
OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: 0l 4-00009 12018-2
Datum:12.4.2018

OBEINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: Sogtasje k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
uobrai,evalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto 201812019

1. ZAKONSKA PODLAGA
- 108. dlenZakonao organizaciji in financiranju vzgoje inizobraLevanja (Uradni list RS,5t.

16107 - uradno predi5deno besedilo, 36108,58/09, 64109 - popr., 65109 - popr., 20lll,40lI2
- ZtJ JF, 57 / 12 - ZP CP -2D, 47 I I 5, 46 I I 6, 49 I I 6 - popr. in 25 I 17 - ZY ai),

- 24. dlen Pravilnika o normativih zaopravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list RS,

3t. 27114, 47117).

- 16. dlen Statuta Obdirre Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.35114,21115,25117).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA
Ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je dne 12.4.2018 posredovala pro5njo za izdajo

soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-

izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 201812019, v kateri prosi,

da obdinski svet poda soglasje k sistemizaciji 44,90 delovnih mest ter oblikovanju 13 oddelkov
(od tega je I polovidni oddelek in I oddelek brez povedanega normativa) v javnem vzgojno-

izobraievalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice.
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja, ki doloda, da

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

ustanoviteljem javnega zavoda, ustanoviteljske pravice pa izvrSuje obdinski svet, obdinskemu

svetu predlagam, da sprejme predlagan sklep a.

24. dlen Pravilnika o normativih 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

L. Oblinski svet Obiine Moravske Toplice
javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu
201812019 za naslednja delovna mesta:

podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto

Noziv delovnega mesta Stevito delovnih mest

VZGOJITELJICA 14,50

POMOENI C A V ZGOJITELJICE 14,50

RA\TNATELJICA 1

POSLO\TNI SEKRETAR I

KNJIGOVODJA I

ntilNx twSorpn (sestavlieno delovno mesto) I

KUHAR I

POM. KUIIARJA, SOFER (sestavljeno delovno mesto) I



POM. KLIHARJA, CISTILKA (sestavljeno d"lqtrrq -".!q) 3.50

POM. KUHARJA 2

CISTILKA I

etStILrA, PERICA (sestavljeno delovno mesto) I

SVETOVALM DELAVEC 0,50

Orsanizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega relima 0,40

SPREMLJEVALEC OPP I
Za(,asni soremlievalec OPP - invalid III. kateeoriie 0,50

SKUPAJ 44,90

b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju 13 oddelkov v javnem zavodu
Vrtci obiine Moravske Toplice, v Solskem letu 201812019 (od tega je I poloviini
oddelek in I oddelek brez poveianega normativa).

Pripravila: obdinska uprava Zrtpan: Alojz Glavad, l.r.

Priloga:
Dopis Vrtcev obdine Moravske Toplice Stevilka: 032-112018-6 z dne 12.4.2018 s prilogami
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9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: 032-1 12018-6

Datum: I 2. 4. 201 8

Zadeva: Pro5nja za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju
oddelkov v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske

Toplice za Solsko leto 201812019

OBRAZLOZITEV:

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja
(Uradni list RS, St. 16/07 - uradno prediSdeno besedilo, 36108, 58109,64/09 -
popr., 65/09 - popr., 20ll 1, 40/12 - ZU|F, 57Il2 - ZPCP-2D, 47I15, 46/16, 49116

- popr. in 25117 - ZV aj) dolodi sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi

normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda.

