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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 2020/21 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 pri skupnih delovnih mestih je za dodatek 5-10 % 
za administrativno-knjigovodsko službo, da bi zagotovili stalnost zaposlenih. 

Predlog ravnatelja zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za sistemizacijo 
delovnih mest v jezerskem vrtcu Palček za šolsko leto 2020/21: 



Sistemizacija del. mest vrtca 
Palček Jezersko 

Šolsko leto 2019/20 
delež delovnega 

mesta 

Šolsko leto 2020/21  
delež delovnega 

mesta 

Vzgojiteljice 2 2 

Pomočnice vzgojiteljice 2 2 

Pomočnica vzgojitelja/-ice za 
sočasnost 0,35 0,31 

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

Svetovalni delavec 0,067 0,067 

Organizator prehrane 0,033 0,033 

Organizator zdravstveno 
higienskega minimuma 0,033 0,033 

Računovodja VII/1 0,133 0,133 

Poslovni sekretar VII/1 0,133 0,133 

Kuhar 0,368 0,394 

Pomočnik kuharja 0,193 0,197 

Perica - šivilja 0,12 0,12 

Čistilci 0,25 0,25 

Hišni vzdrževalec - šofer 0,124 0,124 

SKUPAJ 5,924 5,914 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupaj bo dejansko zaposlenih 5,914 uslužbencev za enoto na Jezerskem. 
Dodatno upoštevamo še 5 – 10 % dodatek za tri zaposlene v administrativno-
knjigovodski službi. 

Zaradi tržne dejavnosti je delovno mesto v kuhinji na Jezerskem financirano iz 
tega prihodka v deležu 0,4. 

Predlog sistemizacije ostalih delovnih mest/nadstandard – pojasnila del. Mest 
v spodnji tabeli: 

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 25 
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 – V vrtcu se izvaja zgodnje poučevanje angleškega jezika v 
obsegu ene ure tedensko, kar predstavlja obogatitveno dejavnost vrtca in se 
ne financira iz oskrbnin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistemizacija del. mest vrtca 
Palček in podružnične šole 

Jezersko 

Šolsko leto 2019/20 
delež delovnega 

mesta 

Šolsko leto 2020/21 
delež delovnega 

mesta 

Ure učitelja za manj pouka v 
kombiniranih oddelkih -3 
ure 0,1428 0,136 

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

Učitelj angleščine v vrtcu 
(financirano neposredno s 
strani ustanoviteljice) 0,136 0,136 

SKUPAJ 0,3948 0,388 

 

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. 

PRILOGE: Nov predlog k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri 
OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2020/21 in predlog za sistemizacijo 
ostalih delovnih mest financiranih iz sredstev občin ustanoviteljic in tržen 
dejavnosti. 

Predlog Sklepa o potrditvi sistematizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ 
Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2020/21. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Sklep o potrditvi sistemizacije 
delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 
2020/21 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 sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor  
za šolsko leto 2020/21 

 
 

1. člen 
Potrdi se predlagana sistemizacija oddelkov in delovnih mest za šolsko leto 2020/21 za enoto vrtec 
Palček Jezersko: 5,914 delovnih mest ter sistemizacija ostalih delovnih mest/nadstandard v višini 
0,388 delovnega mesta. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se za 
šolsko leto 2020/21. 
 
 
Številka: __________ 
Jezersko: __________ 

 
Občina Jezersko 

                                                                                                                                        Andrej Karničar, župan 
 
 
 
 



 

 

     
 

  

Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, tel: 04 275 07 10, fax: 04 275 07 19, e-naslov: tajnistvo@os-preddvor.si  

http://www.os-preddvor.si, ID številka za DDV: SI75535211, matična številka: 5083214 

 

OSNOVNA ŠOLA 
MATIJE VALJAVCA 
PREDDVOR 

Datum: 1. 7. 2020 
Številka:100-513/2020 

Občina Preddvor 
Dvorski trg 10 
4205 Preddvor 
g. Rok Roblek - župan 
 
Občina Jezersko 
Zg. Jezersko 65 
4206 Jezersko 
g. Andrej Karničar  - župan 
 
 
ZADEVA: Nov predlog  k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ 
Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2020/21 in predlog za sistemizacijo ostalih delovnih 
mest financiranih iz sredstev občin ustanoviteljic in tržne dejavnosti. 
 
 
 
Spoštovani! 
 
 
Na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
vas naprošamo k soglasju pri oblikovanju oddelkov in sistemizaciji delovnih mest za enote vrtca 
Storžek, Čriček in Palček, za šolsko leto 2020/21. 
Na podlagi 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, vas 
prosimo za soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest za nadstandardni del programa. 
Poleg sistemizacije in vrste oddelkov vas naprošamo še za soglasje predlaganega poslovnega časa 
posamezne enote vrtca.  
 
