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Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka: 410-9/2016-4/3
Datum: 28. 1. 2016
OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK
ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 12. SEJE OBČINSKEGA
SVETA S TOČKO »PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI
DELOVNIH MEST V VRTCU ANTONA MEDVEDA KAMNIK«

PREDLAGATELJ:

Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:

dr. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka – vodja Oddelka za
urejanje prostora
Tina Trček, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve
Renata Semprimožnik, v.d. ravnateljice Vrtca Antona Medveda
Kamnik

PRAVNA OSNOVA:

33. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 97/15)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme razširitev dnevnega reda 12. seje s točko »Predlog
Sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot 5. točko,
ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
O b r a z l o ž i t e v:
Občinska uprava je dne 22. 1. 2016 prejela vlogo vrtca za soglasje k Predlogu Sklepa o
soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v
Vrtcu Antona Medveda Kamnik, skladno s spremembami veljavnih predpisov. Ker gradiva ni
bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje, se skladno s 33. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko »Predlog
Sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik«.
Marjan Šarec
ŽUPAN
Priloga:
- Gradivo
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OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA:

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V VRTCU ANTONA MEDVEDA KAMNIK

PREDLAGATELJ:

Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:

dr. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje
prostora
Tina Trček, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve
Renata Semprimožnik, v.d. ravnateljice Vrtca Antona Medveda Kamnik

PRAVNA OSNOVA: 108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 s spremembami), Zakon za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami),
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni
list RS, št. 52/94 s spremembami) in 17. člen Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15)
NAMEN:

Izdaja soglasja

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik daje soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik.
O b r a z l o ž i t e v:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 108. členu določa, da
sistemizacijo delovnih mest za vrtec določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem, in sicer na
podlagi predpisanih normativov in standardov.
V Uradnem listu RS št. 105/15 so bili objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in
poklicev v javnem sektorju, s katerimi se uveljavljajo nove uvrstitve delovnih mest, ki so
vezane na uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov, katerih vrednotenje je bilo
spremenjeno z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
Upoštevaje načelo enakega plačila za primerljivo delo, so bila nekatera delovna mesta
uvrščena v nove plačne razrede.

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 106/15) se s 1.1.2016 spreminja uvrstitev nekaterih delovnih
mest plačne podskupine J, kar pomeni, da je temu primerno potrebno prilagoditi Pravilnik o
sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik.
Predlaga se sprememba plačnih razredov pri opisih naslednjih delovnih mest:
- kuharski pomočnik II, šifra delovnega mesta J032008, in sicer tako, da se izhodiščni
plačni razred 8 nadomesti z izhodiščnim plačnim razredom 9 ter da se možnost
napredovanj do 18. plačnega razreda nadomesti z možnostjo napredovanj do 19.
plačnega razreda;
- hišnik IV, šifra delovnega mesta J034020, in sicer tako, da se izhodiščni plačni razred
13 nadomesti z izhodiščnim plačnim razredom 14 ter da se možnost napredovanj do
23. plačnega razreda nadomesti z možnostjo napredovanj do 24. plačnega razreda.
2. Cilji in načela:
S sprejetjem predlaganega sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik bo omenjeni akt
vrtca usklajen z veljavnimi predpisi.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Sredstva za redno dejavnost, ki jo izvajajo delavci na podlagi sistemizacije za šolsko leto
2015/2016, so že zagotovljena na proračunski postavki Vrtec Antona Medveda Kamnik »doplačilo oskrbnih stroškov«.
Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih opisov delovnih mest iz priloge 1 k pravilniku, glede
katerih se predlagajo spremembe

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 23.
člena Odloka ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih
otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07, 36/10,
77/10, 8/12 in 9/15) in v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14), Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih
otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih
programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12) ter
v soglasju z Občino Kamnik kot ustanoviteljem javnega zavoda, sklep št.
_______Občinskega sveta z dne _______, vršilka dolžnosti ravnateljice določa
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona
Medveda Kamnik
1. člen
Spremeni se Priloga 1 k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda
Kamnik, tako da se pri opisu delovnega mesta:
-

-

kuharski pomočnik II, šifra delovnega mesta J032008, spremeni razpon plačnih
razredov, tako da se izhodiščni plačni razred 8 nadomesti z izhodiščnim plačnim
razredom 9 ter da se možnost napredovanj do 18. plačnega razreda nadomesti z
možnostjo napredovanj do 19. plačnega razreda;
hišnik IV, šifra delovnega mesta J034020, spremeni razpon plačnih razredov, tako da
se izhodiščni plačni razred 13 nadomesti z izhodiščnim plačnim razredom 14 ter da
se možnost napredovanj do 23. plačnega razreda nadomesti z možnostjo
napredovanj do 24. plačnega razreda.
2. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta pravilnik o sistemizaciji delovnih mest začne veljati po pridobljenem soglasju
ustanovitelja.
V Kamniku, …
V.d. ravnateljice vrtca
Renata Semprimožnik

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH OPISOV DELOVNIH MEST IZ PRILOGE 1 K
PRAVILNIKU, GLEDE KATERIH SE PREDLAGAJO SPREMEMBE

Naziv delovnega mesta
Šifra delovnega mesta
Plačna podskupina
Tarifni razred delovnega mesta
Šifra naziva in ime naziva
Plačni razred delovnega mesta oziroma
naziva
Število
napredovalnih
razredov
na
delovnem mestu oziroma nazivu
Področje dela
Predpisana izobrazba
Dodatna pogoji

