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Datum:   22. 10. 2013 
Številka: 628/2013-10 
 
 
 
Občina Sveta Ana 
Sveta Ana 17 
2233 Sveta Ana 
 
 
 
Zadeva: Sistemizacija delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2013/2014 
 
 
 Prosim za potrditev sistemizacije delovnih mest v oddelkih predšolske vzgoje za 
enoto Sveta Ana (4. oddelki) in enoto Lokavec (1 oddelek) za šolsko leto 2013/2014. 

Kadrovske pogoje in normative za  sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje 
oddelkov vrtca ter spremstvo otrok določata natančneje Pravilnik o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10) in Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 
25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) ki določata 
število otrok v oddelku in hkratno prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. 

Na osnovi Zakona in Pravilnika ter števila vpisanih otrok  bo potrebno v šolskem 

letu 2013/2014 formirati oddelke  po naslednji klasifikaciji: 

Število oddelkov v posamezni enoti Vrtca 
 
program vrtca 

  
oddelek 

Enota Sveta 
Ana 

Največje 
število 
otrok 

Trenutno 
vpisanih 

Enota 
Lokavec 

skupaj 
odd. 

 
Dnevni program 

Prvo starostno 
obdobje 1-2 leti 
Prvo starostno 
obdobje 2-3 leta 

1 oddelek 
 

1 oddelek 

12 + 2 
 
12 + 2 

10 
 

14 

 
/ 

1 
 

1 

 
Dnevni program 

Drugo starostno 
obdobje 
3 – 6 let 
5 – 6 let  

 
 

2 oddelka 

 
 
19 + 2 
22 + 2 

 
 

21 
24 

  
 
     / 

 
 

1 
1 

 
Dnevni program 

 
Kombiniran oddelek 
1-5 let 

  
17 + 2 

 
12 

 
1 

oddelek 

 
1 

 Skupaj  4 82 + 10 81 1 5 

 

• Predlagam, da občinski svet sprejme tudi sklep o odobritvi  fleksibilnega normativa 
+2 (za šolsko leto 2013/2014) zato, da lahko sprejmemo v vrtec vse otroke, katerih 
starši to želijo glede na vpis. Glede na določilo 34. člena Pravilnika o normativih in  
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kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10) lahko oddelek mlajše skupine 2. 
starostnega oblikujemo po normativu 22 + 2, saj oblikujemo oddelke za celo šolsko 
leto, pri čeme se upošteva koledarsko leto, v katerem bo otrok dosegel starost. 

       V kombiniranem oddelku bodo združeni otroci iz prvega in drugega starostnega 
      obdobja.  

 

Menim, da bo potrebno: 

- izpeljati postopke za redno delo štirih oddelkov v enoti Sveta Ana in enega v   

  Lokavcu; 

- urediti delovna razmerja za strokovne delavke v skladu s tabelo spodaj;  

- ustrezno oblikovati ceno programa, ki bi preprečila ustvarjanje terjatve do       

  ustanovitelja in uporabnika v zaključnem računu za leto 2013. 
 
Na podlagi navedenega, Odloka o ustanovitvi OŠ Sveta Ana, zakonsko določenih 
normativov glede števila otrok v posameznih oddelkih  in posledično števila zaposlenih  
predlagam za nemoteno delo in življenja vrtca  za šolsko leto 2013/2014 sistemizacijo 
delovnih mest, kot je razvidna iz  naslednje  tabele:  

   

 Potrebno število delavcev za določena delovna mesta po normativih: 

  
Delovno mesto 
 

 
Predlog po normativih za  
šolsko leto 2013/14 
 

 
Predlog odobritve 

Vzgojitelj*** 5,13*** (12 mesecev) 5,13(12 mesecev) 
Pomočnik vzgojitelja 5,0       (12 mesecev) 5,0(12 mesecev) 
Pedagoško vodenje vrtca z 
organizacijskimi nalogami (6. člen 
Pravilnika o normativih)** 

 
0,217** 

 
/ 

svetovalna delavka 0,166 0,166 
organizator prehrane 0,083 0,083 
organizator zdravstveno-
higienskega  režima 

 
0,083 

 
/ 

Računovodja VI 0,33 0,33 
Poslovni sekretar VI 0,33 0,33 
Kuhinja Sveta Ana* 1,2* 1,20 
Lokavec-kuhinja in čiščenje* 0,50* 0,50 
perica likarica, šivilja 0,40 / 
Snažilka – Sveta Ana 0,82 0,82 
Hišnik 0,28 0,28 
Skupaj 14,539 13,839 
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*delež delovnega mesta v kuhinji se izračuna na podlagi tabel, ki glede na porabo časa za 
obrok (priprava, razdelitev) za otroke in odrasle predvideva število delavcev v kuhinji. 

 **48. člen: 
V vrtcu, ki deluje v sestavi osnovne šole, se zagotovi pedagoško vodenje v skladu s tem 
pravilnikom najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika. Način pedagoškega 
vodenja se opredeli v aktu o ustanovitvi in aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

 ***dve vzgojiteljici po KPVIZ (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 
28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 79/11) v skladu z 62. členom izpolnjujeta 
pogoj za zmanjšanje vzgojnega dela za dve uri (0,13 delovnega mesta) 
 

Obrazložitev: 
 

Pri potrebnem številu delavcev smo upoštevali normative za opravljanje predšolske vzgoje 
ter poslovni čas vrtca, ki je v enoti na Sveti Ani cca. 11,00 ur in v enoti Lokavec cca 9 ur in 
30 minut (v sodelovanju s šolo tudi 10 ur). Menimo, da  bomo z racionalnim 
združevanjem oddelkov v jutranjem in popoldanskem času  zagotovili zakonsko 
predpisano sočasno prisotnost strokovnih delavk v oddelku. Ravnatelj po zadnjem 
veljavnem Pravilniku o normativih in standardih za opravljanje predšolske vzgoje naj ne bi 
več opravljal funkcije pedagoškega vodje. 
Število delavcev je preračunano na normative, opredeljene v podzakonskih predpisih. Že v 
preteklem letu so zaradi racionalizacije posamezna opravila opravljali delavci šole poleg 
svojega dela (pedagoško vodenje vrtca, organizator zdravstveno – higienskega 
minimuma, perica). 

V skladu z navedenim predlagam v potrditev sistemizacijo delovnih mest za področje 
predšolske vzgoje v enoti vrtca Sveta Ana in enoti vrtca Lokavec za  šolsko leto 2013-
2014 in predlagam sprejem naslednjih  SKLEPOV: 

 
1. Občina Sveta Ana  daje soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest na 

podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje za šolsko leto 2013/2014, navedenih v zgornji tabeli, kar 
potrdi z vpisom v kolono »odobreno«. Soglasje velja od 1. 9. 2013 dalje za 
šolsko leto 2013/2014 do 31. 8. 2014. 

2. Pedagoško vodenje se v sistemizaciji potrdi, kar je v skladu z obstoječim 
aktom o ustanovitvi in zakonodajo, z ravnateljem pa se dogovori o 
realizaciji. 

3. Občina daje soglasje k uvedbi fleksibilnega normativa glede števila otrok, 
kar pomeni + 2 otroka v vsaki skupini nad predpisanim normativom. 

4. V skladu z določbami ZUJF (Ul. RS št. 40/12) daje župan  v primeru   
potrditve predlagane sistemizacije ravnatelju soglasje k pokrivanju 
ustreznih kadrovskih potreb v skladu z ZDR – 1 (Ul. RS št. 21/13). 

 
 
                             
                                          Pripravil: 
                               Boris Mlakar, ravnatelj 
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