1. Poslovni čas vrtca 

 Enota Storžek: 6.00 – 16.30 

 Enota Čriček: 6.30 – 16.00 

 Enota Palček: 6.00 – 16.00 
 

Obrazložitev: 
V enoti Storžek glede na potrebe staršev, (spremljanje prihod v šolskem letu 2019/20, najava 
prihodov v vlogah za vpis za šolsko leto 2020/21) in upoštevanje sklepa št. S-54/5-OS, predlagamo, 
da poslovni čas ostaja od 6.00 do 16.30. V šolskem letu 2019/20 smo namreč med letom 
spremenili čas jutranjega odpiranja - obstoječa ura 5.30 se je spremenila na 6.00. 
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2. Vrsta, število oddelkov ter število otrok v oddelkih  
 

Matična šola Preddvor – enota Storžek (7 oddelkov) 
Oddelek  Starostno obdobje/ 

Vrsta oddelka 
Normativ 
 

Št. otrok Prosta mesta 

BONBONČKI  

(1 – 2 leti) 

I. starostno obdobje  

homogen oddelek 
12 + (2) 14 0 

BALONČKI 

(2 – 3 leta) 

I. starostno obdobje  

homogen oddelek 
12 + (2) 14 0 

PALČKI 

(2 – 3 leta) 

I. starostno obdobje  

homogen oddelek 
12 + (2) 14 0 

ROŽICE 

(3 – 4 leta) 

II. starostno obdobje  

homogen oddelek 
17 + (2) 19 0 

ZVEZDICE  

(3 – 5 let) 

II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
19 + (2) 21 0 

ŽOGICE  

(4 – 5 let) 

II. starostno obdobje  

homogen oddelek 
22 + (2) 24 0 

SONČKI  

(5 – 6 let) 

II. starostno obdobje  

homogen oddelek 
22 + (2) 24 0 

Opomba: 

V vseh oddelkih je upoštevan  fleksibilni normativ +2 otroka 

 

Dislocirana enota Čriček – Zg. Bela (2 oddelka) 
Oddelek  Starostno obdobje/ 

Vrsta oddelka 
Normativ Št. otrok Prosta mesta 

KNOFKI 

(3 – 6 let) 

II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
19 + (2)  19 1 

GUMBKI 

(3 – 5 let) 
II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
19  16 3 

Opomba: 

V oddelku 3 – 6 je upoštevan  fleksibilni normativ +2 otroka ter hkrati z odločbo otroka s PP znižan za enega otroka. 

V oddelku 3 – 5 ni potrebe, da se upošteva fleksibilni normativ +2, ker je še na razpolago dovolj prostih mest. 

 
Dislocirana enota Palček – Jezersko (2 oddelka) 
Oddelek  Starostno obdobje/ 

Vrsta oddelka 
Normativ Št. otrok Prosta mesta 

ŽABICE  

(1 – 3 leta) 

I. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
10 (+2) 12 0 

RAČKE 

(3 – 6 let) 

II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
19 (+2) 19 2 

Opomba: 

V obeh oddelkih je upoštevan  fleksibilni normativ +2 otroka. V oddelek 1 – 3 se bodo otroci vpisovali postopoma 

do marca 2021, septembra bo 8 otrok v skupini. 

 
Obrazložitev: 
Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico. 
Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju 
oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca 
koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti.  
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Pri določanju števila otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka, ki je določena v 
pravilniku, s katerim se ureja prostor in oprema vrtca. (Pravilnik o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje, 24. čl) . 
 
Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke (Pravilnik o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 25. čl). 
 
 

2. Delovna mesta po sistemizaciji 
 

Delovno mesto Število zaposlitev oz. delež 
zaposlitve 

Vzgojiteljica 9              Preddvor 
 2             Jezersko 
Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice  9              Preddvor 
 2             Jezersko 
Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice za sočasnost 0.62 Preddvor 
 0.31  Jezersko 
Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice  (varovanje starejših delavcev) 0.20 Preddvor  
   
Delavci v kuhinji  3.30 Preddvor 
 0.59  Jezersko 
Delavci v pralnici 0.61 Preddvor 
 0.12  Jezersko 
Čistilke 2.63 Preddvor 
 0.25  Jezersko 

 
 Od 15.6. 2020 do 15. 11.2020 imamo iz razpisa MIZŠ Prva zaposlitev 2020-sklop A 

pomočnik vzgojitelja  začetnik projektno zaposlitev pomočnice vzgojiteljice, financirane iz 
evropskih skladov preko MIZŠ. Iz cene vrtca financiramo njeno zaposlitev le en mesec. Na 
ceno vrtca njena zaposlitev ne bo vplivala. 
 