Normativi za oblikovanje oddelkov so dolodeni v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS,

5t. 100/05 - uradno prediSdeno besedilo, 25108, 98/09 - ZIUZGK, 36110, 62110 -
ZUPJS, 94110 - ZIU, 40112 - ZUJF in 14115 - ZUUJFO) in Pravilniku o

normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list RS, 5t. 27114),

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predSolskih otrok in drugih strokovnih delavcev

v programih za pred5olske otroke in v prilagojenih programih za lske

otroke s posebnimi potrebami (Uradni lisl RS, St. 92112 \n 98112 .) in
Pravilniku o normativih in minimalnih tehniinih pogojih za

vrtca (Uradni list RS, St. 73100, 75105, 33108, 126108, 47110,

20117).
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Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predSolske vzgoje dolota

kadrovske pogoje in normative, ki so osnova za sistemizacijo delovnih mest,

oblikovanje oddelkov vrtca ter spremstvo otrok. Stevilo zaposlenih je odvisno od

Stevila otrok, ki obiskujejo vrtec, od Stevila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi

veljavnih normativov, od notranje povriine vrtca, poseben izradun pa se uporablja

za doloditev delavcev v kuhinji.

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na svoji 21. redni seji dne 18. julija

2017, javnemu vzgojno-izobralevalnemu zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice,

izdal soglasje o potrditvi sistemizacije delovnih mest, ki velja do 31 . 8. 2018.

Prosim za potrditev novega predloga sistematizacije in izdajo soglasja k

sistemizaciji delovnih mest ter oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-

izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 201812019.

PREDLOG SKLEPA:

1. Obdinski svet Obdine Moravske Toplice daje soglasje k predlogu

oblikovanja oddelkov za Solsko lelo 201812019 (13 oddelkov; od tega I

polovidni oddelek - enota Martjanci, odd. 5-6 let in 1 oddelek brez

povedanega normativa - enota Prosenjakovci, odd. 1-6 let) ter predlagani

sistemizaciji delovnim mest - skupaj 44,90 zaposlenih.

Simona Kaudid, ravnatelj ica

Priloga: Predlog sislemizacije s prilogami

- - Ptilo4a it. l: TABELA: Razporeditev oddelkov in strokovnih delqvcev po enotah

- Priloga it. 2: TABELA: Predlog sistemizqcije delovnih mest po enotqh v primerjavi s

sistemizirqnimi delovnini mesli v prejSnjem iolskem letu



- Priloga it. 3; Pravilnik o normativih za opravljanje dej avnosli predsolske vzgoje ({ lradni list N,
it. 27/ll) - posamezni ileni

PREDLOG SISTEMIZACIJE

Obiinski svet napro5am, da preudi predlog sistemizacije za Solsko leto 2018/2019.

Javni vzgojno-i zobtaleyalni zavod Vftci obdine Moravske Toplice bo imel v
Solskem letu 201812019 13 oddelkov. DeleZ posameznih zaposlitev je preradunan
po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje,
upo5tevana pa so tudi dolodila Zakona o vrtcih, ki doloda delovno obvezo
strokovnih delavcev.

Pri tem veliko vlogo igra tudi poslovalni das posameznih enot - dalj5i je, ved

strokovnih delavcev potrebujemo, da bi zagotovili sodasnost. 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. V
Solskem lefi2018/2019 tako podaljSujemo poslovalni das v 2 enotah:

- Enota Martjanci: trenutni poslovalni das je od 6.00 do 16.00; novi
poslovalni das: od 5.30 do 16.00 (potrebo so izrazili starSi 4 otrok)

- Dvojezidna enota Prosenjakovci: trenutni poslovalni das je od 6.30 do

15.30; novi poslovalni das: od 6.00 do 15.30 (potrebo sta izrazila stuia 2

otrok)

Zakon o vficih tudi predvideva, da v vrtcu, ki deluje na samostojni lokaciji le z
enim oddelkom otrok, izvajata dnevni program vzgojitelj in pomodnik vzgojitelja
skupaj vsaj 6 ur. V Solskem letu 2018/2019 bo to veljalo za enote Filovci, Fokovci
in dvojezidno enoto Prosenjakovci. Sredstva za drugo vzgojiteljico v oddelku v
dvojezidni enoti Prosenjakovci nam zagotavlja Ministrstvo za izobraLevanje,
znanost in Sport.

