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          18. SEJA  
 
 
OBČINSKI SVET  
 
 
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA ZA IZDAJO SOGLASJA K SISTEMI ZACIJI 
DELOVNIH MEST V OŠ Dobje Enota Vrtec Dobje pri Plan ini  
 
Predlagatelj: Franc Leskovšek, župan 
 
Pripravil: Andreja Gradič  
 
Pravna osnova:  

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 34/03, 79/03, 
65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-
2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj) 

• Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05- UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 
62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
55/17) 

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Ur. l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) 

•  Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, 
št. 27/14, 47/17) 
 

 
Namen: Obravnava in podaja soglasja 
 
Obrazložitev: Ravnateljica OŠ Dobje, je podala predlog za sprejem nove sistemizacije 
delovnih mest v Enoti Vrtca Dobje pri Planini za šolsko leto 2018/2019 
 
Glede na novo oblikovane oddelke z novim šolskim letom 2018/2019, je temu ustrezno 
potrebno oblikovati tudi novo sistemizacijo.    
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da sistemizacijo 
delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj vrtca v soglasju z 
ustanoviteljem.   
    
Število delovnih mest pa je odvisno od števila vpisanih otrok  in oddelkov.  
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Ravnateljica OŠ Dobje, v katero sestavo sodi  tudi Enota Vrtec Dobje, v soglasju z 
ustanoviteljem, določa sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2018/19. 
 
Pravna podlaga za določitev delovnih mest je  49. in 108. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 14/03, 
34/03, 55/03, 79/03, 115/03, 16/07, 36/08,58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 
57/12-ZPCP-2D,47/15 –ZOFVI-J,46/16 ZOFVI-L), s predpisi s področja delovnega 
prava, akta o sistemizaciji, pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 27/14), Pravilnik 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list 
RS 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 15/16), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. 
list RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12-ZUJF, 46/13-ZSPJS-R, 
108/13, 25/14-ZFU, 50/14 ZFU), Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS (Ur. list RS št., 60/08,83/10,89/10, 79/11, 40/12, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 106/15), ki določa delovna mesta in nazive v plačni podskupini D in J in 
Zakon o vrtcih (Ur. list RS 100/05, 25/08, 98/09,-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-
ZIU, 40/11-ZUJPS, 40/12-ZUJF).  
 
Zvrt  določa sočasno prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzg. v oddelku (najmanj 6 ur 
dnevno v oddelku I. starostne skupine, 4 ure v oddelku II. starostne skupine ter 5 urno 
sočasno prisotnost v kombiniranem oddelku) in največje dopustno število otrok v 
posameznih oddelkih.  
 
 
V predlagani sistemizaciji za šolsko leto 2018/19 je za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, racionalizacijo poslovanja in ob upoštevanju ZUJF -a 
sistemiziranih:  

• 12,61 delovnih mest, ki so upoštevana pri oblikovanju ekonomske cene za 
programe vrtcev ter  

• 1,09 delovnih mest, ki niso upoštevana pri izračunu ekonomske cene za 
programe vrtcev (dodatni str. za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni 
v redni oddelek vrtca) vendar so potrebna za izvedbo sprejetih programov in 
so financirana izven cene programov v skladu z 11. členom Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. 

  
Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek 
vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški 
dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški 
za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim 
številom otrok. 
 
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti lokalno skupnost 
zavezanko za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, 
ki je dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami. 

 
V vrtcu Dobje je poslovni čas daljši od časa predvidenega za izvajanje dnevnih 
programov v vrtcih (6-9 ur) in se pred in po izvajanju programa oddelki združujejo glede 
na število prisotnih otrok. V tem času je v skladu z normativi potrebno zagotoviti 
prisotnost zadostnega števila vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.  Bolniške odsotnosti 
so že  vključene v predlogu sistemizacije.  
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Na podlagi 38. čl. Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje lahko občina ustanoviteljica vrtca, na podlagi vloge vrtca odobri ugodnejši 
normativ za pomočnika ravnatelja in računovodsko-administrativne delavce, kot 
ga določa ta pravilnik ter druge ugodnejše izjeme zaradi posebnih delovnih 
razmer. Nižji oziroma ugodnejši normativi se upoštevajo pri določanju cene 
programa. 
 