2.1 Skupna delovna mesta: 
 
Pomočnica ravnatelja – 0. 66 delovnega mesta 
Svetovalna delavka – 0. 37 delovnega mesta  
Administrativno-knjigovodska dela – 1. 47 delovnega mesta 
Vodenje administrativno – knjigovodska službe – položajni dodatek Višina dodatka: od 5 do 10 % 
Organizator prehrane – 0. 18 delovnega mesta 
Organizator zdravstveno-higienskega režima – 0. 18 delovnega mesta 
Hišnik – 0. 68 delovnega mesta 
 
Obrazložitev -  strokovni delavci: 
Sočasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja se zagotavlja 
s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov in se ne izvaja v času počitka otrok (Zakon o 

vrtcih, 17.čl).  
Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v dnevnem programu je: 
- v oddelku prvega starostnega obdobja, v oddelku vsaj šest ur dnevno, 
- v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno, 
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- v kombiniranem oddelku, kjer so trije otroci prvega starostnega obdobja, vsaj štiri ure dnevno, 
če pa so v oddelku štirje otroci prvega starostnega obdobja ali več pa vsaj pet ur dnevno (Zakon 
o vrtcih, 26.čl) 
 

Število strokovnih delavk v posameznih oddelkih in zahtevana sočasnost 
 
Matična šola Preddvor – enota Storžek 
Oddelek  Starostno obdobje/ 

Vrsta oddelka 

Vzgojiteljica  Vzgojiteljica – 

pom. vzgojiteljice 

Zagotavljanje sočasnosti v 

oddelku 

BONBONČKI  

(1 – 2 leti) 

I. starostno obdobje  

homogen oddelek 

1 1   6 ur 

BALONČKI 

(2 – 3 leta) 

I. starostno obdobje  

homogen oddelek 

1 1   6 ur 

PALČKI 

(2 – 3 leta) 

I. starostno obdobje  

homogen oddelek 

1 1   6 ur 

ROŽICE 

(3 – 4 leta) 

II. starostno obdobje  

homogen oddelek 

1 1 4 ure 

ZVEZDICE  

(3 – 5 let) 

II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 

1 1 4 ure 

ŽOGICE  

(4 – 5 let) 

II. starostno obdobje  

homogen oddelek 

1 1 4 ure 

SONČKI  

(5 – 6 let) 

II. starostno obdobje  

homogen oddelek 

1 1  4 ure 

 
Dislocirana enota Čriček – Zg. Bela 
Oddelek  Starostno obdobje/ 

Vrsta oddelka 

Vzgojiteljica  Vzgojiteljica – 

pom. vzgojiteljice 

Zagotavljanje sočasnosti v 

oddelku 

KNOFKI 

(3 – 6 let) 

II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
1 1 4 ure 

GUMBKI  

(3 – 5 leta) 
II. starostno obdobje  

heterogen oddelek 
1 1  4 ure 

 
 
Zagotavljanje sočasnosti, varovanje starejših delavcev in nadomeščanje – vse enote 

 Oddelek/enota Vzgojiteljica Vzgojiteljica – pom. 

vzgojiteljice 
Delež 

Zagotavljanje sočasnosti  

 

v vseh oddelkih 

Storžek in Čriček  

/ 1 v deležu 0.62 

v obeh oddelkih 

Palček 

/ 1 v deležu 0.30 

Varovanje starejših delavcev  v vseh oddelkih 

Storžek in Čriček 

/ 1 v deležu 0.20 

 
Obrazložitev: 

 varovanje starejših delavcev 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 62. člen 
Strokovnim delavkam v vrtcu se neposredno delo z otroki zmanjša za 2 uri na teden, v kolikor 
imajo 30 let delovne dobe in od tega 20 let v VIZ-u. V vrtcu te pogoje izpolnjujejo 4 strokovne 
delavke. 
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Obrazložitev – tehnični kader 
Podlaga za izračun: Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje (16. čl., 17 
čl. 18. čl. PRILOGA: Preglednice za izračun števila delavcev v kuhinji) 
 
Delavci v kuhinji  - Preddvor (skupaj: 3.209 del. mesta) 
 
Potreben čas za pripravo  obroka v minutah ( 14 otrok do 2 let) 
 

obrok Št. minut Št. otrok Potreben čas v urah  
zajtrk 1.2 14 0.28 
kosilo  4.7 14 1.09 
malica 1.07 14 0.25 
skupaj   1.62 = 0.202 delovnega mesta 

