OBČINA VIPAVA
ŽUPAN
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08 IN 36/2010), 4.
odstavka 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09), 108. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09) sta občinski svet Občine
Ajdovščina na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št.
2/02, 41/05 in 92/05) na 39. redni seji dne 27.5.2010 in Občinski svet občine Vipava na podlagi 16.
člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) na ___ seji dne 29.7.2010
sprejela

SKLEP O UPORABI NORMATIVOV ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV IN SOGLASJU K
SISTEMIZACIJI OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA
1.
Otroški vrtec Ajdovščina uporabi pri organizaciji oddelkov za šolsko leto 2010/11 fleksibilni normativ, to
je za dva otroka povečan normativ, določen v prvem odstavku 17. člena Zakona o vrtcih, in prvem,
drugem in tretjem odstavku 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
2.
Občina Vipava daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest Otroškega vrtca Ajdovščina za šolsko leto
2010/11, ki določa naslednja delovna mesta:
Delovno mesto
Ravnatelj/ica
Pomočnik/ica ravnatelja/ice
Vzgojitelji/ice
Dodatno delovno mesto – invalid
Pomočniki/ice vzgojiteljia/ice
Pomočniki/ice vzgojitelja/ice za sočasnost
Računovodja/kinja
Poslovni sekretar/ka
Administrativno računovodski delavec/ka
Perilec/a
Čistilec/ka
Hišnik/ica
Ekonom/ka
Kuhar/ica
Pomočnik/ica kuharja/ice
Skupaj

Število
1
2
50
0,5
50
3,6
1
1
1
2,25
6,6
2
1
5
5,75
132,70

3.
Sistemizira se tudi delovna mesta:
- logopeda
- specialnega pedagoga
- 3 spremljevalcev gibalno oviranim otrokom.
Navedeni zaposleni so financirani izven ekonomske cene. Stroške dela teh zaposlenih krijeta občini
glede na kraj stalnega bivališča otroka in po dejanskem številu opravljenih ur obravnave.
4.
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. 9. 2010.
Številka: 602-1/2010-2
Datum: 29.7.2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak

Župan
Občine Vipava
Ivan Princes

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja
Zakon o vrtcih in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje določata normative za oblikovanje oddelkov in sicer
najnižje in najvišje število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja ter
kombiniranih oddelkih. Lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, lahko določi tudi večje število
otrok v oddelku, vendar največ za dva otroka. Pri odločanju o večjem številu otrok v oddelku
(fleksibilni normativ) se morajo upoštevati razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v
občini.
Sistemizacija delovnih mest se določa na podlagi števila oddelkov in otrok, ob uporabi
normativov, določenih v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje. K sistemizaciji delovnih mest, ki jo določi ravnatelj, mora na
podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dati soglasje
ustanovitelj.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa
Otroški vrtec je pripravil predlog organizacije za šolsko leto 2010/11. Vpis v vrtec je potekal
od 1.3. do 5.3.2010. V rednem roku se je vpisalo 193 otrok. To so pretežno otroci iz prvega
starostnega obdobja (1 do 3 let). Število vseh vpisanih otrok v vrtec za 1.9.2010 je 868, kar
je za 7 % več kot lani. Ker vpis presega obstoječe prostorske zmogljivosti, je bilo potrebno
poiskati tudi dodatne prostorske rešitve.
Skupaj se število oddelkov v primerjavi z letošnjim šolskim letom povečuje za 5 (od tega 1 v
Občini Vipava, ki se bo organiziral na OŠ Draga Bajca) in znaša 50 oddelkov. Skupaj bo 37
oddelkov v občini Ajdovščina in 13 oddelkov v občini Vipava.
Glede na število vpisanih otrok je uporaba fleksibilnega normativa njuna (fleksibilni normativ
tudi omogoča Otroškemu vrtcu racionalno organizacijo oddelkov in možnost vključevanja
otrok med šolskim letom, brez ponovnega prerazporejanja otrok v oddelke).

Organizacija oddelkov v šolskem letu 2010/2011
Vrsta oddelka

Število

Število oddelkov

1. starostno obdobje
1 – 2 leta
2 – 3 leta
1 – 3 leta

otrok
229
97
84
48

skupaj
18
8
6
4

2. starostno obdobje
3 – 4 leta
4 – 5 leta
5 – 6 leta
3 – 6 leta

504
19
83
161
241

6. kombiniranih oddel.
2 – 4 leta
1 – 4 leta
SKUPAJ

normativ *

po nor.

št. otrok v
odd.

pov.nor.

Povp.št.otr.

6
6
0
0

12
2
6
4

9 – 12 otrok
9 – 12 otrok
7 – 10 otrok

11-13
14
12

na odd.
12,72
12,13
14,00
12,00

24
1
4
7
12

10
0
4
2
4

14
1
4
5
8

12 – 17 otrok
17 – 22 otrok
17 – 22 otrok
14 – 19 otrok

19
20-21
22-24
17-21

21,00
19,00
20,75
23,00
20,08

135
122
13

8
7
1

5
4
1

3
3
0

10 – 17 otrok
10 – 17 otrok

16-19
13

16,88
17,43
13,00

868

50

21

29

* zakonski normativ brez povečanja za največ dva otroka

Na osnovi predlagane organizacije dela za šolsko leto 2010/11 in kadrovskih normativov je
Otroški vrtec pripravil tudi predlog sistemizacije delovnih mest, ki predvideva skupaj 132,70
delavcev. V primerjavi z lansko potrjeno sistemizacijo se število delavcev povečuje za skupaj

14,10 delavca. Zaradi povečanja dejavnosti za 5 oddelkov se število zaposlenih strokovnih
delavcev poveča za: 5 vzgojiteljic in 5 pomočnic vzgojiteljic ter 2,7 pomočnice vzgojiteljice za
sočasnost zaradi povečanja števila oddelkov prvega starostnega obdobja. Glede na povečan
obseg dela je potrebno dodatno zaposliti 0,5 administrativno računovodskega delavca v
skladu z 21. a členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, ki določa da vrtec, ki ima več kot 15 oddelkov za vsakih dodatnih 16
oddelkov sistemizira eno mesto knjigovodja ali administratorja. Število delovnih mest v
kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno operacijo ob
upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok. V kuhinji bo potrebno zaposliti še
0,5 delavca (pomočnika kuharja). Za 0,25 se poveča obseg perice in za 0,10 čistilke.
Predlagano je tudi, da se sistemizirajo delovna mesta logopeda, specialnega pedagoga in 3
spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, pri čemer pa se ti financirajo izven ekonomske
cene; stroške teh delavcev bosta krili občini glede na kraj bivališča otroka s posebnimi
potrebami in po dejanskem številu opravljenih ur obravnave.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa
V skladu z zakonom in pravilnikom o plačilih staršev se sredstva zagotavljajo iz proračunov
ustanoviteljic, proračunov občin za otroke iz njihovih območij in s plačili staršev, ki v
povprečju prispevajo cca 31 % potrebnih sredstev. Zaradi povečanja števila oddelkov bo za
dejavnost vrtca potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.000 € (nabava opreme in
stroški preureditve prostorov zaradi povečanja števila oddelkov nista vključena v znesku).
Župan
Mag. Ivan Princes, l.r.

