Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB s spremembami), 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB s spremembami), šestega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 108/09 – UPB s spremembami), 20. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98,
28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11,
40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17) in 23. člena Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in 47/17) je po predhodno pridobljenem
mnenju sindikata ter soglasju ustanovitelja Svet zavoda Vrtca Tržič na svoji 10. seji dne 14. 6. 2018
sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V VRTCU TRŽIČ
1. člen
V Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Tržič z dne 19. 9. 2017 se
spremeni 2. odstavek 11. člena, in sicer se obstoječim sistemiziranim delovnim mestom v
pedagoško-strokovni službi (PSS) doda delovno mesto SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE
POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI tako, da se člen glasi:
»V pedagoško-strokovni službi (PSS) so sistemizirana delovna mesta:
- pomočnik ravnatelja vrtca,
- svetovalni delavec,
- vzgojitelj – organizacijski vodja enote vrtca,
- vzgojitelj,
- pomočnik vzgojitelja,
- pomočnik vzgojitelja za zagotavljanje sočasnosti v oddelku,
- spremljevalec za nudenje fizične pomoči otrokom s posebnimi potrebami.«
Priloga 1: Opisi sistemiziranih delovnih mest v Vrtcu Tržič in Priloga 2: Seznam delovnih mest
nadomestita z novo Prilogo 1: Opisi sistemiziranih delovnih mest v Vrtcu Tržič in Prilogo 2: Seznam
delovnih mest, ki sta prilogi in sestavni del tega pravilnika.
Vse ostale določbe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Tržič
ostanejo nespremenjene.
2. člen
Sprememba pravilnika se objavi na oglasni deski zavoda in začne veljati naslednji dan po objavi.

Datum: 14. 6. 2018
PREDSEDNIK SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ
Jure Zadnikar

Soglasje ustanovitelja zavoda k temu pravilniku je bilo podano dne 5. 6. 2018.
Mnenje reprezentativnega sindikata v zavodu k temu pravilniku je bilo podano dne 13. 6. 2018.

Mnenje sindikata in soglasje ustanovitelja sta priložena spremembi pravilnika.