V zavodu imamo zaposleno tudi vzgojiteljico, ki ima zmanjSano delovno
obveznost (za 20 ur tedensko) zaradi sindikalnega dela (enota Bogojina). Sredstva

za sindikalno delo so zagotovljena iz sredstev Ministrstva za izobraZevanje,

znanost in 5por1.
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Priloga 5t. l: TABELA: Razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev po

enotah

SKUPAJ: 30
*V oddelek je vkljuien en otrok s PP z zaiasnim spremljevalcem

*ZniZan normativ - narneslo 6 otrok IL slarostnega obdobja,2 otroka I. slaroslnega obdobja

(2 prosti ntesti za otroke Il. st. obdobja)

Enota Bogojina
odd. Norm. St

otrok

Prosta mesta S t.

vzg.

S

pom.

t.

vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

I l-3 7-10 (+2) 9 1 3 I I I (dec.20l8)

l(anuar 2019)

2 3-6 t4-19 (+2) 2t- 0 0 1,5 I

Enota Filovci
odd. Norm. St.

otrok

Prosta mesta St.

vzg.

st.
pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

3 1-6 t0-17 (+2) l9 0 0 I 1,50

SKUPAJ: 19

Enota Fokovci
odd. Norm. St

otrok

Prosta mesta St

vzg.

st.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

4 l-6 l0-13 (+2)* l3 0 2 1 1,50 I (feb.20l9)

SKUPAJ: 13

Enota Martjanci
odd. Nonn. St

otrok

Prosta mesta St

vzg.

St.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

5 l-3 7-10 (+2) 9 I ) I 1,50 I fian.2019)
2 (marec 2019)

6 3-5 t4-t9 (+2) t6 J 5 l 1,25
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7 s-6
poloviani

odd.

t7-22 (+2)

oz. I I (+l)
9 2 J I 0,25

SKUPAJ:

SKUPAJ: 8l
*V oddelek je vkljuien en otrok s PP s spremljeyalcem

Dvojeziina enota Prosenjakovci

Enota Moravske Toplice
odd. Norm. st.

otrok

Prosta mesta St

vzg.

st.
pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
8 t-2 9-12 (+2) 8 4 6 I 1,50 3-dec20 I 8,

9 l-3 7-10 (+2) t2 0 0 I 1,50
10 2-4 t0-11 (+2) 19 0 0 I I

ll 3-5 t4-19 (+2) 21 0 0 I I

12 4-6 14-19 (+2) 2l* 0 0 I I

odd. Norm. St

otrok
Prosta mesta St.

vzg.

St.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN Nipov. N
l3 t-6 l0-17 lt 6 2 0,50

SKUPAJ: ll

VSE ENOTE SKUPAJ:

Stevilo otrok na dan:

- l. 10.2017: 181

- 1.5.2018:195

odd. St.

otrok
r.9.2018

st.

otrok

1 . 10.201 8

Prosta mesta EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
13 186 188 t7 22 9

CAI(ALNA LISTA:

3,1
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Trenutno imamo na dakalni listi I otroka v enoti Filovci (starSi so odstopili od

vpisa v drugo enoto).

Priloga 5t. 2:

TABELA: Predlog sistemizacije delovnih mest po enotah v primerjavi s

sistemiziranimi delovnimi mesti v prejSnjem Solskem letu

ENOTA DELOVNO MESTO do sedaj

sistemizirano
del. mesto

predlagano

del. mesto

OPOMBE

BOGOJINA vzgojiteljica 2,50 2,50

pom. vzgojiteljice 2 2

zadasni spremljevalec

OPP - inv. III. kateg.

