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Šempeter pri Gorici, 15. junij 2022
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba
OBRAZLOŽITEV
SKLEP O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V ENOTAH VRTCA
OSNOVNE ŠOLE IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici je Občini Šempeter - Vrtojba, v skladu
z normativi, v soglasje poslala predlog k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za
šolsko leto 2022/2023. Oblikuje se drugačna struktura oddelkov in novo število
otrok. Število oddelkov je občinski svet potrdil že na prejšnji seji.
ZOFVI (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, 123/21, 172/21 in 207/21) v 108.
členu določa, da sistemizacijo delovnih mest na podlagi normativov in standardov
za vrtec določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Sistemizacijo delovnih mest za
vrtec pa se določi na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21).
Za izvajanje predšolske vzgoje za letošnjih 17 oddelkov vrtca v enotah Mavrica,
Žarek, Sonček in zvezdica ter bolnišničnega oddelka, ki so del Javnega zavoda
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici se potrebuje naslednja delovna
mesta: pomočnica ravnateljice, vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica
vzgojiteljice, svetovalna delavka, organizatorka prehrane in zdravstvenohigienskega režima, vzdrževale0c računalniške opreme, knjigovodja,
administratorka, hišnik, kuhar, kuharski pomočnik , čistilka in perica.
Občina izven cene za vrtec dodatno financira delež delovnega mesta svetovalne
delavke in delež knjigovodje/administratorke ter delež vzgojiteljice predšolskih
otrok v bolnišničnem oddelku. Poleg tega se izven cene pokriva tudi stroške
vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, v kolikor tako pomoč potrebuje otrok iz
naše občine.
Ker so v oddelkih zaposleni tudi starejši delavci, ki imajo v skladu s kolektivno
pogodbo delovno obveznost po 6 ur, je potrebno upoštevati delež dodatne
zaposlitve pomočnice vzgojitelja, prav tako je potrebno vračunati predpisano
sočasnost obeh strokovnih delavk pri upoštevanju deveturnega poslovnega čas.
Pri pripravi sistemizacije in izračunu delovnih mest je potrebno zbrati podatke o:
številu oddelkov, številu lokacij enot vrtca, starostno strukturo otrok, število
oddelkov 1. starostnega obdobja, površine enot, vrste in količine obrokov, dietne
obroke, razdelitev, količino perila…v skladu s pravilnikom.

Gradivo za 33. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 23. 6. 2022

Stran 2 od 5

Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.
Pripravila:
Ksenija Ušaj

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Priloga: - Vloga za izdajo soglasja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18),
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in 108. ter 109. člena Zakona 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, 123/21, 172/21 in 207/21) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba, na ___ seji
dne ________ sprejel naslednji
SKLEP
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest
v enotah vrtca Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest
v enotah vrtca Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za delovna mesta:
Delovno mesto

Število delavcev / delež delovnega
mesta

Pomočnica ravnateljice

1

Vzgojiteljica predšolskih otrok VII/1

17

Vzgojiteljica predšolskih otrok –
pomočnica vzgojiteljice V

19,56

Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč 1
VII/1
Svetovalna delavka VII/2

1

Organizator prehrane

0,28

Organizator zdravstveno-higienskega
režima

0,28

Vzdrževalec računalniške opreme VII/1

0,5

Knjigovodja V

1,5

Administrator V

1,5

Hišnik

1,06

Kuhar IV

1,58

Kuharski pomočnik

2,12

Čistilka

3

Perica

1,015
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2.
Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 0140-4/2021Šempeter pri Gorici, _________

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk
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