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Stevilka: 600-00007 12019- .44

Datum: 20.6.2019

OBEINSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva; Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobrai,evalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto 201912020

1. ZAKONSKA PODLAGA
- 108. dlen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobralevanja (Uradni list RS, 5t.

16107 - uradno predi5deno besedilo, 36108,58/09, 64109 - popr., 65109 - popr., 20lll,40ll2
- ZU JF, 57 / 12 - ZP CP -2D, 47 / | 5, 461 16, 49 I 16 - popr. in 25 I 17 - ZY aj),

- 24. dlen Pravilnika o normativih zaopravljanje dejavnosti pred5olskevzgoje (Uradni list RS,
3t. 271t4, 47 /17).

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35ll4,2lll5,25ll7).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA
Ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je dne 31. 5. 2019 posredovala pro5njo zaizdajo
soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 201912020, v kateri prosi,
da obdinski svet poda soglasje k sistemizaclji 48,40 delovnih mest ter oblikovanju 14 oddelkov
(od tega 2 polovidna oddelka in I oddelek brez povedanega normativa) v javnem vzgojno-
izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraLevanja, ki doloda, da

sistemizacijo delovnih mest na podlagi normativov in standardov dolodi ravnatelj v soglasju z

ustanoviteljem javnega zavoda, ustanoviteljske pravice pa izw5uje obdinski svet, obdinskemu
svetu predlagam, da sprejme predlagan sklep a.

24. dlen Pravilnika o normativlh za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje doloda, da vrsto in
Stevilo oddelkov ter Stevilo otrok v oddelkih dolodi vrtec v soglasju z obdino ustanoviteljico.
Oddelki se oblikujejo pred zadetkom tekodega Solskega letaza celo Solsko leto.

Glede na navedeno obdinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagan sklep b.

3. PREDLOG SKLEPOV

t, Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto

201912020 za naslednja delovna mesta:

Naziv delovnegt mesta Stevilo tlelovnih mest

VZGOJITELJICA 15,50

ffiJITELJICE l5
RAVNATELJICA 1

TAJNIK VIZ VI 1

KNJIGOVODJA 1

ffi avlj eno deloyqq -es19) 1

KUHAR 1

p Ofrn fUgaru Ai Of ER ( sestavlj eno {4evrlq rn9!1e) 1



POM. KUHARJA, CISTILKA (sestavlieno delovno mesto) 3,50
POM. KT]HARJA J

CISTILKA I
CISTILKA, PERICA (sestavlieno delovno mesto) 1

SVETOVALNI DELAVEC 0,50
Organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega relima 0.40
SPREMLJEVALEC OPP I
Za(,asni spremlievalec OPP - invalid III. kateeoriie 0,s0
Zad,asni spremli evalec OPP 1

SKUPAJ 48,40

b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v javnem zavodu
Vrtci obiine Moravske Toplice v Solskem letu 201912020 (od tega sta 2 poloviina
oddelka in 1 oddelek brez poveianega normativa).

Pripravila: obdinska uprava Zupan: AlojzGlavad

t
Priloga:

Dopis Vrtcev obdine Moravske Toplice Stevilka: 032-ll20l9-9 z dne31.6.2019 s prilogami
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OBCINA MORAVSKf, TOPLICE
KrenjCcva 3, Morrvske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: 032-l tzo l9-9
Datum: 19. 6. 2019

Ttdevt: Pro5nja za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mesr in k oblikovanju
oddelkov v javnem vzgojno-izobralevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske
Toplice za Iolsko leto 201912020

OBRAZLOZITEV:

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju v-zgoje in izobraZevanja (Uradni

list RS, 5t. t6/07 - uradno prcCi5Ieno besedilo, 36/08, 58/09, 64109 - ppr.,65/09
- rn1pt., 20t I l, 401 12 - ZUIF. 57 I 12 - ZPCP-2D, 47 I 15, 461 16, 49/l 6 - popr. in
25117 - ZVajl doloCi sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov
in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavda.

Normalivi za oblikovanje oddelkov so doloted v Zakonu o vrtcih ( Uradnr list RS.

