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OBiINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobraZevalnem zavodu Vrtci ob6ine Moravske Toplice za Solsko leto 202212023

1. ZAKONSKAPODLAGA
- 108. dlen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja ((Uradni list RS, 5t.

16107 - uradno predi5deno besedilo, 36108,58109,64109 - popr., 65/09 - popr., 20111,40/12

- zuIF, 57112 - ZPCP-2D, 47/15,46116,49116 - popr.,25ll7 - ZYaj, 123/21, 172/21 in
207121),

- 24. dler,Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list RS,

!t. 27114, 47117 , 43118 in 54121),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, !t. 35ll4,2lll5,25/17).

2. RAZLOGI ZA SPR.E,JEM SKLEPA
Ravnateljica Vrtcev obdine Moravske Toplice je dne 9. 6. 2022 posredovala proSnjo za izdajo
soglasja k sisternizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v javnem vzgojno-
izobraZevalnern zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 202212023, v kateri prosi,
da obdinski svet poda soglasje k sisternizaciji 50,40 delovnih mest ter oblikovanju 14 oddelkov
(od tega 3 polovidni oddelki in 1 oddelek brez povedanega normativa).
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja, ki doloda, da

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

ustanoviteljon javnega zavodq ustanoviteljske pravice pa izvriuje obdinski svet, obdinskonu
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 leta za celo Solsko leto. Glede na

navedeno obdinskernu svetu predlagam, da sprejme predlagan sklep b.

3. PREDLOGSKLEPOV

a. Obdinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Vrtci obEine Moravske Toplice za Solsko leto
202212023 za naslednja delovna mesta:

Naziv delovnesa mesta Slevilo delovnih mest
VZGOJITELJ 15,50

VZGOJITELJ PREDSOLSzuH OTROK - POMOCNIK VZCTOJITELJA 15,50

RAVNATELJICA I
TAJNIK VIZ VI 1

KNJIGOVODJA 1

HISNIK IN SOFER (sestavlieno delovno mesto) 1

KUI{AR 1

POMOCNIK KL,'HARJA, SOFER (sestavlieno delovno mesto) 1



POMOCNIK KUI{ARIA, CISTILKA (sestavlieno delovno mesro) 3,50
POMOCNIK KUHAzuA 3

CISTtr,KA 1

CISTILKA, PERICA (sestavljeno delovno mesto) I
SVETOVALNI DELAVEC 0,50
ORGANIZATOR PREHRANE 0,20
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REZIMA 0,20
SPREMLIEVALEC OPP 4
SKI.,IPAJ 50,40

b. ObIina Moravske Toplice podaja soglasje k oblikovanju 14 oddelkov v javnem zavodu
Vrtci obiine Moravske Toplice v Solskem letu 202212023 (od tega so 3 poloviini oddelki
in I oddelek brez poveianega normativa),

Pripravila: obdinska uprava Zupan: Alojz Glavadty
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Stevilka: 032-5t2022

Dalulull:9.6.2022

Zadeva: Pro5nja za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju
oddelkov v javnem vzgojno-izobralevalnem zavodu Vrtci obdine Moravske
Toplice za Solsko leto 202212023

ornl,zloZnrv:

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja
(Uradni list RS, 5t. 16107 - uradno predi5Ceno besedilo, 36108,58/09, 64/09 -
popr., 65/09 - popr., 20/l I, 40112 - ZUJF, 57112 - ZPCP-2D, 47115,461t6,49116

- popr. in 25117 - ZVaj) dolodi sistemizacijo delovnih mest v vrrcih na podlagi
normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda.

Normativi za oblikovanje oddelkov so dolodeni v Zakonu o wtcih (Uradni list RS,
St. 100/05 - uradno predi3deno besedilo, 25t08,98109 - ZlUZcK, 36110, 62110 -
ZUPJS, 94110 - ZtU,40lt? - ZIJJF, t4lts - ZUUJFO,si/lj in 18/21) in
Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti pred5olske vzgoje (Uradni list
RS, 5t. 27l14,47l17 in 43/18), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev pred5olskih otrok
in drugih strokovnih delavcev v programih za pred5olske otroke in v
programih za predSolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list
in 98/12 - popr.) in Pravilniku o normativih in minimalnih
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Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti pr€dSolske vzgoje doloda
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 povr5ine vrtca" poseben izradun pa se uporabua
za doloditev delavcev v kuhinji.