 
Potreben čas za pripravo  obroka v minutah ( 155 otrok do 2  do 6 let) 
 
obrok Št. minut Št. otrok Potreben čas v urah  
zajtrk 1.65 155 4.26 
kosilo  6.2 155 16.01 
malica 1.47 155 3.79 
skupaj 

 
 24.06 = 3.007 delovnega mesta 

 
Normativi za odvoz ( odvoz v enoto Čriček ) 
 

Odvoz Št. minut Št. obrokov Potreben čas v urah  
priprava obrokov 2.56 39 1.66 
skupaj   0.208 delovnega mesta 

 
Delavci v kuhinji  - Jezersko (skupaj: 0.59 del. mesta)  
 
Potreben čas za pripravo  obroka v minutah (12 otrok do 2 let) 
 

obrok Št. minut Št. otrok Potreben čas v urah  
zajtrk 1.2 12 0.24 
kosilo  4.7 12 0.94 
malica 1.07 12 0.21 
skupaj   1.39 = 0.173 delovnega mesta 

 
Potreben čas za pripravo  obroka v minutah ( 21 otrok do 2  do 6 let) 
 

obrok Št. minut Št. otrok Potreben čas v urah  
zajtrk 1.65 21 0.57 
kosilo  6.5 21 2.27 
malica 1.47 21 0.51 
skupaj                                                                         3.35 = 0.418 delovnega mesta 

Delavci v pralnici 
( 1 delovno mesto na povprečno 60 kg suhega perila na dan): 
Zaposlitev v deležu Preddvor:  0,61  delovnega mesta (37 kg suhega perila na dan) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-2133-2014-01-1116-npb2-p1.pdf
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Zaposlitev v deležu Jezersko:  0,12  delovnega mesta (7 kg suhega perila na dan) 
 
Čistilci 
( 1 delovno mesto na 600 m2 čistilne površine): 
Zaposlitev v deležu Preddvor: 2.63 delovnega mesta (1000 m2 čistilne površine vrtca Storžek in  
384 m2 vrtec Čriček ) 
Zaposlitev v deležu Jezersko: 0, 25  delovnega mesta (150 m2 čistilne površine) 
 
Obrazložitev – skupna delovna mesta: 
Podlaga za izračun:  
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje (6. čl, 9 čl., 10. čl, 15. čl., 19 
čl. In 21. čl.) Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08), 

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 

 
Pomočnica ravnatelja ( 1 oddelek – 21 ur dela z otroki, za vsaka 2 oddelka več 1, 5 ure manj): 
Zaposlitev v deležu: 0, 66 delovnega mesta (11 oddelkov) 
Svetovalna služba ( 1 delovno mesto na 30 oddelkov): 
Zaposlitev v deležu: 0, 37 delovnega mesta (11 oddelkov) 
Administrativno-knjigovodska dela ( 1 delovno mesto administrator na 15 oddelkov in 1 delovno 
mesto knjigovodja na 15 oddelkov ): 
Zaposlitev: 1.47 delovnega mesta (11 oddelkov) 
*Vodenje administrativno – knjigovodske službe – položajni dodatek, 5% 
Organizator prehrane (1 delovno mesto na 60 oddelkov): 
Zaposlitev v deležu: 0, 18 delovnega mesta (11 oddelkov) 
Organizator zdravstveno higienskega režima ( 1 delovno mesto na 60 oddelkov): 
Zaposlitev v deležu: 0, 18 delovnega mesta (11 oddelkov) 
Hišnik ( 1 delovno mesto na 16 oddelkov): 
Zaposlitev v deležu: 0, 68 delovnega mesta (11 oddelkov) 
 

*Položajni dodatek pripada tudi, če je v notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih 
mestih zaposlenih manj kot pet javnih uslužbencev, vendar ne manj kot trije javni uslužbenci, 
vključno z javnim uslužbencem, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem  
in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti v primerih, ko gre za delovna mesta v plačni 
skupini J. 
Edini kriterij, ki po veljavni uredbi določa višino položajnega dodatka, je število zaposlenih.   
Višina dodatka: od 5 do 10 odstotkov, katerega izhodišče je osnovni kriterij treh zaposlenih v 
enotah. 

Za enakovrstno delovno mesto se za potrebe tega pravilnika štejejo administrativna, računovodska 
ali tehnična delovna mesta v isti plačni podskupini oziroma skupini, naloge na teh delovnih mestih 
pa so enake ali podobne (npr. naloge na delovnih mestih hišnik, kurjač ali delovna mesta kuhar, 
kuharski pomočnik, gospodinjec). 