5i 100/05 - uradno preCisdeno besedilo,25108,98/09 ZIUZGK,36/10,62/10 -

ZlJ?ls,g4ll0 -ZIU,40/12 ZUIF in 14/15 - ZUUJFO) in Pravilniku o normativih

za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgole (Uradni list RS, St. 27114), Pravilnik o

izobrazbi vzgojiteljev predSolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih

?a prediolske otroke in v prilagojenih programih za predtolske otroke s pos€bnimi

fntrebami (Uradni list RS, 51.92112 in 98/12 - popr. ) in Pravilniku o nonnativih in

minimalnih tehnitnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, St. 73100,

75105, 33/08, 126108, 47l10. 47i13.74i16 in 20/17).

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predlolske vzgojc dolota

kadrovske pogoje in normalive, ki so osnova za sistemizacijo delornih mesr'

Prejet0:

, I -06- 70,9

Priloge:

Stevilka:

6@-ow*/la,
Sig. z.:
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oblikovanje oddelkov vnca ter sprcmstvo otrok. Stevilo zaposlenih je odvisno od
Itevila otrok, ki obiskujejo wec, od Stevila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi
veljavnih normativov, od notranje powline vrtca, poseb€n izradun pa se uporablja
za doloditev delavcev v kuhinji.

Oblinski svet Obdine Moravske Toplice je na svoji 26. seji dne 24. 4 2018,
javnemu vzgojno-izohaievalnemu zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice, izdal
soglasje o potrdiM sistemizacije delovnih mesl, ki velja do 3l . 8. 2019. Dodatno je
Oblinski svet OHine Moravske Toplice na svoji 3. seji dne 6. 2 2019 potrdil novi
oddelek in dodatne zaposliwe.

Prosim za potrditev novega predloga sistematizacije in izdajo soglasja k
sislemizaciji delomih mest ter oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobralevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za iolsko lao 20l9lZO20_

PREDLOG SKLEPA:

).

l. Obdinski svet Obdine Moravske Toplice daje soglasje k predlogu
oblikovanja oddelkov za Solsko leto 2019t2020 (14 oddelkovl od rega 2
polovidna oddelka ter I oddelek brez povedanega normativa).
ObCinski svet Obdine Moravske Toplice daje soglasje predlagani
sistemizaciji delovnim mest - skupaj 48,40 zaposlenih (pnloga Sr. I ).
Obdinski svet OMine Moravske Toplice bo sredstva za zaposlitev
tehnidnega delavca (pom. kuha{a) zagotovil iz obeinskega proraduna.

Simona Kaudid, ravnateljica

Piloga: Predlog sistemiarcije s priloga ni

- Priloto tt. l: TABIJ-I: Rqnreditey &lka, in stru*owth &l6llvgv pt erctah- Pnloga St. 2 : TABtJr'4 : predlog sistemiznije tblornih mest po enorah y pimerjavi ssisemiir@timi (klovrimi ntesri v prejitkm t<rlsten letu
- Ptiloga St. 3: Provilnit o tnnutiwh n opravl.lotle &lovxtrti qedtols*e v:go1e (l trubri hst RS,
tr- 27 lt. t7 lt in lJ 18) in pravilnit o mrmatiih t, ninhruhr;h tuh,Anih p<tgoJih a Wstor i,rytemo wrco (lrdi lis, Rs, sr. 73j00. 75 05, 33.08, 126 08. {7 t0, 17 13, 71 t6 h 2A t7) -p<,.otezni Cten
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PREDLOG SISTEMIZACIJE

Obeinski svet naprosam, da preu6i predlog sistemizacije za Solsko leto 2019t2020.

Javni rzgojno-izobraZ€val zavod Vrtci obdine Moravske Toplice bo imel v
Solskem letu 201912020 14 oddelkov. Delei posameznih zaposlitev je preradunan
po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje, upostevana
pa so tudi dolodila Zakona o vrtcih, ki dolo0a delovno obvezo strokovnih delavcev.