ObCinski svet OMine Moravske Toplice je na svoji 17. seji dne 18. 5.2021,
javnemu vzgojno-izobraZevalnemu zavodu V(ci obtine Moravske Toplice, izdal
soglasje o potrditvi sistemizacije delovnih mest, ki velja do 31. 8. 2022. Dodatno
je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na svoji 19. seji dne 31. 8. 2021 podal

soglasje k spremembi sistemizacije za 0,5 VZG-pomodnika vzgojitelja, na svoji
21. seji dne 21.'12.2021 za zaposlitev spr€mljevalca OPP (financiranje s strani
Obdine Moravske Toplice; zaposlitev s l. I . 2022) in na svoji 22. seji dne 12. 4.

2022 5e zaposlitev vzgojitelja predSolskih otrok - pomodnika vzgojitelja in
spremljevalca OPP (zaposlitev s | . 4. 2022).

V 5ol. letu 202212023 bo javni vzgojno-izobraZevalni zavod Vrtci obdine
Moravske Toplice imel v Solskem letu 202212023 l4 oddelkov. DeleZ posameznih

zaposlitev je preradunan po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti
predSolske vzgoje, upoStevana pa so tudi dolodila Zakona o vrtcih, ki doloda
delovno obvezo strokovnih delavcev.

Pri tem veliko vlogo igra tudi poslovalni ias posameznih enot - dalj5i je, vet
strokovnih delavcev potrebujemo, da bi zagotovili sodasnost. Poslovalni das

vrtcev je vezan na sklep ObCinskega sveta Obdine Moravske Toplice, ki je na

svoji seji dne 22. 8.2005 sprejel sklep, da Vrtci obdine Moravske Toplice
poslujejo v Casu, ko sta od vseh otrok enote stalno prisotna najmanj 2 otrok4
spreminjamo pa ga v skladu s potrebami star5ev. Na Stevilo strokovnih delavcev

vpliva poleg poslovalnega tasa tudi Stevilo vkljudenih otrok v posamezne enote in
njihova dnevna prisotnost (Ias prihoda oz. odhoda).

Zakon o vrtcih tudi pr€dvideva, 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 202212023 bo to veljalo za enoti Filovci in
dvojezidno enoto Prosenjakovci. Sredstva za drugo vzgojiteljico vtgd\elku v
dvojezidni enoti Prosenjakovci nam zagotavlja Ministrstvo za i/)mfuanje.
znanosr in Spo(. ): -

V zavodu imamo zaposleno tudi vzgojiteljico, ki ima 
^rdspnq 

d.ld1Q1. L
obveznost (za 18 ur tedensko) zaradi sindikalnega dela (enota Bogqitl Sredsfi# !
za sindikalno delo so

znanost in $port.

zagotovljena iz sredstev Ministrstva



Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraZevanja v Republiki Sloveniji v
svojem 62. dlenu (Varstvo starejSih delavcev) predvideva tudi skaj5anje
neposrednega dela za strokovne delavce za 2 ri tedensko. Tudi zaradi tega

potrebujemo v posameznih enotah dodatne zaposlitve pri strokovnih delavcih.

Trenutno imamo v naSem zavodu 6lakih oseb, kar znese 12 ur na teden oz. 1.5

delavca.

V primerjavi s 5ol. letom 2021n022 bi bile v 5ol. letu 202212023 naslednje

spremembe :

- manjSe Stevilo spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami zaradi odhoda

otrok v Solo (2x)
- manj5e Stevilo VZG - pomodnika vzgojitelja (polovidni oddelek v

Moravskih Toplicah)

Glede na evidendne vpise predvidevamo sprememh polovidnega oddelka v enoti

Moravske Toplice v celi oddelek z mesecem februarjem 2023.