0,50 0,50

pom. kuharja, distilka I I

FILOVCI vzgojiteljica 1 1

pom. vzgojiteljice 1,25 1,50 + 0,25

pom. kuharja, distilka 0,50 0,50

FOKOVCI vzgojiteljica I 1

pom. vzgojiteljice 1,25 1,50 + 0,25

pom. kuharja, distilka 0,50 0,50

MARTJANCI vzgojiteljica a
J J

pom. vzgojiteljice 2,50 J + 0,50

pom. kuharja, distilka I 1

MORAVSKE

TOPLICE

vzgojiteljica 5 5

pom. vzgojiteljice 6 6

spremljevalec OPP 2 I 1

kuhar I 1

pon. kuharja 2 2

pom. kuharja, Sofer 1 I

distilka, perica I I

distilka I I
PROSENJAKOVCI vzgojiteljica 2 2

pom. vzgojiteljice 0,50 0,50

pom. kuharja, distilka 0,50 0,50

UPRAVA ravnatelj ica I I

poslovni sekretar I I

knjigovodja I I
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hi5nik in Sofer

svetovalni delavec

organizator ZHR

V primerjavi s Solskim letom 201712018 bi bile spremembe pri:

- SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

ObrazloZitev:

V skladu s 23. dlenom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti

predSolske vzgoje, se za nudenje fizidne pomodi otrokom s posebnimi potrebami v
vrtcu, na podlagi odlodbe o usmeritvi, sistemizira delovno mesto spremljevalca.

Zaposlitev spremljevalca je vezana na das vkljuditve otroka vrtec. Eden od otrok

se v Solskem letu 201812019 vkljudi v drugo institucijo.

- POMO.NTX VZGOJITELJA

ObrazloZitev:

V skladu zZakonom o vrtcih 17. dlen (Stevilo otrok in Stevilo delavcev v oddelku)
je potrebno zagotoviti sodasnost v vseh oddelkih. Sodasnost je vezana tudi na

poslovalni das posamezne enote, dolodena pa je tudi izjema: >>V yrtcu, ki deluje na

samostojni lokaciji le z enim oddelkom otrok, izvajata dnevni program vzgojitelj
in vzgojitelj prediolskih otrok - pomoinik vzgojitelja skupaj vsaj 6 ur<<.

Zaradi dalj5ega ruzpona poslovalnega v enotah Prosenjakovci in Martjanci ter

povedanja 5t. otrok v enoti Fokovci, je potrebno zagotoviti ustrezno Stevilo

strokovnih delavcev, da lahko zagotovimo zakonsko dolodeno sodasnost. V
prejSnjem Solskem letu smo v enoti Filovci dodatno zagotavllali pomod s

prerazporejanjem strokovnih delavcev iz drugih enot (praviloma iz enote Fokovci

- kar pa v tem Solskem letu zaradi povedanega Stevila otrok ni ved moZno).
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Prisotnost strokovnih delavcev se nadrtuje na Stevilo prijavljenih otrok v jutranjem

in popoldanskem dasu. V tem dasu ne gre samo za varstvo otrok, ampak se

izvajajo tudi nadrtovane dejavnosti (po Kurikulu).

Priloga 5t. 3:
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni
list RS, 5t. 27114) - posamezni ileni

L Normalivi za oblikovanje oddelkov

21. ilen
(oblikovanj e oddelkov)

(l) Vrsto in itevilo oddelkov ter itevilo otrok v oddelku doloii vrtec v sogldsju z
obiino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred zaietkom tekoiega iolskega
leta za celo iolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se iteje, da sodijo v oddelek
druqega starostnega obdobjo otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili
najmanj tri lela stdrosti.

(2) Pri doloianju itevila on'ok v oddelku se upoiteva tudi igralna povriina na

otroka, ki je doloiena v pravilniku, s katerim se ureja prostor in oprema vrtca.

25. ilen
(vrste oddelkov in normatiyi za oblikovan'ie oddelkov)

(1) Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V
homogene oddelke so vkljuieni otroci prvega ali otroci drugega storostnega

obdobja I starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so t,kljtieni
otroci pryega ali drugega stdrostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so

vkljuieni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

(2) V homogeni oddelekje lahko vkljuieno:

- v oddelek prvega storostnego obdobjo najmonj detet in najvei l2 otrok,



- v oddelek drugega storoslnegd obdobja, v katerem so 3 4 letni otroci, najmanj
l2 in najvei l7 otrok,

v ostale oddelke drugega storostnega obdobja najmonj l7 in najvei 22 otrok.