Pri tem veliko vlogo igra tudi poslovalni das posamezrrih snsl - daU5i je, vel
strokovnih delavcev potrebujemo, da bi zagotovili sodasrnst. Poslovalni das vrtcev
je vezan na sklep Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, ki je na svoji seji
dne 22. 8. 2005 sprejel sklep, da Vrtci obdine Moravske Toplice poslujejo v dasu,

ko sta od vseh otrok enote stalno prisotna najmanj 2 otroka, spreminjamo pa ga v
skladu s potrebami star5ev. Na St. strokovnih delavcev vpliva poleg poslovalnega

Iasa tudi 5t. vkljudenih otrok v posamezre enote in njihova dnevna prisotnost. Pri
vedjem 5t. vkljudenih otrok v posamemo enoto je potrebno prej zagotoviti
prisotnost drugega strokovnega delavca.

Spremembe poslovalnega Casa so moZne in zagotovljene v primeru objektivnih
potreb star3ev in zadostnega Stevila prijavljenih otrok. V Solskem letu 201912020

podaljlujemo poslovalni das v enoti Fokovci (od 6.00 do 16.00 -potrebo so izrazili
star5i 2 oz. l0 otrok) ter v dvojezidni enoti Prosenjakovci (do 16.00 - potrebo so

izrazili star5i 4 otrok).

Zakon o vrtcih tudi predvideva, da v vrtcu, ki deluje na samostojni lokaciji le z enim

oddelkom otrok, izvajata dnevni progam vzgoj itelj in pomodnik vzgojitelja skupaj

vsaj 6 ur. V Solskem tetu 2019i2020 bo to veljalo za enoti Filovci in dvojezidno

enoto Prosenjakovci. Sredstva za drugo vzgojiteljico v oddelku v dvojezidni enoti
Prosenjakovci nam zagotavlja Ministrstvo za izobraievanje, znanost in sport.

V zavodu imamo zaposleno tudi vzgojiteljico, ki ima zrnanj5ano delovno obveznost

(zz 20 w tedensko) zaradi sindikalnega dela (emta Bogojina). Sredstva za

sindikalno delo so zagotovljena iz sredstev Ministrswa za izobralevanje, manost

in Sport.

3



Priloga Bt. 1: TABELA: Razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev po

enotah

SKUPAJ: 35
*Y ddelek sta vkljuCeru 2 otroka s PP
(en otrok s PP s spremlleralcem; moinost ddanega spremljevalca za &ugega otroka s PP)

Enota Filovci

SKUPAJ: 19

SKUPAJ: 25
*Mu. 3t. otrok: 7 (ulnstewje prostorske normative)

Enota Martjanci

SKUPAJ: 39
*Zniian normqtiv - nameslo 6 otrok II. starostnegd obdobja, 2 otroka I. starostnegq oMobja
(2 prosti mesti m otroke II. st. oMobja)

Enota Bogojina
odd. Norm. st.

otrok
Prosla mesta St.

vzg.

St.

pom. vzg.

EVIDENCM
VPIS

doN do pov. N
I ,r.-J g-tz (+2) 14 0 0 I I

2 3-6 l4-le (+2) 2l' 0 0 1,5 I

odd. Norm. St

otrok
Prosta mesta St

vzg
St"

pom vzg.

EVIDENCM
VPIS

doN do pov. N
J 1-6 r0-17 {+2) l9 0 0 I 1,50

Enota Fokovci
odd Norm. St

otrok
Prosta mesta Sr

vzg.

St.

pom.vzg.
EVIDSNCM

\?IS
doN do pov. N

4 r-2
@viCli

odd. '

9-12 (+2')

4-6(+l)

6 0 I I 0,50

5 24 l0-17 (+2) l9 0 0 I I

odd Norm. St

otrok
Prosta mesta St.

vzg.

St.

pom. vzg.

EVIDENCNI
\?IS

doN do pov. N
6 t-2

pdovi'hi
odd.

*12{+2')

4-6{+l)

0 0 l I 4 (ian, 2020)

7 24 l0-17 (+2)

13 (+2){'

l3 0 2 I I

8 3.6 14-19 (+2) l9 0 ) I I



Enot, Moravske T
odd. Norm. Sr.

otrok
Prosta mesta Sr

\29.
St.

potn. !'28.