Za 5ol. lcto 2022n023 prosim za potrditev novege prcdlogr !futemizrciie -

izdejo soglasje k sistemizrciji delovnih mest ter oblikovanju oddelkov.
PREDLOG SKLEPOV:

l. Obdinski svet Obdine Moravske Toplice daje soglasje k predlogu

oblikovanja oddelkov za Solsko leto 2022/2023 (14 oddelkov: od tega 3

polovidni oddelki - enota Fokovci, Moravske Toplice in Prosenjakovci;

enota Prosenjakovci je brez povedanega normativa).
2. Obcinski svet Obcine Moravske Toplice daje soglasje k predlagani

sistemizaciji delovnim mest - skupaj 50,40 zaposlenih (priloga 5t. 3).

ObCina Moravske Toplice bo sredswa za zaposlitev I tehnidnega delavca

(pom. kuharja) zagotovila iz proraduna.

Kaudid, ravnatelj ica

Priloge:
- Reporeditet oddelkw in strohoenih

\:

- Predlog sbtemizacije delovnih mest po enolah v primerjovi s sis,emiziranimi delovnimi mesti v

fejtnjen Jolshem letu
- 9evilo zoposlenih zo lols*o leto 2022/2023 glede na delovna mesta
- Prqvilni*. o normotivih zo oprovljonje dejavnosti pre6olske wgoje (llradni lbt
47/17 in 4Yl8) - posamezni Cleni

- Prqvilni*. o normativih in nininalnih tehniCnih pogojih.a prostot in oprcmo

27/ I 1.

RS. tt. 73/00, 75/05. 33/N, t 26/0E, 47/ lO, 47/ ! 3, 74/ t 6 in 20/ ! 7) -posanezni dl$ \ Y
- Kolekivno pogodbo :o dejqvnost \zgoje in i:obrdevanjo v Republilti Stovenii (Urgdni tis\#,
st.52/94.49/95, j4/96, 45/96 - popr.. 5 t /98, 28/sg, Jg/99 - ZMpupR, J9/00, S6lX4/0t. ?S)af,,-
- popr.. 5&02. 1!/06 - ZKotP. 6O/OE. 7g/tr. $/t2. 46/t3, t06/tt, Aft - rt*{rtZ. dttzr'
80/rE in 16W20) - posqmani t-leni ffi / i

f.ffi).,v;4ix,
S,.,i roqZ

list



Priloga It, l: Razporeditev oddelkov in strokovnih delavcev po enotah

Enota Bogojina

SKUPAJ: 3,1

'ZniZon normatiy - nqmeslo 9 otrok ll. ttqrostnega obdobjo, 3 otroci l. stsro$tnega obdobja

Enota Filovci

SKUPAJ: 15

Enote Fokovci

SKUPAJ: 24
tMu. L. olrok: 6 (upoltevaje proslorshe normotive)

Enote Mrrtjanci

\\ \ $ \l'|]l! .l

odd. Norm. St.

otrok
Prosta mesta Sr.

VZG
St.

VZG.
PVZG

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N
I l-4 l0-17 (+2)

oz.rll
(+2)

t3 0 0 I I

2 44 l4-19 (+2) 2l 0 0 1,5 I

odd. Norm. St.

otrok
Prosta mesta St.

vzc
St.

VZG-
PVZG

EVIDENCNI
vPts

doN do pov. N
3 t6 l0-17 (+2) l5 2 4 I 1,50 lx jan. 2023

lx feb. 2023

odd. Norm. St.

otrok
Prosta mesta St.

VZG
St.

vzG-
PVZQ

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

4 l-3 7- 10 (+2)

oz.'
4-5 (+l)

5 0 I I 0,50 I x feb. 2023

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

odd. Norm. St.

otrok
Prosta mesta St.

vzG
St,

vzG-
PYZG

EVIDENCNI
VPIS

doN do pov. N

6 t-2 9-12 (+2) t3 0 I I 1,5 I xjan. 2023

I x maj 2023

7 2-5 l0-17 (+2) l9 0 0 I t,5 a
8 4-6 l4- l9 (+2) 2l 0 0 I I

"\
SK[]PAJ: 53

L/t \\t



Enota Moravske Toplice
odd. Norm. St.

otrok
Prosta mesta St.

v7.G
St.

vzc-
PYZG

EVIDENCNI
vPts

doN do pov. N

9 t-2 9-12 (+2)

