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V skladu s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (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) določi sistemizacijo delovnih mest 
v zavodu na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem javnega zavoda. Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni 
v 14. členu Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in Pravilniku o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18). 

V šolskem letu 2019/20 se obseg programov v vrtcu Palček na Jezerskem in v 
Podružnični šoli Jezersko ne bo spreminjal. Sistemizacija delovnih mest 
vzgojiteljic in njihovih pomočnic ter ostalih zaposlenih ostaja enaka kot v 
preteklem letu, sprememba je le pri skupnih delovnih mestih za vrtec, kjer se 
je relativni delež Občine Jezersko zmanjšal zaradi novo oblikovanega oddelka v 
enoti Čriček na Zgornji Beli. 

 



Predlog ravnatelja zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za sistemizacijo 
delovnih mest v jezerskem vrtcu Palček za šolsko leto 2019/20: 

Sistemizacija del. mest vrtca 
Palček Jezersko 

Šolsko leto 2018/19  
delež delovnega 

mesta 

Šolsko leto 2019/20 
delež delovnega 

mesta 

Vzgojiteljice 2 2 

Pomočnice vzgojiteljice 2 2 

Pomočnica vzgojitelja/-ice za 
sočasnost 0,36 0,35 

Pomočnica ravnatelja v vrtcu 
pri OŠ 0,13 0,12 

Svetovalni delavec 0,06 0,067 

Organizator prehrane 0,04 0,033 

Organizator zdravstveno 
higienskega minimuma 0,04 0,033 

Računovodja VII/1 0,14 0,133 

Poslovni sekretar VII/1 0,14 0,133 

Kuhar 0,381 0,368 

Pomočnik kuharja 0,20 0,193 

Perica - šivilja 0,12 0,12 

Čistilci 0,25 0,25 

Hišni vzdrževalec - šofer 0,12 0,124 

SKUPAJ 5,981 5,924 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupaj bo dejansko zaposlenih 5,924 uslužbencev.  

 

Predlog sistemizacije ostalih delovnih mest/nadstandard: 

Sistemizacija del. mest vrtca 
Palček in podružnične šole 

Jezersko 

Šolsko leto 2018/19  
delež delovnega 

mesta 

Šolsko leto 2019/20 
delež delovnega 

mesta 

Spremljevalec gibalno 
oviranega otroka 1 0 

Učitelj v jutranjem varstvu 
(financirano neposredno s 
strani ustanoviteljice) 0,1428 0,1428 

Učitelj v podaljšanem 
bivanju (financirano 
neposredno s strani 
ustanoviteljice) 0,116 0,116 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 

Učitelj angleščine 
(financirano neposredno s 
strani ustanoviteljice) 0,1364 0,1364 

SKUPAJ 1,3952 0,3952 

 

Pojasnila: 

Učitelj v jutranjem varstvu – Zaradi prenizkega števila učencev v podružnični 
šoli Jezersko, MIZŠ  ne financira jutranjega varstva. Jutranje varstvo je 
potrebno izvajati za učence prvega razreda, vanj pa se do polne normativne 
zasedenosti lahko vključujejo tudi učenci višjih razredov. 

Učitelj v podaljšanem bivanju – Na podružnični šoli Jezersko MIZŠ financira 24 
ur OPB, za izvajanje varstva po normativih pa je potrebno izvajati dodatne 2,9 
ure OPB tedensko, kar predstavlja 0,116 deleža delovnega mesta učitelja v 
OPB. 

Učitelj angleščine – Gre za financiranje neobveznega izbirnega predmeta 
angleščina v prvem razredu, ki ga zaradi nizkega števila učencev MIZŠ ne 
financira. V vrtcu se izvaja zgodnje poučevanje angleškega jezika v obsegu ene 
ure tedensko, kar predstavlja obogatitveno dejavnost vrtca in se ne financira 
iz oskrbnin. 

FINANČNE POSLEDICE:  

V proračunu Občine Jezersko so zagotovljena sredstva za delovanje vrtca in 
sicer za plačilo razlike med ceno vrtca in zneskom, ki ga plačajo starši. Prav 
tako občinski proračun krije stroške ostalih delovnih mest, nadstandarda. 
Sistemizacija delovnih mest javnega zavoda ima finančne posledice za sprejeti 
proračun. Deleži posameznih delovnih mest pomenijo, kolikšen odstotek plače 
zaposlenih je financiran iz občinskega proračuna. 

Predlog Sklepa o potrditvi sistematizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ 
Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2019/2020. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Sklep o potrditvi sistematizacije 
delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 
2019/20 v predlaganem besedilu. 

 
 
Župan Občine Jezersko 
Andrej Karničar  

 

  



PREDLOG 

Na podlagi 7. in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/17), Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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) in Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), je Občinski svet Občine 
Jezersko na ___ redni seji dne _______sprejel 
 
      SKLEP 
o potrditvi k sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 

2019/2020 
 

1. člen 
Potrdi se predlagana sistematizacija delovnih mest za šolsko leto 2019/20 za enoto vrtec Palček 
Jezersko, 5,924 delovnih mest ter sistemizacija ostalih delovnih mest/nadstandard v višini 0,3952 
delovnega mesta. 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se za 
šolsko leto 2019/20. 
 
 
Številka: __________ 
Jezersko: __________ 

 
Občina Jezersko 

                                                                                                                                        Andrej Karničar, župan 
 
 
 
 


