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OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Potrditev sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v 5ol. \efiu202212023

ObrazloZitev:

Obdinskemu svetu posredujem v potrditev predlog sistemizacije delovnih mest v OS
Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za Solsko leto 202212023.
Sistemizacija je prera6unana na sedem polnih oddelkov in enega polovidnega glede na
Stevilo vpisanih otrok za Solsko leto 2022123. Na dan 1.9.2022 je vpisanih 134 otrok, kar
pomeni sedem polnih oddelkov in en polovi6ni oddelek. Pri izraiunu strokovnih delavcev sta
upoStevana zakonsko dolodena so6asnost strokovnih delavk v oddelku in 62. 6len Kolektivne
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraievanja (varstvo starejSih delavcev). V redne oddelke
so vklju6eni tudi Stirje otroci s posebnimi potrebami, zato je v sistemizacijo pri vzgojitelju
dele2no v5tet vzgojitellza dodatno strokovno pomo6.
V skladu s tem in na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske
vzgoje (Uradni list RS, 3t.2712014,4712017,4312018,5412021), Pravilnika o normativih in
standardih zaizvajanje programa osnovne Sole (Uradni list RS, 3t.5712007,65/2008,99/2010,
51114,64115,47117,54119,180120,5412021), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, St. 100/05,
25t08,98t2009 - ZIUZGK,36/10, 62|2010-ZUPJS, 94/2010, 40112-ZtU, ZUJF 14115-ZUUJFO, 55/17,
18121) ter Zakona za uravnoteZenje javnih financ (Uradni list RS, 31. 4012012,96112 - ZPIZ-
2,104t12- 2tpRS1314,105t12,25t13- odt. US,46/13- ZtPRS1314-A,56/13- Zstip-t,63/13-
ZOsn-|, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101113 - ZIPRSI 415, 101113 -
ZDavNepr, 'lo7l13- odl. US, 85114,95114,24115- odl. US,90/15, 102115,63/16- ZDoh-2R,77117 -
ZMVN-1,33/19- ZMVN-1A,72119\n174120- Z\PRS2122) bo deleZ vzgojiteljev niZji kot v
prej5njem Solskem letu z moZnostjo dopolnitve sistemizacije tekom Solskega leta, 6e se
pokaZe potreba po odprtju dodatnega oddelka. Glede na Stevilo oddelkov se posledidno
prilagodijo tudideleZi ostalih spremljevalnih oziroma pomo2nih delovnih mest.
Plaie bodo financirane na na6in kot jih opredeljujejo Zakon o vrtcih, Metodologija za
oblikovanje cen v vrtcih in Pravilnik o plaCilih star5ev v vrtcih ter na podlagi zakonodaje, ki
ureja osebne prejemke v Republiki Sloveniji.

Glede na obrazloiitev vloge predlagam ob6inskemu svetu potrditev sistemizacije delovnih
mest v OS Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za Solsko leto 2022123.

Predlos sklepa:
Obdinski svet Obdine Vransko potriuje Stevilo delavcev na sistemiziranih delovnih
mestih v OS Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko, za 5ol. leto 2022t23.

Pripravila:
Suzana Felicijan Brato2
viSja svetovalka za dru2bene
dejavnosti
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Vloga OS Vransko-Tabor za soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Vransko v
Solskem lelu 2022123 z dne 3.6.2022.
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