5 -6(+l)'

4 1 3 I 0.75 I x nov. 2022

2 x dft..2022
lxjan. 2023

2 x fcb. 2023

t0 l-3 7-10 (+2) ll 0 I I t,50

lt l0-17 (+2)

oz. .*l I

(+2)

l3 0 0 I 1,50

t2 3-5 l4- 19

(+2)..*
2l 0 0 I 1,25

t3 5-6 t1-22
(+2)r..r

22 0
,>

I I

SKUPAJ: 7l
'Polovitni oddeleh do februarjo 202 J

"Zndan normoliv - nameslo 9 ottok ll. srsrostnega oMobja, 3 olroci l. slotostnega obdobjo
tt'y oddelak sto vHjutena dto otoko s PP s spremlj*olcem
ttr'V oddele*je vHjuten uro* s PP s spremAewbem in dolgottsjno bolsn otok

Ilvojezilne enotr Prosenj rkovci

SKUPAJ; 1

'Polovilni oddele*

VSE ENOTE SKUPAJ:

elXALnl LISTA: Na dakalni listi trenutno nimamo otrok,/Aso sraBi -

novincev iz enote Bogojina sprejeli prosta mesl v drugi enoti. , ,.; .
Opombq: ysi srarii vpisonih olrol so le vrnili podpisano Pogodbo med vrtcem in srorsi.

odd. Norm, St.

otrok
Prosta mesta St.

VZG
St.

VZG.
PVZC

EVIDENCNI
VPIS

doN Ni pov. N

l4 l-6 5-E' 7 I 1 0.50 I x april 2023

odd. St. otrok

1.10.2022

Prosta mesta EVIDENC
NI VPB

doN SKUPAJ (s pov. N)
l4 204 5 t2 t2

Stevilo otrok na dan (po evidenCnih vpisih):

1.1.2022 1.t2.2022 1.1.2023 1.2.2022 t.4.2022
205 207 2t0 214 r. f 215

Kot vsako leto- tudi letos nridakuiemo dodatne vnise tekom {ol
pa tudi tik pred zadetkom le+ega (avgusta).

elXALnl LISTA: Na dakalni listi trenutno nimamo SO



ENOTA DELOVT{O MESTO sistemizirrno
2021t2022

pr€dhgano
2022n023

OPOMBE

BOGOJINA vzgoj itelj 2,50 2,50
YZG-pom. vzgojitelja 2 2

spremljevalec OPP I 0

pom. kuharj4 distilka I I
FILOVCI vzgojitelj I I

VZG-pom. vzgojitelja I.50 I,50
pom. kuharja, distilka 0,50 0,50

FOKOVCI vzgoj itelj 2 2

VZG-pom. vzgojitelja 1.50 1,50

pom. kuharja, distilka 0,50 0,50
MARTJANCI vzgojitelj 3 3

VZG-pom. vzgojitelja 3,5 4

spremljevalec OPP I I
pom. kuharja, distilka I I

MORAVSKE

TOPLICE

vzgoj itelj 5 5

VZG-pom. vzgojilelja 7 6

spremljevalec OPP J J I sprEmu. OPP finlnci.ur
s slrmiObainc

Dobrovnik:

kuhar I I

pom. kuharja 3 3 I oscbr dcla v 4 anotrh
(firl.Ercirs OMT)

pom. kuharja, Sofer I I
tistilka, perica I I
distilka I I

PROSENJAKOVCI vzgoj itelj 2 2

VZG-pom. vzgojitelja 0,50 0,50
pom. kuharja, distilka 0,50 0,50

spremljevalec OPP I 0

UPRAVA ravnateljica I I

tajnik VIZ VI I I

knj igovodja I I A')
hi5nik in Sofer I I /\\
svelovalni delavec 0,50 0,50 {/ yn\
organizator prehrane 0.20 0,20

organizator ZHR 0,20 0,20 Itti, /
SKUPAJ 52.90 50,40 wr-( /

,slt

Priloga 5t. 2: Predlog sistemizacije delovnih mest po etrotah v primerjevi s

sistemiziranimi delovnimi mesti v prejSnjem 5olskem letu



Priloge 5t.3: Stevilo zoposlenih za Sotsko leto 20222023 glede na detovna
mesta:

