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OBdINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
uobraZ,evalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto 202012021

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, 40112

- ZU JF, 57 I 12 - ZP CP -2D, 47 I I 5, 46 I I 6, 49 I 1 6 - popr. in 25 I 17 - ZY aj),
- 24. dlen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list RS,

st.27lt4, 471t7).
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21115,25117).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA
Ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je dne 1 1. 6. 2020 posredovala proSnjo za izdajo
soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobraLevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 202012021, v kateri prosi,
da obdinski svet poda soglasje k sistemizaclji 48,90 delovnih mest ter oblikovanju 14 oddelkov
(od tega 1 polovidni oddelek in 1 oddelekbrez povedanega normativa).
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 izvr5uje 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

^. Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice za Solsko leto
2020 12021 za naslednja delovna mesta:

Naziv delovnega mesto Stevilo delovnih mest
VZGOJITELJICA 15,50

POMOCNICA VZGOJITELJICE 15,50

RA\TNATELJICA I

TAJNIK YIZYT I

KNJIGOVODJA 1

HISNIK IN SOFER (sestavlieno delor.no mesto) 1

KUHAR 1

POM. KIIHARJA, SOFER (sestavlieno delovno mesto) I
POM. KUHARJA, CISTILKA (sestavljeno delovno mesto) 3,50



POM. KUHARJA J
CISTILKA 1

CISTILKA, PERICA (sestavlieno delovno mesto) 1

SVETOVALNI DELAVEC 0,50
ORGANIZATOR PREHRANE 0.20
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REZIMA 0.20
SPREMLJEVALEC OPP 1,50

ZACASNI SPREMLJEVALEC OPP 1

SKT]PAJ 48,90

b. Obiina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v javnem zavodu
Vrtci obiine Moravske Toplice v Solskem l,etu202012021 (od tega je 1 poloviini oddelek
in I oddelek brez poveianega normativa).

Pripravila: obdinska uprava Alojz Glavad

Priloga:
- Dopis Vrtcev obdine Moravske Toplice Stevilka: 032-112020-6 z dne 10. 6.2020 s prilogami

Zupan
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IBCINA MORAVSKE TOPLICE

OBtI\A }tOR.{\'SKE TOPLICE
Kranjier a 3. Ilorar ske Toplice
9226 ;VIORAvSKE TOPLI('E

Sto ilka: {}ll- I'10:0-6
Datum: 10. 6. 1020

Zadeve: Pro5nja za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju

oddelkov v javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske

lirplice za Solsko leto 2020/2021

OBRAZLOZITEV:

V skladu z Talionom o organizaciji in financiranju r zgoje in izobrazevanja ( tJradni

list RS. 5t. 16t07 - uradno prefitdeno besedilo.36108. 58/09.61t09 - popr..65i09

- popr.. 20i I l. 40112 - Zt.rJF. 57i ll - ZPCP-2D. 17i15. 16t16.49/16 - popr. in

25t17 * ZY aS\ doloci sistemiz-acijo delovnih mest \' \'rtcih na podlagi normatilo\
in standardor ravnateli v soglasju z ustanoviteljem jarnega zavoda.

Normativi za oblikovanje odtlelkor so dolor,eni v 7-alionu o rrtcih (t.lradni list RS.

St. 100/05 - uradno preeiSdeno besedilo. 25/08. 98/09 - ZIUZGK.36/10. 62/10 -
ZLiPJS.9.l/10 - ZIti.40/12 - ZTJJF in l4/ l5 - ZUUJFO) in Pravilniku o normativih

za oprar'ljanje dejavnosti predSolske vzgoje (Uradni list RS. St. 27r14). Pravilnik o
izobrazbi vzgojiteljev predSolskih otrok in drugih strokowih delavcev r programih

za prcdSolske otroke in v prilagojenih programih za predlolske otroke s,f'sebnimi
potrebami (Uradni list RS. St. 92l12 in 98/12 - popr. ) in Pravilniku o ndr;rg{ivih in
minimalnih tehnidnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni tist #. st. )J,qQ-
75/05.33/08'l26/08,17llo,47ll3.74ll6ia20/l7|.

rt il \.:
)l)ll(

Prarilnik o nonnativih za opravljanje dejavnosti pred3olske

kadrovske pgoje in nonnative. ki so osnova za sistemizacijtr

dolota
mes(.

lrt i



oblikovanje oddelkor vrtca ter spremstvo otrok. Stevilo zaposlenih je odtisno od
Srevila otrok. ki obiskujejo vrtec, od Stevila oddelkor'. ki se oblikujejo na podtagi

reljavnih norrnativov. od notranje polTSine vrtca poseben izradun pa se uporablja
za doloeitev delavcer r kuhinji.