KUHARSKI POMOČNIK II
J032008
J3
II
0
8→18
10

PS
Popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
Poznavanje osnov priprave hrane za različne
diete, osnovna znanja iz HACCP sistema
Delovne izkušnje
/
Osnove za delo
Predpisi s področja higiene živil, sanitarnohigienskega režima, strokovna literatura,
splošni akti vrtca, odločitve ravnatelja,
koordinacija z organizatorjem prehrane,
kuharjem, pomočnikom ravnatelja.
Odgovornost
Za zdravstveno in higiensko neoporečno
pripravo jedil, za tehnično brezhibnost
kuhinjske opreme.
Skupina delovnega mesta glede na oceno Spisek nevarnosti in tveganj je zapisan v Izjavi
tveganja
o varnosti.
Poskusno delo
En mesec
VSEBINA DELA:
 sodeluje pri organizaciji in izvajanju dnevno kompletno pripravo in porcioniranja toplih,
hladnih in dietnih obrokov za vrtec, na podlagi strokovnih zahtev in navodil,
 sodeluje pri vodenju evidence o dnevno porabljenih surovinah, izdanih obrokih, zalogah,
 sodeluje z organizatorjem prehrane in organizatorjem zdravstveno higienskega režima in
vsemi zaposlenimi, ki sodelujejo v prehranski verigi v vrtcu,
 opravlja naloge in opravila, ki so del HACCP sistema v kuhinjah vrtca,
 dnevno ugotavlja in preverja čistočo in temperaturno stanje na vseh kontrolnih točkah v
posameznem kuhinjskem obratu,
 opravlja vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, inventarja, naprav,
delovnih površin,…
 redno pregleduje delovanje naprav, aparatov, ki so pod električno napetostjo, plinska
trošila in o vsaki okvari takoj obvesti vodstvo vrtca,
 izvede zaključek poslovanja v kuhinji v skladu z vsemi sanitarno higienskimi in
varnostnimi ukrepi,
 redno spremlja strokovne novosti,
 opravlja druga dela po navodilih vodstva vrtca in ravnatelja,
 za svoje delo odgovarja organizatorju prehrane in ravnatelju.

Naziv delovnega mesta iz kataloga
Šifra delovnega mesta
Plačna podskupina
Tarifni razred delovnega mesta
Šifra naziva in ime naziva
Plačni razred delovnega mesta oziroma
naziva
Število
napredovalnih
razredov
na
delovnem mestu oziroma nazivu
Področje dela
Predpisana izobrazba
Posebni pogoji

HIŠNIK IV
J034020
J3
IV
0
13→23
10

TVS
Srednja poklicna izobrazba
Dodatna tehnična znanja za vzdrževanje
zgradb in otroških igrišč,
vozniški izpit B kategorije.
Delovne izkušnje
/
Osnove za delo
Tehnični pripomočki, material za vzdrževanje
osnovnih sredstev,
splošni akti vrtca, predpisi javnih naročil,
navodila ravnatelja, koordinacija z vodjem, s
pomočnikom oziroma drugimi vodji.
Odgovornost
Za pravilno in pravočasno tehnično izvedbo
nalog oz. odpravo napak na osnovnih
sredstvih in tehničnih napravah,
za varnost pri delu in protipožarno varnost
vrtca.
Skupina delovnega mesta glede na oceno Spisek nevarnosti in tveganj je zapisan v
tveganja
Izjavi o varnosti.
Poskusno delo
En mesec
VSEBINA DELA:
 izvaja redno vzdrževanje in poskrbi za redno servisiranje osnovnih sredstev in tehničnih
naprav s strani pooblaščenih organizacij v vseh prostorih in na vseh površinah, ki
spadajo v vrtec,
 dnevno ugotavlja in preverja vodovodno instalacijo, električno napeljavo in plinska trošila
v vseh objektih v vrtcu in redno obvešča o ugotovitvah hišnika z organizacijskimi
nalogami,
 redno pregleduje delovanje naprav, aparatov, ki so pod električno napetostjo, plinska
trošila in o vsaki okvari takoj obvesti hišnika z organizacijskimi nalogami oziroma vodstvo
vrtca,
 pregleduje stanje prostorov in opreme in opravi sprotna popravila, ki jih v okviru svoje
strokovnosti lahko izvede,
 ugotavlja in ocenjuje škodo (poškodbe) na inventarju v vrtcu in o tem obvešča hišnika z
organizacijskimi nalogami,
 nadzoruje ogrevanje prostorov v vrtcu iz različnih energetskih virov,
 ugotavlja in ocenjuje potrebnost in pripravi predlog investicijskega vzdrževanja in sanacij
za posamezne enote v okviru vrtca in ga posreduje hišniku z organizacijskimi nalogami,
 sodeluje pri nadzoru odrejene sanacije ali investicijskega vzdrževanja, ki jih opravljajo
zunanji izvajalci v vseh prostorih in na vseh površinah vrtca,
 v zimskem času izvede dostopnost vseh dovoznih in pohodnih površin do objektov vrtca,
 v poletnem času poskrbi za urejenost nasadov in travnatih površin ob vseh objektih v
vrtcu,
 izdeluje igrala, didaktične pripomočke in druge izdelke za izvajanje vzgojno
izobraževalnega dela,
 opravlja tudi druga dela po navodilih ravnatelja in vodstva vrtca,
 za svoje delo odgovarja hišniku z organizacijskimi nalogami in ravnatelju.