Naziv delovnega mesta Stevilo

delovnih mesl

VZGOJITEU 15,50

VZGOJITELJ PREDSOLSKIH OTROK _ POMOCNIK VZGOJITELJA 15.50

RAVI{ATELJICA I

TAJNIK VIZ VI I

KNJICOVODJA I

HISNIK IN SOFER (sestavljeno delovno mesto) I

KUHAR I

POM. KUHARJA. SOFER lsestavgeno delovno mesto) I

POM. KUHARJA, CISTILKA (sestavljeno delovno mesto) 3,50

POM. KIJHARIA 3

e rsrrlrce I

CISTILKA, PERICA (sestavljeno delovno mesto) I

SVETOVALNI DELAVEC 0,50

ORGANIZATOR PREHRANE 0,20

ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REZIMA 0,20

SPREMLJEVALEC OPP 4

SKUPAJ 50,40



Pravilnik o normativih za oprnvljanje dejavnosti predSolske vzgoje
(Uradni list RS,5t. 27114,47117 in 43/lE) - posamezni Ileni

l. Normativi za oblikovanje oddelkov

21. Clen

(ob I i kovanj e odde I kov)

(l) Vrsto in Stevilo oddelkav ter Stevilo otrok v oddelku doloCi vrtec v soglosju z
obiino ustanovileljico. Oddelki se oblikujejo pred zaCetkom tekoiega Solskga
leta za celo Solsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se fiteje, da sodijo v oddelek
drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledmskcga leta dopolnili
najmanj tri leta slarosti.

(2) Pri doloCanju Stevils otrok v oddelku se upolteva tudi igrolno porrsina no
otrol@, ki je dolodena v provilniku, s katerim se weja prostor in oprema vrtca.

GEata Jeleyai)
25. Clen

(wste oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov)

(l) Vrtec lahl<o oblihje homogene, heterogene in kombinirane oddellce. V
homogene oddelke so vHjuCeni otloci prvega ali oftoci drugega starostnega
obdobja v stdrostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vwjuceni
otroci pryega ali drugega starostnega obdobjo, v kombinirane oddelke pa so
vHjuCeni otroci prvega in dr gega starostnega obdobja.

(2) V homogeni oddelekje lahko vHjuCeno:

- v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in najvei l2 otroh

- v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 34 letni otroci, najmanj
I 2 in nojveC 17 otrok

- v ostale oddelkc drugega starostnega obdobja najmanj l7 in najveC 22 otrok.

(3) V heterogeni oddelekje lahko vHjuCeno:

- v oddelek prt'ega slarostnega obdobja najmanj sedem in najved deset otrolc

- v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj l4 in najveC I9 otrok

(1) V kombinirani oddelekje vfijuCeno najmonj deset in najvei tZ otr$

(5) Obiina tahko kot ustanoviteljica vrlca s s epom doloCi niZji nplmati,

s /{r 0 !r

otrok v posameznih oddelkih, kot ie doloCeno v drugem, tretje1lin
odstavku tega clena. ObCina, ustanoviteliica vrtca, dololi tudi ,"lE*"
otrok, ko ie vrtec dolian zaleli oziroma konCdli poslovalni Cas vrl{Nl

' 1...,,



(6) Obiina, ustsnovileuica vrtca, lahko glede na razmere in pololaj dejavnosti
prediolske vzgoje v obiini odloCi, da se najviSje itevilo otrok v oddelku, dolokno
v drugem, treljem in ietrtem odstavku, poveca za najvet dva otrokt-

26. ilen
(soCasna prisotnosl vzgojircAa in pomoCnika vzgojitelja)

(l) SoCasna prisotnost vzgojitelja in pomoCnika vzgojitelja v dnevnem programu
je:

- v oddelku pnega staroslnego obdobja, v oddelku, kjer se inaja prilagojeni
program in edinem oddelbu na samostojni lokaciji vsaj Sesl ur dnevno,

- v oddelht drugega slarostnega obdobja vsaj Stiri ure dnevno,

- v kombiniranem oddelku, ljer so trije otroci prvega slarostnega obdobja, vsaj

itiri ure dnevno, Ce pa so v oddelku Stirje otroci prvega slarostnega obdobja ali
veC pa vsaj pel ur dnevno.

