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Zadeva:   soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri OŠ Destrnik 
za šolsko leto 2020/21 in sklep  o porabi presežka prihodkov nad odhodki v 
letu 2019 
 
 
Poročevalec: Župan 
 
 
 
Predlog sklepov: 

 
- »Občinski svet Občine Destrnik potrjuje predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu pri 

OŠ Destrnik za šolsko leto 2020/21 v predloženi vsebini.« 
 

- »Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Sklep o porabi presežka prihodkov na odhodki 
v letu 2019 v Vrtcu pri OŠ Destrnik v predlagani vsebini.« 
 
 

 

 

 
 
 



PREDLOG 
julij 2020 

 
Na podlagi 108. člena 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), 14., 17., in 41. člena 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), Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 15. člena Statuta Občine 
Destrnik (Uradni vestnik št. 10/10 - uradno prečiščeno besedilo,  11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet 
Občine Destrnik na ___ dopisni seji dne ____ sprejel  naslednji 

 
SKLEP  

o soglasju k sistemizaciji zaposlenih v vrtcu pri OŠ Destrnik za šolsko leto 2020/2021  
za šest oddelkov 

 
I. 

Občinski svet Občine Destrnik daje soglasje sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v Vrtcu 
pri OŠ Destrnik za šolsko leto 2020/21 za delovanje šestih oddelkov od 1. 9. 2020. 

 

 
Opis  delovnega mesta 

Št. sistemiziranih 
delovnih mest po 
veljavnem aktu 
     5,5 oddelkov 
na dan 1. 1. 2020 

Št. sistemiziranih 
delovnih mest po 
veljavnem aktu 
    SKUPAJ  
 6 oddelkov 
na dan 1. 2. 2020 

Št. sistemiziranih 
delovnih mest po 
veljavnem aktu 
    SKUPAJ  
 6 oddelkov 
na dan 1. 9. 2020 

vzgojiteljica 6 6 6 
pomočnica vzgojiteljice 6,13 7,13 7,46 
pomočnik ravnatelja 0,275 0,275 0,30 
knjigovodja  0,363 0,363 0,40 
administrator 0,363 0,363 0,40 
svetovalni delavec 0,176 0,176 0,20 
organizator prehrane 0,088 0,088 0,10 
organizator higienskega 
režima 

 
0,088 

 
0,088 

0,10 

hišnik IV. 0,308 0,308 0,33 
kuharica in pomoč.kuh. 1,70 1,70 1,70 
čistilka II. 1 1 1,35 
perica II. 0,252 0,252 0,25 
SKUPAJ 16,743 17,743 18,59 
    

 
Financiranje po sklepu: 

 
spremljevalec 1 1 1 
Izvajalec DSP 0,09 0,09 0,09 

Sistemizacija delovnih mest za zaposlene v vrtcu je pripravljen v skladu s Pravilnikom o normativih in 
standardih za predšolsko vzgojo. 

 
II. 



PREDLOG 
julij 2020 

Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest velja od dneva sprejema sklepa na Občinskem svetu 
Občine Destrnik. 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                                                    Franc Pukšič 

župan Občine Destrnik 
 
 

______________________________________________________________________________ 

 
O b r a z l o ž i t e v: 

 
Obrazložitev je v prilogi - obrazložitev šole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



PREDLOG 
julij 2020 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/10, 14/14 in 9/15) in 28.a člena 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) je Občinski svet  Občine Destrnik na svoji ___ dopisni seji, dne _______ sprejel naslednji 
 
     S  K  L  E  P 
 

1.  
Občinski svet Občine Destrnik potrdi predlog JVIZ OŠ Destrnik - Trnovska vas, da se presežek 
prihodkov nad odhodki v letu 2019, ki znaša v Vrtcu pri OŠ Destrnik 7.395,08 eurov nameni za 
naslednje: 

- brušenje, poliranje in lakiranje parketa v višini 1.021,87 eurov, 

- študentsko delo (nadomeščanje za čas koriščenja letnih dopustov vzgojiteljev) v višini 
1.220,00 eurov, 
- pokritje razlike med veljavno in predlagano ekonomsko ceno vrtca v višini 3.118,32 eurov, 
- za druga razna manjša vzdrževalna dela v vrtcu v višini 2.034,89 eurov. 
 
     2. 

Z sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 900-3/2020-9R-5/5 z dne 30. 4. 2020. 
 
      3. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Destrnik. 
 
 
Številka: 
Datum:  

Franc Pukšič 
župan Občine Destrnik 

 ________________________________________________________________________ 
 

Obrazložitev: 

Šola Destrnik je za vrtec Destrnik naredila preračun ekonomske cene programa v vrtcu glede 
na oblikovane skupine v vrtcu. V prilogi gradiva je priložen izračun nove cene in prav tako je 
navedena kolikšna je trenutna cena vrtca. 
Predlog smo proučili in skupaj z šolo predlagamo Občinskemu svetu, da se predlog za povišanje 
ekonomske cene programa vrtca ne poviša, ampak se razlika pokrije iz sredstev presežka 
prihodkov nad odhodki v letu 2019. Po preračunu šole, bi naj mesečni strošek iz tega naslov bil 
259,86 eurov, kar pomeni za 12 mesecev 3.118,32 eurov. 
 
Sredstva v višini 1.220,00 eurov, ki bi se naj prav tako porabile iz naslova presežka prihodkov 
nad odhodki v letu 2019. Gre za sredstva študentskega dela - ker imajo v vrtcu skozi poletne 
počitnice večje število otrok, kot je bila praksa prejšnja leta (manjši izpis otrok in koriščenje 
rezervacij), nastaja problem pri koriščenju letnega dopusta vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojitelja. Da bi le ti lahko koristili letni dopust smo skupaj z šolo našli rešitev, da za obdobje 
enega meseca vzamemo osebo preko študentskega dela, ki bo pokrivala letne dopuste. 
 


