
OBiINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva'. Soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-
izobraievalnem zavodu Vrtci obEine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022

r. ZAKONSKAPODLAGA
108. dlen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS, 5t.

16/07 - uradno prediSdeno besedilo, 36/08, 58/09, 64109 - popr., 65/09 - popr., 20111,40/12 -
ZU JF, 57 I 12 - ZPCP-2D, 47 I 1 5, 461 1 6, 4911 6 - popr. in 25 I 1'7 - ZY aj in 123 /21),
24. dlen Pravilrrika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list RS, 5t.

27114, 47 /17 , 43118 in 54/21),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115,25/17).

2. RAZLOGI ZASPREJEMSKLEPA
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 17. seji 18. 5. 2021 sprejel sklep o soglasju k
sistanizaciji 49,40 delovnih mest v javnan vzgojno-izobraievalnern zavodu Vrtci obdine Moravske
Toplice.
Ravnateljica Vrtcev Obdine Moravske Toplice je dne 12. 8. 2021 posredovala pro5njo za potrditev
sprernernb sistemizacije delovnih mest v javnern vzgojno-izobnlevalnern zavodu Vrtci obdine
Moravske Toplice za Solsko leto 202112022, v kateri predlaga" da se v enoti vrtca Martjanci dodatno
sisternizira vzgojitelj pred5olskih otrok - pomodnik vzgojitelja za 20 rr/leden, ter da se oddelek I.
starostnega obdobja iz polovidnega oddelka sprerneni v celega.

Naziv delovnega mesta Stuvilo delovnih mest
VZGOJITELJ PREDSOLSKIH OTROK - POMOENXVZCOTNEUE 0,5

b. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja so as e k preoblikovanju poloviinega
oddelka v enoti Martjanci v celega. sBA 7

Pripravila: obdinska uprava
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ProSnja za sprernernbo sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-
zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 202112022,Stevilka:
dne 12. 8.2021

OB.INA MORAVSKE TOPLICE
KRANJ.EVA ULICA3
9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: Ol 4-OOOL 41 2O2l -5
Datum: 13. 8.2021

3. PRI,DLOG SKLEPOV
a. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi sistemizacije
delovnih mest v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci Obiine Moravske Toplice za
Solsko leto 2O2112022:
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Stevilka: 032-1 1202 l -9

Datum: 12. 8. 2021

ZADEVA: ProSnja za spremembo sistemizecije delovnih mest v javnem vzgojno-

izobrrlevalnem zavodu Vrtci obcine Moravske Toplice za Solsko leto 2021/2022

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na svoji 17. seji dne 18. maja 2021, javnemu

vzgqno-izobraLevalnemu zavodu Vrtci obCine Moravske Toplice, izdal soglasje k
sistemizacije delovnih mest, ki velja od l. 9. 2021 dalje.

Na podlagi dodatnih vpisov in odloga Solanja, prosim za spremembo sistemizacije. Dodatno bi

bilo potrebno sistemizirati :

- vzgojitelja predSotskih otrok - pomodnika vzgojitelja za 20 ur/teden.

ObrazloZitev:

V enoti Martjancije priSlo do dodatnega rpisa v oddelke I. starostnega oMobja. s strani starSev

pa smo bili seznanjeni tudi z odlogi Sotanja za Soloobveme otroke. Ob potrjevanju sistemizacije

maja 2021 smo imeli na seznamu 43 otrok. zdaj jih je 46. Posledidno se je po preoblikovanju

oddelkov oddelek I. starostnega oMobja iz polovidnega oddelka spremenil v celega. kar pa

pomeni, da je potrebno za zagotavljarle zalonsko predpisane sodasno$ti (6 ur) dodatno

sistemizirati vzgojitelja predSolskih otrok - pomodnika vzgoj itelja za20 ur/(cden. ee proSnja za

dodatno sistemi:racijo ne bo potrjena v enoto Martjanci ne moremo sprcjeti vseh otrok, ki so

na seznamu. Otrok, ki imajo odlog Solanja ne moremo preusmeriti v nolpgo od drugih enot,
otrok. ki paje naknadno vpisan. pa ima v tej enoti Ze vpisanega brata. V ddilfulk I. starostnega

obdobja v enoti Manjanci imamo sicer trenutno tudi Ze 4 evidendno vpistrc otrokr.
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lz tabele v prilogi je tudi razvidno, da so oddelki oblikovani optimalno in da v oddelku II.

starostnega oMobja ni ved prostih mest, v kombiniranem oddelku paje Ie eno prosto mesto. a

v skladu s predpisanimi normativi lahko sprejmemo v ta oddelek le otroka II. starostnega

oMobja.

Enota Martjanci je enota, ki ima tudi najdalj5i poslovalni das - posluje 10.5 ur dnevno.

Poslovalni das enotje vezan na sklep Obcinskega sveta OHine Moravske Toplice, kije na svoji

seji dne 22. 8. 2005 sprejel sklep, da Vrtci obtine Moravske Toplice poslujemo v dasu, ko sta

od vseh otrok enote stalno prisotna najmanj 2 otroka. Dalj5i poslovalni das seveda vpliva tudi

na Stevilo zaposlenih v posamemi enoti, saj smo v vseh enotah vezani na zagotavljanje

zakonsko predpisane sodasnosti, ki pa se teZje zagotavlja pri daljSem poslovalnem dasu

posameme enote oz. potrebujemo za zagotavljanje sodasnosti vedje Stevilo zaposlenih.

Na podlagi dejstev oz. zapisane obrazlofiwe Obdinski svet Obdine Moravske Toplice
napro5am, da potrdi predlagani sklep.

PREDLOG SKLEPA:

Obdinski svet Obtine Moravske Toplice daje soglasje k predlagani spremembi sistemizacije:

l' enoti Martjanci se dodatno sistemizira vzgoj itelj pred.iolskih otrok - pomoCnik vzgojitelja za

20 ur/teden.

Simona Kaudid, ravnatelj ica
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TABELA: Razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev

Enota Martjanci

SKUPAJ: 6

tProsto mesto le za otto*-o ll. st. obdobia.

odd. Norm. st.
otrok

Prosta mesla St.
v7.G

5t.
vzc.
PVZG

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

6 t-3 7- l0 (+2) '7 l 5 I t,5 I x dec.202l
I x jan.2O22
I x feb.2022
I x aoril2022

7 24 lGlT (+2)' t8 0 I I

ti 3-6 l4- l9 (+2) 2t 0 0 I I
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