ObCinski svet Obcine Moravske Toplice je na svoji 6. seji dne 2. 7. 2019. javnemu

vzgojno-izobraZevalnemu zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice. izdal soglasje o
potrditvi sistemizacije delovnih mest, ki velja do I I . 8. 2020. Dodatno je Obtinski
svet OMine Moravske Toplice na svoji 7. seji dne 3.9.2019 potrdil dodatno

izaposlitev spremljevalca OPP ter na svoji 9. seji dne 10. 3. 2020 5e dodatno 0,50
spremljevalca OPP in 0.50 vzgojitelja predSolskih otrok-pomodnika vzgojitelja.

Za Solsko leto 2020/2021 prosim za potrdite!' novega predloga sistematizacije in
izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest ter oblikovanju oddelkov v jamem
vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obiine Moravske Toplice.

PREDLOG SKLEPA:

t. Obdinski svet Obeine Moravske Toplice daje soglasjc k predlogu

oblikovanja oddelkov za Solsko teio 2020/2021 (14 oddelkor.: od tega I
polovidni oddelek ter I oddelek brez poveianega normativa).
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice daje soglasje predlagani

sistemizaciji delovnim mest - skupaj ,18.90 zaposlenih (priloga it. I ).

Obdinski svet Obeine Moravske Toplice bo sredslr'a za zaposlitev
tehnidnega delavca (pom. kuharja) zagotovil iz obdinskega proratuna.

Simona KauiiC. rar.natelj ica

€.:

Priloga: Predlog sistemi:acije s prilogomi

- Priloga 3t. l: T.4BEL.4: Ra:porediter. oddelkav in strokovnih delavcev po enotah
- Priloga 3t.2: TABEL4: Predlog sistemizocije delovnih mest po enotqh v prirne4q\.i s

sisreai:iranimi .lel.rwimi metti t prcjinje iols*em letu
- Prilogo it. 3: Prm'ilnil o norurutivih:a oprm,ljanje deja'nosti prediolske vzgoje (Ltradni list RS.

it. 27/11, 17i17 in 13il& in Pr@ilnik o normativih in minimalnih tehnitnih p)gojih :a prostor in
opremo taco (Urodni /tsr rqs, ir. 73/'00, 75/05. 33/08, 126./08,47/10, 17./13.74/16 in 20'17, -
posaue:ni fleni
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PREDLOG SISTEMIZACIJE

Obdinski svet naproSam, da preudi predlog sistemizacije za Solsko leto 20?012021.

Javni vzgojno-izobraZevalni zavod Vrtci obdine Moravske Toplice bo imel v
Solskem letu 202012021 14 oddelkov. DeleZ posameznih zaposlitev je preradunan

po Pravilniku o normativih:ra opravljanje dejavnosti predSolske vzgoje. upoStevana

pa so tudi dolodila Zakona o l'rtcih. ki doloda delovno obvezo strokovnih delavcev.

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

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 Morar.ske Toplice poslujejo v dasu.

ko sta od vseh otrok enote stalno prisotna najmanj 2 otroka. spreminjamo pa ga v

skladu s potrebami starSer,. Na 5t. strokolnih delavcev vpliva poleg poslovalnega

dasa tudi 5t. vkljuienih otrok v posamezne enote in njihova dnevna prisotnost. Pri

vedjem 5t. vkljudenih otrok v posamezno enoto je potrebno prej zagotoviti
prisotnost drugega strokovnega delavca.

Zakono vrtcih rudi 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 2020?021 bo to veljalo za enoti Filovci in dvojezidno

enoto Prosenjakovci. Sredstva za drugo vzgojiteljico v oddelku v dvojezidni enoti

Prosenjakovci nam zagotavlja Ministrstvo zaizobrrtevanje. znanost in Sport.