EVIDENCN
YPIS

doN do pov. N
9 t-2 9-12 (+2) IJ 0 I I 1,50 I (marec 2020)

l0 2-3 e-12 (+Z) l4 0 0 I t,50
lt 24 l0- l7 (+2)

15 (+2r

t7 0 0 I I ?(

t2 4-5 t7-22 (+2) 22 0 2 I
'13 5-6 17-22 (+2) 0 0 I I

'AJ: 90

' Zniidn normdliv - narcsto 3 otrok II. starcst Ega oMohja, I otrok l. sraroshega obdobja
t'V uhlelek je vtljuCen en otok s PP s spremlj*olcem

SKUPAJ: ll
'V o<*lelel sm vkljuCe a 2 onoka s PP (en otrok s PP s spremljewben)

VSE ENOTE SKUPAJ:

Stevilo otrok na dan:

- 1. 10.2018: 190

- 1.5.2019:210

Caxllueusu:
Trenutno irnamo na dakalni listi I otroka v enoti Filovci (starSi so zavrnili vpis v
drugo enoto).

enota
odd Norm. Sr.

otrok
Prosta mesta Sr

v28.

5t

POm. Yz8.

E\'IDENCM
VPIS

doN Ni pov. N
l4 l-6 l0-l7 l lr 6 2 0,50

odd. St.

otrok
L10.2019

Prosta rnesta EVIDENEM
VPIS

doN do pov. N
l4 219 6 t4 5
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Priloga 5t. 2: TABELA: Prdlog sistemizacije delovnih mest po enotah v
primerjavi s sistemiziranimi delovnimi mesti v prej5njem Solskem letu

ENOTA DELOVNO MESTO do sedaj

sistemizirano
del mesto

prcdhgano
del mesto

OPOMBE

BOCOJINA vzgojitdjica 2,50 7,50
pom. vzgojiteljice 2 2

zadasni spremljevalec OPP
* inv. IIL kateg.

0,50 0,50

pom. kuharj4 distilka I I
FILOVCI vzgojiteljica 1 I

pom. vzgojiteljice 1,50 1,50

pom. kaharj4 distilka 0,50 0,50

FOKOVCI vzgojiteljica 2 2

pom. vzgojiteljice 1,50 1,50

pom. kuharja distilka 0,50 0,50
MARTJANCI vzgojiteljica 1 5

pom. vzgojiteljice 3 3

pom, Iarharja, distilka 1 I
MORAVSKE

TOPLICE

vzgojiteljica 5 5

pom. vzgojiteljice 6 6,50 + 0,50
spremljevalec OPP I I
kuhar I I

pom.lcuharja 2 3 +1(delov3enotah)
(fin. iz obdinskegp poratma)

porn. kuharja, Sofsr 1 I
Iistilk4 perica I I

distilka I I
PROSENJAKOVCI vzgojite[iica 2 2

pom. rzgojiteljice 0,50 0,50
pom. kuharja, iistilka 0,50 0,50
zadasni spremljevalec OPP 1 1

UPRAVA ravnateljica I 1

tajnik VIZ VI I 1

k.njigovodja 1 1

hiSnik in Sofer 1 I
svetovalni delavec 0,50 0,50
organizator prehrane 0,20 0,20
organizator ZHR 0,20 0,20

SKI]PAJ 46,90 48,40
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V primerjavi s5ol. letom 20tgn0l9 bibilevSol. let]u 2019/2020 spremembe pri:

. POMOdNIKVZGOJTTEIJA
F Enota Moravske Toplice: 0,50

Obrazlofitev:
V skladu z Za.konom o vrtcih 17. dlen (Itevilo otok in ltevilo delavcev v oddelku)
ter v skladu s 26. dlenom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predIolske vzgoje (sodasna prisotnost vzgojitelja in pomodnika vzgojitelja) je
potrebno zagotoviti sodasnost v vseh oddelkih. Sodasnost je vezana tudi na
poslovalni das posamezne enote. Prisotnost sfrokovnih delavcev se nadrtuje tudi na

Stevilo prisotnih otrok v jutranjem in popoldanskem 6asu. Soeasnost je nujno
potrebna tako za zagotavljanje vamosti otrok, kot za nemoteno iwajanje
nadrtovanih dejavnosti (v skladu s Kurikulumom za wtce). Pri razporejanju
strokovnih delavcev in oblikovanju umikov, so upostevana vsa zakonska doloCila

- tudi moZnost deljenega delovnega trasa-

Prosim, da se za enoto Moravske Toplice dodatno sistemizira pomodnik rzgojitelja
v predlaganem deleZu.

