MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA
ŢUPAN
Kardoševa 2, 9000 MURSKA SOBOTA

Številka : 100-0036/2014 - 2
Datum : 14.5.2014
MESTNEMU SVETU
ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 27. redni seji Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota

GRADIVO PRIPRAVIL:

Mestna uprava, Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti

NASLOV:

Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Murska
Sobota za šolsko leto 2014/2015

POROČEVALEC ali
POROČEVALCI:

Darja Kadiš – višja svetovalka za druţbene dejavnosti

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

Odbor za druţbene dejavnosti

Bernarda Marič – ravnateljica Vrtca Murska Sobota

PREDLOG SKLEPA:
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PRILOGA:
predlog soglasja z obrazloţitvijo

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS,
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 –
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 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, 40/11 – ZUPJS–A in 40/12 ZUJF), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09,105/10, 92/12 in 98/12 popr.), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno
prečiščeno besedilo in 49/10) in vloge, ki jo je posredoval Vrtec Murska Sobota (št. 585/177 –
2014, z dne 13.5.2014) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na …. redni seji, dne
……………. podal
SOGLASJE
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST VRTCA MURSKA SOBOTA
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

I. člen
Mestna občina Murska Sobota daje VRTCU Murska Sobota, Talanyijeva ul. 6, Murska Sobota,
soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2014/2015 in sicer:
Zap.št

Šifra DM Naziv oz. ime del.mesta

1
2
3
4

B017805
D037005
J026004
J017916

5
6
7
8
9

J016014
J015008
D037007
D037008
D035001

10

D037006
D027026
D037001
D037002
D037003
D037004
J035020
J034030
J032008
J033009

11
12
13
14
15
16

17
J032013
18
J032001
Skupaj

Ravnatelj
Pomočnik ravnatelja
Poslovni sekretar
Vodja finančne- računovodske
sluţbe VII/2
Finančni knjigovodja
Finančnik
Vzgojitelj
Vzgojitelj v razvojnem oddelku
Pomočnik vzgojitelja,
Spremljevalka gibalno oviranemu
otroku
Svetovalni delavec VII/1
Svetovalni delavec VII/2
Organizator prehrane VII/1
Organizator prehrane VII/2
Organizator ZHR VII/1
Organizator ZHR VII/1
Hišnik IV
Kuhar IV
Kuharski pomočnik
Kurir III
Perica II
Čistilka

Šifra
naziva
1/2/3
0
0

Število
delavcev
1
1
1
1

0
0
4/3/2/1
4/3/2/1
0

1
1
45,5
2
50+
4

4/3/2/1
4/3/2/1
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0
0

1,5
9,5
144,5

Opombe

1
1
3
8
10
1

Invalid III
kategorije

II. člen
Soglasje k sistemizaciji začne veljati od 1.9.2014 in velja do 31.8.2015.

Številka: 100 - 0036/2014 - 2
Murska Sobota, dne:

Ţupan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

O b r a z l o ţ i t e v:
PRAVNA PODLAGA:
Je podana v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D), Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 - ZUPJS–A in 40/12 - ZUJF) in
Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni
list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 - popr., 102/09,105/10, 92/12 in 98/12 - popr.).
Mestna občina je ustanoviteljica Vrtca Murska Sobota. Ustanoviteljske pravice pa izvršuje mestni
svet.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SOGLASJA:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja v 108. členu določa, da sistemizacijo
delovnih mest določi ravnatelj vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Sistemizacija delovnih mest v vrtcu
se določa na podlagi števila oddelkov in števila otrok, ob uporabi normativov, določenih v
Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje. Tako je ravnateljica
Vrtca Murska Sobota določila sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota za šolsko leto
2014/2015 in oddala vlogo Mestni občini Murska Sobota kot ustanoviteljici vrtca za izdajo soglasja
k predlagani sistemizaciji.

CILJI IN VSEBINA SOGLASJA:
Vrtec Murska Sobota je na podlagi izvedenega vpisa otrok, ki je za šolsko leto 2014/2015 potekal
od 17.3.2014 do 28.3.2014, za 723 vpisanih otrok, oblikoval 45 oddelkov, od tega je 17 oddelkov
prvega starostnega obdobja, 26 oddelkov drugega starostnega obdobja, en razvojni in en
bolnišnični oddelek. Zaradi daljšega razpona odpiralnega in zapiralnega časa vrtca, je potrebno
zagotoviti ustrezno število zaposlenih. V vrtec se vključuje vedno več mlajših otrok - otrok prvega
starostnega obdobja, za katere so normativi za oblikovanje oddelkov niţji, sočasna prisotnost dveh
delavk v oddelku pa je daljša.
Iz priloţene tabele je razvidno, da je sistemizacija v skladu s Pravilnikom o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje. Do razlike od normativov prihaja le v
povečanju enega delovnega mesta kurirja III – invalida III kategorije (prerazporeditev). Delavka, KV
kuharica je bila z odločbo invalidske komisije leta 1997 prerazporejena na drugo ustrezno delovno
mesto, ki je prilagojeno njeni delovni usposobljenosti. Vrtec Murska Sobota jo je v soglasju z
invalidsko komisijo prerazporedil na delovno mesto kurirja, katerega smo kot ustanoviteljica vsako
leto tudi potrdili.
Zaradi manjšega števila vpisa otrok se letošnja sistemizacija od lanske sistemizacije, razlikuje v
zmanjšanju enega oddelka, enega delovnega mesta vzgojiteljice ter enega delovnega mesta
pomočnice vzgojiteljice. Zaradi odprtja novega vrtca v enoti Gozdiček, ki izpolnjuje prostorske
normative, se v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 - popr., 102/09,105/10
92/12 in 98/12 - popr.), povečuje eno delovno mesto kuharja (zaradi centralne kuhinje v enoti
Gozdiček) ter 0,50 delovnega mesta čistilke.
Zaradi nove zakonodaje, ki je začela veljati letos je tudi delovno mesto organizatorja prehrane in
delovno mesto organizatorja zdravstveno higienskega reţima vezano na število lokacij. Ker vrtec
opravlja svojo dejavnostjo na 9. lokacijah se povečuje delovno mesto organizatorja prehrane za
0,20 in 0,20 organizatorja zdravstveno higienskega reţima.

Prav tako se povečuje eno delovno mesto spremljevalke gibalno oviranemu otroku, kateremu je
ustanoviteljica vrtca, v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list
RS št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12 – ZUOPP-1), dolţna zagotavljati sredstva za pokrivanje
stroškov za plačo.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sistemizacija delovnih mest je vključena v ekonomsko ceno vrtca in ne bo vplivala na kakršnokoli
povečanje sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota predlagam, da poda soglasje k predlagani
sistemizaciji delovnih mest Vrtca Murska Sobota za šolsko leto 2014/2015.

Gradivo pripravil:
Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti
Predlagatelj
Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inţ.grad.

ŢUPAN

