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ZADEVA: 

 

PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SPREMEMBE 

SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU RADLJE OB 

DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

PREDLAGATELJ: 

 

mag. Alan Bukovnik, župan 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL:         / 

 

POROČEVALEC:                        /                           

Predlog je pripravila Osnovna šola Radlje ob Dravi, 

enota vrtec Radlje ob Dravi 

PRAVNA PODLAGA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 

In 25/17 – Zvaj) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017 in 11/19) ter Sklepa 

Ministrstva za izobraževanje znanost o nujnih ukrepih na 

področju kadrovske problematike, ki so potrebni za 

nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

 

 

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje 

k predlogu spremembe sistemizacije in organizacije v 

Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021. 

 OBRAZLOŽITEV: 

 

 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM  

 

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi je Občini Radlje ob Dravi posredovala predlog 

spremembe sistemizacije in organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 

2020/2021. Predlog spremembe je pripravljen skladno s sprejetim Sklepom Ministrstva 



za izobraževanje, znanost in šport, z dne 27. 10. 2020 o nujnih ukrepih na področju 

kadrovske problematik, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. 

Skladno s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

sistemizacijo v vrtcih sprejme ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. 

2. OCENA STANJA in PREDLAGANE REŠITVE 

 

2a. Ocena stanja 

 

Predlagana sprememba sistemizacije in organizacije v vrtcu se za obdobje najdlje do 

uveljavitve sprememb pravilnikov, ki urejajo to področje oziroma najdlje do zaključka 

šolskega leta 2020/2021, povečuje za 0,20  delovnega mesta za vzdrževalca 

računalniške opreme VII/1.   

 

2b. Predlog rešitve  

 

Predlagana sprememba temelji na podlagi števila oddelkov v vrtcu.  

 

3. Ocena finančnih posledic  

 

Soglasje k predlogu spremembe sistemizacije ima  finančne učinke na proračun, saj 

sredstva za financiranje zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca, če izda soglasje k 

sistemizaciji tega delovnega mesta. 

 

 

Pripravila: Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave  

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloge: 

- - Predlog spremembe sistematizacije in organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto     

-   2020/2021, številka: 602-2/2020, z dne 11. 11. 2020; 

- - Sklep ministrstva, z dne 27.10.2020 

- Obvestilo o objavi sklepa ministrice 

- Predlog sklepa 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREDLOG 

 

Na podlagi 108. člen 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) 

,16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017 in 11/19) in Sklepa 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o nujnih ukrepih na področju kadrovske 

politike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, štev. 

110-37/2020/2, z dne 27. 10. 2020  je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na _________. 

redni seji dne ______________ sprejel naslednji sklep  

 

 

 

 

  S K L E P 
 

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu sprememb 

sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021. 

 

 

 

 

Številka: 602-0003/2020 

Datum: ________________ 

 

                                                                                           mag. Alan BUKOVNIK 

                                                                                                        ŽUPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Osnovna šola Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi 

- Računovodstvo, tu 

- Zadeva, tu 

- Evidenca, tu 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324


 

 










































