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 - Vloga za izdajo soglasja Osnovne šole Kozara Nova Gorica 

 
 
 
 
 



 

 
Na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list 
RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in 108. ter 109. 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., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 17. člena Statuta Občine 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16-UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica  na 25. redni seji dne ______ sprejel naslednji  
 

 
S K L E P 

o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca in k novim 
zaposlitvam 

 
1. 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v 
razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica, za delovna mesta: 
 

 

Naziv DM število 

Vzgojitelj 2 

Pomočnica vzgojiteljice 2 

Pomočnica ravnatelja 0,32 

Svetovalna delavka 0,07 

Organizator prehrane in ZHR 0,03 

Knjigovodja 0,25 

Administrator 0,25 

Vzdrževalec učne tehnologije 0,1 

Vzdrževalci 0,11 

Čistilke 0,17 

Perica 0,12 

Kuhar 0,12 

Kuharski pomočnik 0,2 

 
 

2. 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje Osnovni šoli Kozara Nova Gorica soglasje za 
objavo razpisa za dve delovni mesti: vzgojitelj predšolskih otrok in pomočnik vzgojitelja za 
polni delovni čas. 
 

 
 

Datum: 
Številka: 0141-0010/2022 
 
 
        Mauricij Humar 
            župan 
 
 
 
 



 

 
Obrazložitev: 
 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-
Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba so ustanoviteljice 
Osnovne šole Kozara Nova Gorica.  
 
Osnovna šola Kozara Nova Gorica je, v skladu z normativi, v soglasje poslala predlog k 
organizaciji dela razvojnega oddelka od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, k sistemizaciji delovnih 
mest v razvojnem oddelku in k predlaganim novim zaposlitvam, zaradi oblikovanja novega 
razvojnega oddelka vrtca. Za zaposlitev v razvojnem oddelku vrtca je potrebno zagotoviti 
delovno mesto za dva vzgojitelja in dva pomočnika vzgojitelja. Sistemizacijo delovnih mest 
za vrtec se določi na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21).  
 
Šola v skladu s sistemizacijo obenem tudi zaproša za izdajo soglasja za objavo razpisa za 
dve delovni mesti:  vzgojitelj predšolskih otrok in pomočnik vzgojitelja za polni delovni čas.  
 
 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da predloženi sklep obravnava in 
sprejme. 
 
 
 
Pripravila: 
Matejka Maver Pregelj 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
 
                                                                                                
 


