OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka:
Datum:

410-9/2019-4/1
17. 6. 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK
ZADEVA:

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. 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:

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALKI:

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

PRAVNA OSNOVA:

33. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 97/15 in 20/17)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme razširitev dnevnega reda 6. 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 8. točko,
ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
O b r a z l o ž i t e v:
Občina Kamnik je v petek, dne 14. 6. 2019, s strani Vrtca Antona Medveda Kamnik prejela
vlogo za izdajo soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. Spremembe, vsebovane v gradivu, so
predlagane za prihodnje šolsko leto, zato smo se odločili, da jih uvrstimo na to sejo, kot
razširitev dnevnega reda.

Matej Slapar
ŽUPAN

Priloga:
- Gradivo

OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka: 410-9/2019-4/1
Datum: 17. 6. 2019
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:

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALKI:

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 –
ZPCP-2D, 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 Občini Kamnik 14. 6. 2019 posredoval vlogo za izdajo
soglasja k spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda
Kamnik. V skladu z normativi je v predlog spremembe vključen en kuharski pomočnik več,
eno delovno mesto spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami in namesto 0,3 vzgojitelja
za dodatno strokovno pomoč, 0,5 zaposlenega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč.
Dodatnega spremljevalca, ter vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi

potrebami bo vrtec potreboval s 1. 9. 2019, zaradi vključitve otrok, ki bodo potrebovali tako
pomoč. Kuharskega pomočnika namerava vrtec zaposliti s 1. 1. 2020.
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
2019/2020, so zagotovljena na proračunski postavki Vrtec Antona Medveda Kamnik »doplačilo oskrbnih stroškov«.

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) in
23. člena Odloka ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vrtca
Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07, 36/10, 77/10 in 8/12)
in v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni
list RS, št. 27/14) in Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih
delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke
s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 92/12, 98/12) ter v soglasju z Občino Kamnik kot
ustanoviteljem javnega zavoda, sklep št.______ Občinskega sveta z dne ______,
ravnateljica vrtca mag. Liana Cerar predlaga

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, številka 100/1395/18, tako, da se glasi:
»Za izvajanje nalog, ki jih opravlja vrtec se skupaj sistemizira 175,50 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 140 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,
1,50 vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči,
1,0 mobilni logoped,
71,5 vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja,
4,0 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 21,5 delovnih mest, od tega:
- 1,0 organizator prehrane,
- 17,0 kuharjev,

-

3,5 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.«
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
PSS
Ravnatelj vrtca
1
PSS
Pomočnik ravnatelja vrtca
3
PSS
Vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne
1,50
pomoči
PSS
Svetovalni delavec
2
PSS
Mobilni logoped
1
«
3. člen
Spremeni se 21. člen Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda
Kamnik, tako, da se glasi:
»Enota Pestrna, Groharjeva 1, je samostojna enota, v kateri je:
- 10 celodnevnih oddelkov za predšolske otroke,
- lastna kuhinja,
- pralnica.
Organizacijska vodja enote organizira delo za enoto Pestrna.
Delovni čas enote: 5.30 – 17.00 = 11,5 ur
V tej enoti so sistemizirana naslednja delovna mesta:
Delovno mesto - DM
Število potrebnih javnih
uslužbencev
Vzgojitelj predšolskih otrok
9
Vzgojitelj z organizacijskimi
1
nalogami
Vzgojitelj predšolskih otrok 12
pomočnik vzgojitelja

Spremljevalec gibalno oviranih
učencev in dijakov
Vzgojitelj predšolskih otrok -

Vrsta službe in opombe
PSS

2

PSS
2 javna uslužbenca
zagotavljata predpisano
sočasnost vzgojitelja in pom.
vzgojitelja v oddelkih.
PSS

1

PSS

pomočnik vzgojitelja (projektno
delo)
Kuhar v lastni kuhinji
Kuharski pomočnik
Perica

PS
PS
ZHS
pralnica za celotni vrtec.