(3) V Casu poCilka in v bajlih programih ni soiasne prisotnosti.

27. Clen (posebnosti)

(l) V konbiniranem oddelku je lahla najveC sedem otrok prvega starostnega

obdobja. h vsake tri otrokc drugega starostnega obdobja nanj, se lahko poveCa

Stevilo olrok prvega starostnega obdobja za enega otroka. Normaliv za

kombinirani oddelek se uporablja, Ce so v oddelku vsaj trije otroci prvega

starostnega obdobja.

(2) V heterogenem oddelht drugega starostuega obdobja je lahko najveC deset

otroh ki do konca bledarskcga leta dopolnijo tri leta.

0) Ce sta v oddelku prvega stsrostnega obdobja do dva onoka, ki presegata

stsroslni razpon enega leta, oziroma ltirje otroci ali manj v oddelku drugega

staroshega obdobja, se pri oblikovanju oddelkov uporablja normativ za

homogene oddelke.

33. dlen

(poloviCni oddelek)

(l) & je itevilo otrok v oddelku enako ali monjSe od polovice
oltok doloienega v drugem, tretjem in iettem oclstwku 2
pravilnika, izvaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj. Ce taj, de lo y



oddelku dalj Caso, kotje obveznost dela vzgojileua z olroki, ga nadaljuje vzgojitelj
predlolskih otrok - pomoCnik vzgojilelja.

(2) Prejtnji odstavek se ne uporablja v primeru edinega oddelka otrok na
samostojni loleciji.

(3) ObCina, ustanoviteljica vrlca, lahl<o glede na razmere in poloZaj dejavnosti
predlolskc vzgoje v obtini odloti, da se najvilje Slevilo olrok v oddelku poveCa za

najveC enega olroka.

) Pravilnik o trormrtivih in minimalnih tehniInih pogojih zr prostor in
opremo vrtcr (Uradni list RS, 5t. 73100,75105, 33108, l26l0E, 47ll0,
47 t t3, 7 4 t t 6 in 2*, 

:,T:" :: ::, _
19. ilen

(igralna povriina)

(l) Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje
igralne povriine. V notranjo igralno povr|ino se Sleje vsa povrSina namenjena
vzgojnim dejavnoslim otrok v stavbi vrtca, npr. igralnica, dodotni prostor za
dejwnosti otrok in osrednji prostor. V igralno povrSino se ne v\levajo lla, na
katerih je vgrajeno oziroma pritrjeno pohi'tvo (npr. teikc omare), stalni prostor
za fizioterapevlslce vaje in poCitek v razvojnem oddelku, ter povr1ina tal,
namenjena garderobi otrok doloCena v 20. Clenu tega pravilnika, Ce je le ta del
osrednjega prostora.

(2) Dodatni prostor za dejavnosli otrok lahko vrtec nameni za poveCanje igralnic
ali osrednjega prostora oziroma uredi veC manjiih dodatnih prostorov za
dejavnosti otrok

(3) Osnova za izraCun igralne povrline je 22 ottok na oddelek.(enotzFokovci)
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F Kolektivna pogodbr za dejavnost vzgoje in izobralevrnje v Repubtiki
Sloveniji (Uradni list RS, 5t. 52llr4, 49D5, 34llt6, 45196 - popr., 5l/9E,
24199, 39199 - ZMPUP& 39/00, 56/01, 6410l, 7El0l - popr., 56/02,
43106 - ZKolP,60/08, 79ll l, 40112, 46113, 106/15, 8/16 - popr,, 45117,
46ll7,E0ll8 in 16020)

62. ilen (Varstvo starejiih delavcev)

(l) Vzgojitelju, pomoCniku vzgojilelja, varuhu, uCitelju in predavatelju vilje lole s

35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe za ienske, od tega najmanj 25
let oziroma 20 let v vzgoji in izobraZevanju za ienske, se uCna obveznost, vzgojno
delo ali delovno usposabljanje zmanjSa za 2 uri.
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