Ravnateljica določa naslednjo sistemizacijo:  
 
Delovno mesto delež 
- pomočnica ravnateljice  0,30 
- vzgojitelj predšolskih otrok 5,00 
- pomočnica vzgojitelja 4,50 
- svetovalni delavec 0,12 
- vodja prehrane 0,08 
- računovodja 0,30 
- tajnica 0,30 
- kuhar 0,63 
- pomočnik kuharja 0,57 
- hišnik 0,15 
- perica 0,16 
- čistilka 0,50 
- spremljevalec gibalno oviranega otroka 1,00 
- specialni pedagog 0,09 

 
 
 
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST – ŠTEVILO ZAPOSLENIH  
Priloga Gradiva OŠ Dobje za Enoto Vrtec Dobje pri P lanini.  
 
PREDLOG SKLEPA:    
Občinskemu svetu Občine Dobje predlagam sprejem sklepa v predloženi vsebini:  
 
 

Župan ob čine Dobje  
Franc Leskovšek  
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          PREDLOG 
 

 
OBČINA DOBJE 

OBČINSKI SVET 
    

Na podlagi 108. in 109. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. l. RS št.  12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 
34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - 
ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj), 17. čl. Zakona o vrtcih 
(Ur. l. RS št. 100/05- UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17), 29. čl. Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in  12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, 
št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 18. redni seji dne 12.7.2018 
sprejel 
 

SKLEP 
O izdaji soglasja sistemizaciji delovnih mest v Eno ti vrtca Dobje pri 

Planini za šolsko leto 2018/2019 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Dobje izdaja soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest 
za šolsko leto 2018/2019, ki se financirajo iz cene dnevnih programov (6-9 ur), v Enoti 
vrtca Dobje pri Planini:  
Delovno mesto delež 
- pomočnica ravnateljice  0,30 
- vzgojitelj predšolskih otrok 5,00 
- pomočnica vzgojitelja 4,50 
- svetovalni delavec 0,12 
- vodja prehrane 0,08 
- računovodja 0,30 
- tajnica 0,30 
- kuhar 0,63 
- pomočnik kuharja 0,57 
- hišnik 0,15 
- perica 0,16 
- čistilka 0,50 

 
 
  

2. člen 
Za vključenost otrok s posebnimi potrebami v redni oddelke vrtca, se na podlagi 
odločbe o usmeritvi dodatno sistemizirata delovna mesta:  
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Delovno mesto delež 
- spremljevalec gibalno oviranega otroka 1,00 
- specialni pedagog 0,09 

 
Sistemizirana delovna mesta se financirata izven cene programov in jo je dolžna 
poravnati občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in 
plačilom staršev. Občina zavezanka je je dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka 
s posebnimi potrebami.  Za stroške dela vrtec, občini zavezanki za plačilo,  mesečno 
izstavlja ločene zahtevke.  
 

       3. člen 
 

Zavod je dolžan zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in 
prilagajati zaposlitve letnim nihanjem števila vključenih otrok in številu oddelkov v 
smislu racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.  

 
 

4. člen 
 

Sklep stopi  v veljavo in uporabo s 01.09.2018. Sklep se objavi na spletni strani občine 
Dobje.  
 
 

5. člen 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k spremembi 
sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtca Dobje pri Planini za šolsko leto 2017/2018 
številka: 602-0005/2017, z dne 14.12.2017.  

 
 
 
Številka: 602-0006/2018 
Dobje, dne 12.7.2018 
 
 

                                                                                           Župan Občine Dobje 
                                                                                            Franc Leskovšek  

 
 
Poslati: 

 OŠ Dobje Enota Vrtec Dobje pri Planini, ravnateljica   
 Arhiv, tu 