(3) V heterogeni oddelek je lahko vkljuieno:

-v oddelek prvega storostnega obdobjo najmanj sedent in najvei deset otok,

- v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj l4 in najvei l9 otrok.

(4) V kombinirani oddelekje vkljuieno najmanj deset in nafuei l7 otrok.

(5) Obiina lahko kot ustanoviteuica yrtca s sklepom doloii niiji normativ iteyila
otrok v posameznih oddelkih, kot je doloieho v drugem, tretjem in ietrtem
odstavku tego ilena. Obiina, ustanoviteljica vrtca, doloii tudi najmanjie ireyilo
otrok, ko je vrtec dolian zaieti oziroma koniati poslovalni ias vrtca.

(6) Obiina, ustonoyiteljica vrtca, lahko glede na razmere in poloiaj dejavnosti
prediolske vzgoje v obiini odloii, da se najviije iteyilo otrok v oddelku, doloieno
v drugem, tretjem in ietrtem odstavku, poveia za najvei clva otroka.

26. ilen
(soiasna prisotnost vzgojitelja in pomoinika vzgoj itelj a)

(1) Soiasna prisotnost vzgojitelja in pomoinika vzgojitelja v dnevnem programu
je:

- v oddelktt pruegq starostnega obdobja, v oddelku, kjer se inaja prilagoieni
program in edinem oddelku ne sarnostojni lokaciji vsaj iest ur dnevno,

- t, oddelku drugega starcstnego obdobjo vsaj itiri ure clnevno,

- v kombinironem oddelhr, kjer so trije otroci prvega starostnega obtlobja, waj
itiri ure dnevno, ie pa so t, oddelhr itirje otroci prvega starostnega obctobja ali
vei pa vsaj pet ur dnet,no.
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(2) V poldnevnetn programu je soiasna prisotnosl vzgojitelja in pomoiniko
vzgojitelja zo polofico manjia, kotje doloieno v prvem odstavku tega ilena.

(3) V iasu poiitko in v krajiih progromih ni soiosne prisotnosti.

27. ilen (posebnosti)

(1) V kombiniranem oddelht je lahko najvei sedem otrok prvega starostnega
obdobja. Za vsake tri otroke drugega starostnego obdobja manj, se lahko poveia
itevilo otrok pryega starostnega obdobja za enega otroka. Normatiy za

kombinirani oddelek se uporablja, ie so v oddelku vsaj trije otroci pryega
starostnega obdobja.
(2) V heterogenem oddelku drugega starostnegLt obdobja je lahko najvei desel

otrok, ki do konca koledarskega leta dopolnijo tri leta.

Q) Ce sta v oddelku prvega starostnega obdobja clo dva otroka, ki presegata
starostni razpon enega leta, oziroma itirje otroci ali monj v oddelku drugega

starostnegd obdobja, se pri oblikovanju oddelkov uporablja normatiy za

homogene oddelke.

33. ilen
(poloviini oddelek)

Q) Ce je itevilo otrok v oddelku enako ali manjie od polotice najveijega itevila
otrok, doloienega v drugem, lreljem in ietrtem odslqvku 25. ilena lega

pravilnika, inaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj. Ce taia vzgojno delo v

oddelku dalj iasa, kot je obveznost dela vzgojitelja z olroki, ga nadaljuje

pomoinik vzgojitelja.

(2) Prejinji odstavek se ne uporablia v primeru edinega oddelka otrok na

samostojni lokaciji.

(3) Obiina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na rozmere in poloiaj deiavnosti

prediolske vzgoje t obiini odloii, da se najviije itevilo otrok v oddelku pot'eia za

najvei enega otroka.

10


