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OBdINSKEMU SVETU

ZADEVA: Potrditev sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v Solskem letu202112022

ObrazloLitev :

Obdinskemu svetu posredujem v potrditev predlog sistemizacije delovnih mest v OS Vransko-Tabor,
enota Vrtec Vransko za Solsko leto 202112022.
Sistemizacija je preradunana na sedem polnih oddelkov in enega polovidnega glede na Stevilo vpisanih
otrok za Solsko leto 2021122. Na dan l. 9.2021je vpisanih 129 otrok, kar pomeni sedem polnih
oddelkov in en polovidni oddelek. Pri izradunu strokovnih delavcevje upo5tevana zakonsko dolodena
sodasnost strokovnih delavk v oddelku. V redne oddelke so vkljudeni tudi 4 otroci s posebnimi
potrebami, zato je v sistemizacrjo pri vzgojitelju deleZno v5tet vzgojitelj za dodatno strokovno pomod.
Skladno z zakonodajo sta v sistemizacijo dodani novi delovni mesti: vzdrZevalec radunalni5ke opreme
in dietni kuhar.
V skladu s tem in na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje
(Uradni list RS, 3t.2712{t14,4712017,4312018,5412021), Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne Sole (Uradni list RS, 3t. 5712007, 6512008,9912010, 5lll4, 64115, 47117,

54119,180120, 5412021), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, St. 100/05, 25108,9812009 - ZWZGK,36||0,
6212010-ZUPJS, 9412010, 40112-2ru, ZUB l lls-ZUUIFO, 55117, l8l2l) ter Zakona za
uravnoteZenje javnih financ (Uradni list RS, \t. 4012012 s spremembami in dopolnitvami) bo deleZ
vzgojiteljev niZji kot v prej5njem 5olskem letu, to je osem vzgojiteljev, in osem pomodnikov
vzgojiteljev. Glede na Stevilo oddelkov se posledidno prilagodijo tudi deleZi perice, kuharja,
kuharskega pomodnika, dietnega kuharja, org. zdr. higienskega reLima in organizatorja prehrane.
Uditelj za dodatno strokovno pomod pripada otroku glede na izdano odlodbo in se zaradunava po
realizaciji opravljenih ur v skladu z odlodbo in na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje
dej avnosti pred5olske v zgoje.

Plade bodo financirane na nadin kot ga opredeljuje Zakon o vrtcih, Metodologija za oblikovanje cen v
vrtcih in Pravilnik o pladilih star5ev v vrtcih ter na podlagi zakonodaje, ki ureja osebne prejemke v RS.

Glede na obrazlolitev vloge predlagam obdinskemu svetu potrditev sistemizacije v OS Vransko-
Tabor, enota Vrtec Vransko za Solsko leto 2021122.

Predlog sklepa:
Obiinski svet Obiine Vransko potrj delavcev na sistemiziranih delovnih mestih v OS
Vransko-Tabor, enota Vrtec V y22.

zup
Franc

Vloga OS Vransko-Tabor za
Priloge:

Solskem lefi2021122 z dne 4.6.2021
k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu

I


