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Predlagatelj: Župan Občine Prevalje 
 
 
Naslov:     Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ Prevalje (za dogovorjeni program šole in 

Enoto Vrtec Prevalje) za šolsko leto 2014/2015 
 
 
Pravna podlaga:  Odlok o ustanovitvi JVIZ OŠ Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/05, 75/05 

– popravek in 5/06); 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 57/12) v 108.  členu določa, da zavod 
sprejme sistemizacijo v soglasju z ustanoviteljem. 

 
 
Obrazložitev: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je na občino, ustanoviteljico javnega zavoda, podala 

vlogo za izdajo soglasja k  
 sistemizaciji delovnih mest v OŠ Franja Goloba Prevalje  za dogovorjeni program   in  
 sistemizaciji delovnih mest za Enoto Vrtec Prevalje za šolsko leto 2014/2015.  
Občina Prevalje kot ustanoviteljica javnega zavoda poda soglasje k sistemizaciji delovnih 
mest. 
V okviru sistemizacije delovnih mest za dogovorjeni program osnovne šole so zajete 
naslednje vsebine: športni pedagog kot drugi strokovni delavec pri pouku športne vzgoje 
od 2. do 5. razreda, sofinanciranje  deleža zaposlitve za varstvo vozačev na POŠ Holmec 
in Šentanel, sofinanciranje deleža zaposlitve hišnika (urejanje okolice), sofinanciranje 
deleža zaposlitev čistilk (športna hala in POŠ Šentanel) in gospodinjca (POŠ Holmec) ter 
sofinanciranje deležev zaposlitev v kuhinji, ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport priznava pripravo samo enega obroka. 
 
Osnovna šola Prevalje, Enota Vrtec Prevalje je sistemizacijo delovnih mest določila na 
podlagi normativov in standardov za posamezno delovno mesto z upoštevanjem določb 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o vrtcih, Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  in Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. V sistemizaciji so upoštevani 
normativi, ki predpisujejo zaposlitev na določenem delovnem mestu, če bo imela enota 
vrtca v šolskem letu 2014/2015 tako delovno mesto tudi zasedeno. 
 
Podrobnejši obrazložitvi predloga sistemizacije šole za dogovorjeni program in 
sistemizacije Enote Vrtca Prevalje za šolsko leto 2014/2015 sta prilogi gradiva. 

 
Na seji sodeluje:  Mira Hancman,  ravnateljica OŠ Prevalje 
 
 
Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje v sprejem naslednji 
 
predlog sklepa: Občinski svet Občine Prevalje daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Osnovne 

šole Franja Goloba Prevalje za dogovorjeni program šole in sistemizaciji delovnih 
mest Enote Vrtec Prevalje za šolsko leto 2014/2015. 

 
 

                                                                                                     Župan Občine Prevalje 
                                                                                                                             Dr. Matija TASIČ, l.r. 


	OBČINA PREVALJE
	Trg 2/a, 2391 Prevalje