. POMOCNIK KTIIIARJA
) I zaposleni (delov3 enotah)

ObrazloZitev:

V skladu s 16. dlenom Pravilnikom o normativih za opravljanie dejavnosti
predSolske vzgoje se Stevilo delovnih mest za delavce v kuhinji sistemizira na
podtagi porabe dasa za posamezno delovno operacijo, ob upoStevanju starostne

skupine in energijskih potreb otrok. Dodatno se za pripravo dietnih obrokov za

otroke, ki imajo ustremo zdravniSko mnenje, doda za vsak obrok 5e tri detrtine dasa

dolodenega za pripravo obroka.

Ob upo5tevanj i zakonsko dolodenih normativov, imamo teZave pri zagotavljanju
ustreznega 5t. pom. kuha{a. V enotah z enim ali dvema oddelka je zaposlitev [e-

tega v deleZu 0,50 %, kar pa v praksi pomeni, da je pom. kuharja v taki enoti
prisoten le v dasu priprave zajtrka in malice ali pa v dasu delitve kosila. Del
>njegovega< dela mora opraviti druga oseba - praviloma gre za strokovne delavce
posamemih enot. V naSem zavodu imamo 3 take enote (Filovci, Fokovci,
Prosenjakovci). Z dodatno zaposliwijo !i z.gotovili nemoteno opravljanje dela v
vseh teh razdelilnih kuhinjah. Ker gre za zaposlitev preko zakonsko dolodenega

normativa, prosim da se sredstva zagotovijo iz sredstev obdinskega proraduna.
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Priloga It 3:
) Prrvilnil o normrtivih ze opnvljrnje dejrvnmti predlolrke wzgoje

(Undni tist RS, It 27114) - polma.'ni Ileni

l. Normativi :a oblikwanle ddelkov
24. 6len

(obl itovanje ddelkw)

(l) Yrsto in {tevilo ddelkov ter ltevilo otrok v oddelku doloCi vnec v soglas.lu z

obiino ustanoviteljico. Oddelki se obltkulelo pred :aCetkom tekoiego Solstega leta
za celo lolsko lero- Pri oblikovaaju ddelkov se lteje, da sdilo v ddelek drugega
starostrega MQia otr*i, *i klob k a kolefurskega leto @nili rupun1
tn leta slarosli.

Q) Pri doloCanlu ltevila otrok v oddelku se upo1teva tudi igalna lnvr|ina na
otroka, ki je dolodena v pravilnik4 s katerim se ureja proslor in opremo vrtca-
(enota Fokovci)

25. Clen

(vrste ddelkov in normotivi za oblikaunje oddelkov)

(l) Vrlec lahko ttlikuje hteogerq leteroger* tn kmbiniraw &lke. V
homogene ddelke so vVjuCeni otroct prvega ali offoci drugega slarostnego
obdobja v storostnem razponu enega leta, v heterogene ddelke so vHjuleni otr(rci
prvega alr drugega starosmega oMobja, v kombinirane oddelke pa so vHjuient
otroci prvega in drugega staroslnego obdobja.

Q) V honogeni ddelek je lahko vVluCerc:
v oddelek prvega slarostnega obdoblo najmanl devet in naJvei 12 ofiok
v oddele* drugega staroslnega obdobja v koterem so 34 letni otroct, ndjmonj

I 2 in rujveC 17 otro*,

v ostale oddelke drugega starostnego obdobla najmonj 17 in najvei 22 arok

(3) V hererogeni oddelekje lahko vHjuCeno:

v oddelek prvego starostnega obdobla najnanl sedem in najvei deser otolq
v oddelek drugega starostnego obdobJo najmanj l1 in nalvei l9 otrolc

(1) V kombinirani oddelekle vHluCeno najnanl deset in nojveC l7 otrok.

(5) Obdirra lahla ktt wtamviteljica vrtca s stlegtm fului nEji noraativ ltevila
otrok v lnsameinih oddelkth, kol je .loldeno v clruger4 tretjem in ietrtem odslavku
tega ilena. Obiina" ustanoviteliica wco, doloCi twli najmanjSe itevilo otrol ko je
vrtec dol:an :adeti oziroma ktnCalt F)slovalni Cas vttca.