V zavodu imamo zaposleno tudi vz-eojiteljico. ki ima zmanjSano delovno obveznost
(za 18 ur tedensko) zaradi sindikalnega dela (enota Bo_eojina). Sredstva za

sindikalno delo so zagotovljena iz sredstev Ministrstva za izobraZevanje. znanost

in Sport.

V primerjavi s 5ol. letom 201912020 bi bile v 5ol. letu ?02012021 spremembe pri:

- dvema spremljevalcem otrok s PP (zaposlena 1,50 oseba) preneha delovno
razmerje zaradi odhoda otrok v 5olo.
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Priloga 5t. 1: TABELA: Razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev po
enotah

Enota Bogojina

SKUPAJ: 35
*Zniian normativ - namesto 6 otrok Il, starostnega obdobja, 2 olroka I. starostnega obdobja
**V oddelek je vkljuCen otrok s PP s spremljevalcem

Enota Filovci

SKUPAJ: 19

Enota Fokovci

SKUPAJ: 23
*Max. it. otrok: 6 (upoStet'aje prostorske normative)

Enota Martjanci

SKUPAJ: 4l
*Zniian norntativ - namesto 6 otrak II. starostnega ohdobja, 2 otroka I. staroslnega obdobjo

odd. Norm. St.

otrok

Prosta mesta St.

vzg.

st.
pom. Yzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
I 1-4 l0-r7 (+2)

o2.13
(+2)*

l4 0 I

(ll. st. obd.)

I I

2 3-6 14-19

(+2)**
21 0 0 1,5 I

odd. Norm. St

otrok

Prosta mesta St.

v4.
St.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
J l-6 l0-17 (+2) t9 0 0 I 1,50

odd. Nonn. St

otrok
Prosta mesta St.

vzg.

St.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
4 l-3

poloviani

odd.l

7-10 (+2)
oz.

4-5(-t)

6 0 0 I 0.50

5 2-6 10-17 (+2) 17 0 2 I I

odd. Norm. St.

offok
Prosta mesta St

vzg.

Sr.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
6 l-3 7-10 (+2) 7 3 5 I I 2 x nov.2020

2 x 1an.2021

I x mar. 2021

I x maj 2021
'1 2-4 t0-17 (+2)

ot

13 (+2)*

l4 0 I

(ll. st. obd.)

I I

8 3-6 t4-t9 (+2) 2A 0 I I I



rl

SKUPAJ: 88
*V oddelek je vklju1en I otrok s PP s spremljet'alcem
**l' oddelek je vkljuien otrok s P P

SKUPAJ: ll
*t' oddelek je vkljuien otrok s PP s spremljetalcem

VSE ENOTE SKUPAJ:

Stevilo otrok na dan:

- L 11.2420:219
- 1.1.2021:222
- 1.3.2021:223
- 1.5.2021:224

eaxalxa llsta'
Na dakalni listi trenutno nimamo otrok, saj so starSi novincev iz enot Filovci in
Bogojina sprejeli prosta mest v drugi enoti.

llsi starii otrok novincev so ie vrnili podpisano Pogodbo med vrtcem in starii.

Enota Moravske Toplice
odd. Norm. St.

otrok

Prosta mesta st.
vzg.

St.

pom. vzg.
EVIDENCNI

VPIS
doN do pov. N

I l-2 e-12 (+2) ll I J ,50 I xjan.20?l
l0 2-3 9-12 1*2; t4 0 0 ,50
ll 2-l l0-t7 (*2)* t8 0 I ')<

l2 3-5 l4-19
(+2)rf

2l 0 0 I t2s

l3 5-6 t7-22
(+2)**

24 0 0 I I

DvojeziEna encta P rosenj akovci
odd. Norm. sr.

otrok
Prosta mesta Sr.

vzg.

St.

pom. vzg.