4
0,5
3,5

«
4. člen
Spremeni se 23. člen Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda
Kamnik, tako, da se glasi:
»Enota Sneguljčica, Kovinarska cesta 11, je samostojna enota, v kateri je:
- 8 celodnevnih oddelkov za predšolske otroke,
- 1 razvojni oddelek
- lastna kuhinja.
Organizacijska vodja enote organizira delo za enoto Sneguljčica.
Delovni čas enote: 5.30 – 17.00 = 11,5 ur
V tej enoti so sistemizirana naslednja delovna mesta:
Delovno mesto - DM
Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj z organizacijskimi
nalogami
Vzgojitelj v razvojnem oddelku
Vzgojitelj predšolskih otrok pomočnik vzgojitelja

Število potrebnih javnih
uslužbencev
7
1

PSS

1

PSS
PSS
3 javni uslužbenci
zagotavljata predpisano
sočasnost vzgojitelja in
pom. vzgojitelja v oddelkih,
tudi v enoti Marjetica.
PPS

1

PSS

3
2

PS
PS

1
12,5

Vzgojitelj predšolskih otrok pomočnik vzgojitelja – projektno
delo
Spremljevalec gibalno oviranih
učencev in dijakov
Kuhar
Kuharski pomočnik
«

Vrsta službe in opombe

5. člen
Sprememba pravilnika začne veljati po pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine
Kamnik, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2019.

Številka: 100/760/19
V Kamniku, 14. 6. 2019

Ravnateljica vrtca
mag. Liana Cerar

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
12. člen
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.

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 in
uslužbencev
opombe
PSS
Ravnatelj vrtca
1
PSS
Pomočnik ravnatelja vrtca
3

Vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne
pomoči
Svetovalni delavec
Mobilni logoped

1,30

PSS

2
1

PSS
PSS

21. člen
Enota Pestrna, Groharjeva 1, je samostojna enota, v kateri je:
- 10 celodnevnih oddelkov za predšolske otroke,
- lastna kuhinja,
- pralnica.
Organizacijska vodja enote organizira delo za enoto Pestrna.
Delovni čas enote: 5.30 – 17.00 = 11,5 ur
V tej enoti so sistemizirana naslednja delovna mesta:
Delovno mesto - DM
Število potrebnih javnih
uslužbencev
Vzgojitelj predšolskih otrok
9
Vzgojitelj z organizacijskimi
1
nalogami
Vzgojitelj predšolskih otrok 12
pomočnik vzgojitelja

Spremljevalec gibalno oviranih
učencev in dijakov
Vzgojitelj predšolskih otrok pomočnik vzgojitelja (projektno
delo)
Kuhar v lastni kuhinji
Kuharski pomočnik
Perica

Vrsta službe in opombe
PSS

1

PSS
2 javna uslužbenca
zagotavljata predpisano
sočasnost vzgojitelja in pom.
vzgojitelja v oddelkih.
PSS

1

PSS

4
0,5
3,5

PS
PS
ZHS
pralnica za celotni vrtec.

23. člen
Enota Sneguljčica, Kovinarska cesta 11, je samostojna enota, v kateri je:
- 8 celodnevnih oddelkov za predšolske otroke,
- 1 razvojni oddelek
- lastna kuhinja.
Organizacijska vodja enote organizira delo za enoto Sneguljčica.
Delovni čas enote: 5.30 – 17.00 = 11,5 ur
V tej enoti so sistemizirana naslednja delovna mesta:
Delovno mesto - DM
Število potrebnih javnih
uslužbencev
Vzgojitelj predšolskih otrok
7
Vzgojitelj z organizacijskimi
1
nalogami

Vrsta službe in opombe
PSS

Vzgojitelj v razvojnem oddelku
Vzgojitelj predšolskih otrok pomočnik vzgojitelja

Vzgojitelj predšolskih otrok pomočnik vzgojitelja – projektno
delo
Spremljevalec gibalno oviranih
učencev in dijakov
Kuhar
Kuharski pomočnik

1

PSS
PSS
3 javni uslužbenci
zagotavljata predpisano
sočasnost vzgojitelja in
pom. vzgojitelja v oddelkih,
tudi v enoti Marjetica.
PPS

1

PSS

3
1

PS
PS

1
12,5