Če se na podlagi normativov sistemizira manjše število enakovrstnih delovnih mest oziroma zaposli 
manjše število delavcev, kot je to določeno v prvem odstavku tega člena, vrtec pa v aktu o 
organizaciji in sistemizaciji sistemizira dodatna enakovrstna delovna mesta oziroma sklene pogodbo 
o zaposlitvi za takšna delovna mesta in ima za njih zagotovljena finančna sredstva, mora vrtec iz 
istega vira zagotoviti tudi sredstva za položajni dodatek za delavca, kateremu je s pogodbo o 
zaposlitvi določena dolžnost vodenja, koordiniranja in organiziranja ostalih delavcev.  
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3. Predlog sistemizacije delovnih mest financiranih iz občinskega proračuna za šolsko leto 2020/21 
 

3.1  Financiranje nadstandardnega programa v šolskem letu 2020/21 

 

  

Sistemizacija delovnih mest: š.l. 2019/20 š.l. 2020/21 

delovno mesto delež delovnega 
mesta 

delež delovnega 
mesta 

1. Hišnik – vzdrževalec (za delo hišnika 
izven prostora šole in dodatni 
prevozi otrok) 

0,24 Preddvor 0,24 Preddvor 

2. Učitelj na POŠ Kokra (za 
zagotavljanje pouka v dveh 
kombiniranih oddelkih). 

0,64 1 Preddvor /  

3. Knjigovodja - nadstandardno 
delovno mesto (financirano 
neposredno s strani ustanoviteljice 
in iz kvote za zaposlovanje 
invalidov) 

1,00 Preddvor 1,00 Preddvor 

4. Učitelj v jutranjem varstvu  (zaradi 
majhnega števila prvošolčkov nam 
MIZŠ ne financira jutranjega varstva 
na POŠ Kokra) 

0,07 Preddvor 
(za PŠ 
Kokra) 

0,07 Preddvor 
(2,5 ure JV 
za PŠ 
Kokra) 

5. Ure učitelja, za manj pouka v 
kombiniranih oddelkih (3 ure) 

0,1428 Jezersko 
(5 ur JV) 

0,136 Jezersko 

6. Ure učitelja angleščine v vrtcu 
(1.ura) in v 1. razredu šole Jezersko 
(2 uri). 

0,136 Jezersko 0,136 Jezersko 

7. Učitelj v podaljšanjem bivanju  (za 
razliko od 12 ur MIZŠ do 
dejanskih15 ur OPB/teden) 

0,081 Preddvor 
(za PŠ 
Kokra) 

0,12 Preddvor 
(3 ure 
OPB za PŠ 
Kokra) 

8. Učitelj v podaljšanjem bivanju  (za 
razliko od 25 ur MIZŠ do dejanskih 
27,9 ure OPB/teden) 

0.116 Jezersko 0.116 Jezersko 

 
Opomba št.1:  V šolskem letu 2019/20 sta bila na po sistemizaciji MIZŠ na POŠ Kokra dva 
kombinirana oddelka. Zato načrtovane zaposlitve nismo realizirali. Posledično pa smo potrebovali 
uro več dela v oddelku podaljšanega bivanja, zato je na tej postavki dejansko zaposlovali  0,12 
učitelja OPB in ne 0,08 kolikor smo predlagali in je bilo potrjeno v sistemizaciji. 
 
4. Pregled delovnih mest financiranih iz tržne dejavnosti O Š Matije Valjavca 2020/21 
 
1. Dodatno del. mesto v centralni kuhinji vrtca Preddvor 

(financirano iz prihodka za nadstandardno ponudbo 
hrane – tržna dejavnost) 

Kuhar: 0,87 
Pom. delavec  
v kuhinji: 1,00 
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2. Dodatno del. mesto v  kuhinji šole na Jezerskem 
(financirano iz prihodka za nadstandardno ponudbo 
hrane – tržna dejavnost) 

Kuhar: 0,4 

 

 
Prosimo, da predlagano sistemizacijo obravnavate in izdate potreben sklep še pred začetkom 
šolskega leta. Na vsa dodatna vprašanja in zahtevane obrazložitve se bomo z veseljem odzvali. 
Predlagana sistemizacija vrtca ob nespremenjenih pogojih dela in stroškov, na ceno programa ne 
bo vlivala. 
Predlog smo vam poslali po elektronski in klasični pošti. 
 
Pripravila: 

 Suzana Delavec,  pom. ravnatelja za vrtec 
 

 Bogdan Sušnik, ravnatelj    
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