EVIDENCNI
VPIS

doN Ni pov. N

l4 l-6 l0- l7 I I* 6 2 0.50

odd. St.

otrok
l .10.2020

Prosta mesta EVIDENI
VPIS

doN do pov. N
14 217 l0 20 7



Priloga 5t. 2: TABELA: Predlcg sistemizacije delovnih mest po enotah v
primerjavi s sistemiziranimi delovnimi mesti v prejlnjem Solskem letu

INOTA DELO\,'NO MISTO do sedaj

sistcmizirano
del. mesto

predlagano

del. mesto

OPONIBE

BOCOJINA vzgojiteljica 2,50 2,50
pom. vzgojiteljice 2 2

spremljevalec OPP 1.50 1

pom. kuharja, iistilka I 1

TILOVCI vzgojiteljica I 1

pom. vzgojiteljice 1,50 1,50
pom. kuharja- distilka 0.50 0.s0

FOKOVCI vzgojiteljica 2 2

pom. vzgojiteljice 1.50 1.50
pom. kuharj4 iistilka 0.50 0,50

MARTJANCI vzgojiteljica -'i J

pom. vzgojiteljice 3.s0 3,50
pom. kuharja, distilka 1 1

MORAVSKE

TOPt,ICtJ

vzgojiteljica 5 5

pom. vzgojiteljice 6,50 6,50
spremljevalec OPP 1.50 0,50
kuhar I I

pom. kuharja J J I oscba dela v 4 enotah
( tlnancirano iz owuinskega

proradufla)

pom. kuharja. Sof-er 1 1

distilka" perica I 1

distilka I 1

PROSENJAKOVCI vzgojiteljica 2 2

pom. vzgojiteljice 0,50 0,50
porn. kuharja, distilka 0.50 0,50
zadasni spremljevalec OPP I 1

UPRAVA ravnateljica I I

tajnik VIZ Vl I 1

knjigovodja I I
hi5nik in Sofer 1 1

svetovalni delavec 0.50 0.50
or,{anizator prehrane 0.20 0.20
organizator ZIIR 0.20 0.20

SKTTPAJ 50,.10 48,90 I
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Priloga 5t.3:
'/ Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predSolske vzgoje

(Uradni list RS, 3t.27114) - posamezni €leni

l. Normativi za oblikovanje oddelktv
21. ilen

(o b I i kov anj e o dde I ko v )

(l) lrrsto in itevilo oddelkov ter itevilo otrok v oddelku doloii vrtec v soglas.ju z

obiino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred zaietkom tektiega iolskega leta

za celo Solsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se iteje, da sodijo v oddelek drugega

starostnega obdobja otoci. ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj

tri leta starosti.

(2) Pri doloCanju itevila otrok t, oddelku se upoileva tudi igralna povriina na

otroka, ki je doloiena v pravilniku, s kctterim se ureja prostor in oprema vrlca.

(enota Fokovci)
25. ilen

(vrsle oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov)

(l) Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V

homogene oddelke so vkljuieni otroci pn'eg,a ali otroci drugega starostneg,a

obdobja v starostnem razporut enega leta, v heterogene oddelke so vkljuieni otroci
prvega ali dnrgega starostnega obdobja. v kombinirane oddelke pa so vkljuieni
otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

(2) lt homogeni oddelek je lahko vkljuieno:
* v oddelek prvego starostnega obdobja najmanj devel in najvei l2 otok,

- r,oddelek drugega starostnega obdobja. v'kfrterem so 3-4 letni otroci, najrnanj

l2 in najvei 17 otrok

- v ostale oddelke drugega starostneg,a obdobja najmanj l7 in najvei 22 otrok.

(3) I/ heterogeni oddelek je lahko vkljuieno:

- v oddelek prvego starostnega obdobja najmanj sedem in najvei deset otrok,

- v oddelek drugega starostnego obdobja najmanj l1 in najvei I9 otrok.

(1) V kombinirani oddelekje vkljuieno najmanj de,ret in najvei l7 otrok.

(5) Obiina lahko kat ustonottite|ica vrtcct s sklepom doloii niiji normativ itevila
olrokv posamemih oddelkih, kot je doloieno v drugem, tetjem in ietrtem odstavku
tega ilena. Obiino, ustanoviteljica vrtca, doloii tudi najmanjie itevilo on.ok. ko je
vtec dolian zateti oziroma koniati poslovalni ias vrtca.



(t)
je.

(6) Ohc'ina. ustanoviteljica vrtca. lahko glede na raztnere in poloiai dejavnosti
prediolske vzgo.ie v obiini odloii, da se najviije itcrilo otrok t oddelku, dolo(cno
r drugem. lretjem in ieftlem odslattldu. poveia zu najvei dta otroka.

