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ZADEVA:

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

PREDLAGATELJ:

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI:

Tina Trček, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Liana Cerar, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik

PRAVNA OSNOVA: 108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Kolektivna pogodba za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01,
64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13,
106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17 in 80/18) in 17. člen Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

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.
Vrtec Antona Medveda Kamnik je Občino Kamnik obvestil, da ima izvajalka dodatne strokovne
pomoči, vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči, polno število ur, torej 25. Glede
na to, da prihajajo odločbe ZRSŠ o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni
še po starem zakonu, tekom celega šolskega leta, je potrebno zaposliti nov kader za izvajanje
dodatne strokovne pomoči, saj obstoječe število zaposlenih ne zadošča. Trenutno so v vrtcu
preverbo za izpolnjevanje pogojev prejeli za 7 ur (5 otrok), za 3 otroke pa pričakujejo preverbo
v mesecih marec/april. Predvidoma torej pričakujejo dodatno strokovno pomoč 12 ur na teden

za šolsko leto 2018/2019, zato predlagajo spremembo pravilnika, ki bo omogočil zaposlitev
dodatne delavke.
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 aktualnimi potrebami vrtca.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Sredstva za redno dejavnost, ki jo izvajajo delavci na podlagi sistemizacije za šolsko leto
2018/2019, so zagotovljena na proračunski postavki Vrtec Antona Medveda Kamnik »doplačilo oskrbnih stroškov«. Strošek dodatne zaposlitve je ocenjen na 1.939,00 eurov za
čas od 15. 3. 2019 do 30. 6. 2019.

Matej Slapar
ŽUPAN

Priloga:
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu
Antona Medveda Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 23. člena Odloka ustanovitvi javnega zavoda s
področja varstva 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, 47/17 in 43/18) in
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 – popr.) ter v soglasju z Občino Kamnik kot
ustanoviteljem javnega zavoda, sklep št.________ Občinskega sveta z dne _______,
ravnateljica vrtca mag. Liana Cerar sprejme

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI
DELOVNIH MEST V
VRTCU ANTONA MEDVEDA KAMNIK
1. člen
Spremeni se 12. člen Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik,
št. 100/1395/18, tako da se glasi: »Za izvajanje nalog, ki jih opravlja vrtec se skupaj sistemizira
173,30 delovnih mest (krajše DM) in 3 delovna mesta za projektno delo. Delitev delovnih mest
po službah je prikazana v nadaljevanju.
V pedagoško-strokovni službi (PSS) je sistemiziranih 138,80 delovnih mest, od tega:
-

1,0 ravnatelj vrtca,
3,0 pomočniki ravnatelja vrtca,
2,0 svetovalna delavca,
10,0 vzgojiteljev z organizacijskimi nalogami,
44,0 vzgojiteljev,
2,0 vzgojitelja v razvojnem oddelku,
1,30 vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči,
1,0 mobilni logoped,
71,5 vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja,
3,0 spremljevalca gibalno oviranih učencev in dijakov«

2. člen
Spremeni se 15. člen Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik,
tako da se glasi: »V pedagoško strokovni službi so na nivoju celotnega vrtca sistemizirana
delovna mesta:
Delovno mesto – DM
Število potrebnih javnih Vrsta
službe
in
uslužbencev
opombe
Ravnatelj vrtca
1
PSS
Pomočnik ravnatelja vrtca
3
PSS
Vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne
1,30
PSS
pomoči
Svetovalni delavec
2
PSS
Mobilni logoped
1
PSS
«

3. člen
Sprememba pravilnika začne veljati po pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine
Kamnik, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2019.
Šifra:
V Kamniku,

ravnateljica vrtca
mag. Liana Cerar

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, GLEDE NATERIH SE PREDLAGAJO SPREMEMBE:

12. člen
Za izvajanje nalog, ki jih opravlja vrtec se skupaj sistemizira 173 delovnih mest (krajše DM) in
3 delovna mesta za projektno delo. Delitev delovnih mest po službah je prikazana v
nadaljevanju.
V pedagoško-strokovni službi (PSS) je sistemiziranih 138,5 delovnih mest, od tega:
-

1,0 ravnatelj vrtca,
3,0 pomočniki ravnatelja vrtca,
2,0 svetovalna delavca,
10,0 vzgojiteljev z organizacijskimi nalogami,
44,0 vzgojiteljev,
2,0 vzgojitelja v razvojnem oddelku,
1,0 vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči,
1,0 mobilni logoped,
71,5 vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja,
3,0 spremljevalca gibalno oviranih učencev in dijakov

V pedagoško-strokovni službi (PSS) je sistemiziranih 3 projektnih delovnih mest, od tega:
- 3 vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja.
V finančno - računovodski službi (FRS) so sistemizirana 4,0 delovna mesta, od tega:
- 1,0 vodja področja,
- 3,0 knjigovodja.
V kadrovsko - administrativni službi (KAS) je sistemizirano 1,0 delovno mesto, od tega:
- 1,0 tajnik VIZ.
V prehranski službi (PS) je sistemiziranih 20,5 delovnih mest, od tega:
- 1,0 organizator prehrane,
- 17,0 kuharjev,
- 2,5 kuharskega pomočnika.
V zdravstveno higienski službi (ZHS) in tehnično - vzdrževalni službi (TVS) je skupaj
sistemiziranih 9,0 delovnih mest, od tega:
- 1,0 organizator zdravstveno higienskega režima,
- 3,5 hišnik
- 1,0 voznik.
- 3,5 perice.
15. člen
V pedagoško strokovni službi so na nivoju celotnega vrtca sistemizirana delovna mesta:
Delovno mesto - DM
Število potrebnih javnih Vrsta
službe
uslužbencev
opombe
PSS
Ravnatelj vrtca
1
PSS
Pomočnik ravnatelja vrtca
3
PSS
Vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne
1
pomoči

in

Svetovalni delavec
Mobilni logoped

2
1

PSS
PSS