(6) Obiina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na ra:mere in poloiaj dejtmnosti
prediolske vzgoje v obiini odloii, da se rwjviije itevilo otok v oddelku, doloieno
v <lrugem, tletjem in Cetrtem odstavk4 poveia za najveC dva otroka.

26. ilen
(soiasna prisotnost v?gojibUd in pomoinika vzgojitelja)

(l) Soiasna prisotnost vzgojitelja in pomoinika vzgojitelja v dnevnem programu
je:
- v oddelku prvega starostnega obdobja, v oddelku, kjer se izvaja prilagojeni
program in edinem &elku tu sonlosr(it i lokrcUi vsaj Sest w &rewro,

- v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj Stiri ure dnevno,

- v kombiniranem oddelku $jer so lrlie otroci prvega sldrostnega obdobja, vsaj
itiri ure dnevno, ie pa so v oddelku itirje otroci prvega starostnega obdobja ali vei
pa vsaj pel ur dnevno.

(2) V poldnetnem programu je soCasna prisotnost vzgojitelja in pomoinika
v:gojitelja za polovico manj1a, kotje doloieru v prvem odstavku tega ilena.

(3) V ia,su yiitka in v krajiih programih ni sdasne priso*t1\sti.

27. ilen (posebnosri)

(l) V kombiniranem oddelku je lahko najveC sedem otrok prvega starostnega
obdobja. fui vsake tri otroke drugega slarostnega obdobja manj, se lahko poveio
itevilo olrok prvega starostnega obdobja za enega otroka. Normativ za kombinirani
oddelek se uporablja, ie so v oddelku vsaj trie otoci prvega starosnega obdobja.

(2) V heterogenem oddelku drugega starcstnega obdobja je lahko najvei deset
otrok, ki do konca koledarskega leta dopolnio tri leta.

P) Ce stu v oddetku pmega starostnega obdobja do dva otroka, ki presegata
starostni razpon enega leta, oziroma Stirje otroci ali manj v oddelku drugega
slarostnega obdobja, se pri oblikovanju oddelkov uporablja normativ zd homogene
oddelke.
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33. ilen
(poloviCni oddelek)

Q) Ce je Stevilo otrok v oddelku enako ali manjie od poktvice najveijega itevila
otrok, doloCenega v drugem, te|em in ielTtem odstavku 25. ilena tega pravilnika,
izvaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojilelj. Ce traja vzgojno delo v oddetku dalj
Casa kot je obveanst dela vzgoj itelja z oto{ ga nadaljrye pouoinik vzgojuelja

(2) Prejinji odstavek se ne uporablja v primeru edinega oddelka otrok na
samostojni lokacii.

(3) Obiina, ustonoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in poloiaj dejavnosti
predlolske vzgoje v obiini odloii, da se najviije itevilo otrok v oddelku poveCa za
najveC enega otroka.

i Pravilnik o normativih in minimalnih tehniEnih pogojih zs prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, 5t. 131UJ, 75105,, 33108,, 126108, 47110,

47113,74116 in 20117) -possmezni dleni

4) I'rostori za otroke

I f. ilen
(igmlmpwrino)

(l) Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 norranje
igralne povrfine. V notranjo igralno povriino se iteje vsa povriina namenjena
vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrlca, npr. igralnica, dodatni prostor za
dejavnosli otrok in osednji prostot. V igralno povriino se ne vltevalo tla, na
katerihje vgrajeno oziroma pritrjeno pohiitvo (npr. teike omare), stolni prostor:a
fizioterapevtske vaje in poCitek v ramojnem oddelku, ter povriino tal, namenje a
garderobi otlok, doloiena v 20. ilenu tega pravilnika, ie je le ta del osrednjega
proslora.

(2) Dodatni prostor za dejovnosti otok lahko vrtec ndmeni za poveianje igralnic
ali osrednjega prostora ozintma uredi wC manjiih dodatnih prostorov za
dejdvnosti otrok.

(j) Osnova za izraiun igralne povriine je 22 otrok na oddelek.(.enotaFokovci)
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