26. ilen
(s o i as na pr i s o t no s t t z goj il e I i a in po moi n i ko vz goj ite lj a)

So{asna prisotnost vzgojitelja in pomoinika vzgojitelja v dnevnem progrsmu

t,oddelku pnega stsrostnega obdobje4 y otldelku. kjer se izv-aja prilagojeni
prograrn in edinem oddelht na samosloini lokac$i r-sa7 iz.rt ur dnevno.

- t oddelku drugega starostnega obdobja vsaj itiri ure dneyno,

- v kombiniranem oddelktt. kjer so trije otroci prrega starostnega ohdobja. v.raj

itiri ure dnevno. ie pa so't' oddelku itirje otroci pnego starostnega obdobja ali vei
pa vscj pet ttr dnewa

(2) V poldnevnem programu je soiasna prisotnost vzgojitelja in pomoinika
t'zgojitelja za polovico manjiu. kot je doloie no v prvem odstavku tega ilena.

(3) Y ictstt poiitku in v lvajiih programih ni socrusne pris'otnosti.

27. ilen {posebno.sti)

(l) ll kombiniranem oddelku.je lahko nojvei sedem otrok prvega starostnego

obdohja. Za vsake ti otoke drugega starostnega obdobja manj, se lahko poveia
,ilevila otrok pn ega starostnega obdobja zo enega otroka. Nortnatil; za kombinirani
oddelek se uporabljo. ie so v oddelku vsa.i triie otrori prrega storostnega obdahja.

(2) Y heterogenem oddelhr drugega slaroslnega obdobja je lahko najtecY deset

olrok, ki do konca koledorskega leta dopolnijo tri leta.

0) Ce sm v oddelku prvega staroslnega ohdob,ja do dva otroka, ki presegata
slurostni razpon enega leta, oziroma itir.je otroci *li manj v oddelku drugega
starostnega obdobja, se pri oblikotanju oddelkov uporablja normotiv za hontogene

oddelke.

a



33. t'len
(poloviini oddelek)

(t) Ce je itevilo otrok v otlclelku enako ali manjie od polovice najveijega ilevila
otrok, dolotenega v drugem, treljem in ietrlem odstavku 25. ilena tegu pru,-ilnika,

imaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj. Ce taja vgojno delo v oddelku datj
iasa. kot je obveznost dela vzgojitelja z otroki. ga nadaljuje pomoinik vzgojitelja.

(2) Prejinji odstu,-ek se ne uporablja v primeru edinega oddelka otrok na

samostojni lokacii.

(3) Obiina, uslanoiteljico vrlca, Idhko glede na razmere in poloiaj dejavnosti

prediolske vzgo.ie v obiini odloii. da se nojviije ilevilo (rlrok v oddelku poveta za

najvei enego olroka.

; Pravilnik o normativih in minimalnih tehnilnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, 5t. 73100, 75105, 33108, 126108, 47110,

41113,74116 in 2O/17) -posamezni ileni

A) Prostori za otroke

19. Clen
(igralna potriina)

(l ) Na olroku se zagotovuo praviloma 1 m2, vendar ne manj kot 3 m2 nolranje
igralne povrline. V notranjo igralno povrSino se lleje vsa povrlina numenjena
vzgojnim dejuvnostim olrok v sts"-bi Nrlca, npr. igralnica, dodalni prostor za

dejavnosti otrok in osrednji prostor. l/ igralno pot'rlino se ne vilevojo tla. na
ktterih je vgyajeno oziroma pritrjeno pohifi,*o (npr. teike omarel, stalni prostor zo

Jizioterapevtske vaje in po(itek v raztojnenr oddelku, ter povriina tal, namenjena
garderobi otrok, doloiena v 20. ilenu lega pravilnika, te je le ta clel osrednjega
proslora.

(2) Dodstni prostor zo dejavnosli otrok lahko vrtec nameni za poveianje igralnic
ali osrednjega prostora oziroma uredi tei manjiih dodatnih prostorov za
dejavnosti olrok.

(3) Osnova za izraiun igralne povriine je 22 otrok na oddele&.(casla Jgke-yg!)
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