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OBČINA PIVKA
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tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si
Datum: 16.05.2018

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA
ZADEVA:

Sklep o soglasju k sistemizaciji in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu
Košana

Obrazložitev:
Občinskemu svetu Občine Pivka se v sprejem predlaga sklep o soglasju k spremembi sistemizacije
in odobritvi fleksibilnega normativa v Vrtcu Košana. Predlog spremembe je pripravljen v skladu s
predlogom OŠ Košana z dne 15.05.2018.
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) v 17. členu določa
normative za oblikovanje oddelkov. Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme
presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Pristojni
organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti
predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število, ki ga določa
prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v oddelku, torej fleksibilni normativ.
Pri oblikovanju oddelkov je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in 47/17). V Vrtcu Košana je predlagan povišan
normativ v enem heterogen oddelku drugega starostnega obdobja.
Sistemizacija delovnih mest v vrtcu se določa na podlagi števila oddelkov in števila otrok, ob
uporabi normativov, določenih v Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 27/14 in 47/17). K sistemizaciji delovnih mest, ki jo določi ravnatelj, mora na
podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)) dati soglasje ustanovitelj.
Na osnovi spodaj navedenega predloga organizacije dela za čas od 01.09.2018 dalje je šola
pripravila predloge k spremembi sistemizacije. Predlagana sistemizacija ima manjši obseg
zaposlenih, saj se na podlagi števila vpisanih otrok predlaga oblikovanje 4 oddelkov, v tekočem
šolskem letu pa so bili oblikovani 4,5 oddelki.
V sklepu je predviden tudi okvirni obseg ur študentskega servisa s katerim se zagotavlja sočasnost
oziroma varnost v vrtcu.
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Predlagani oddelki so sledeči:
V Vrtcu Košana se od 01.09.2018 dalje oblikujejo štirje oddelki in sicer:
- dva heterogena oddelka prvega starostnega obdobja (1-3)
- dva heterogena oddelka drugega starostnega obdobja (4-6)
Sistemizacija Vrtec Košana:
Delovno mesto

Sistemizacija
31.08.2018

01.09.2018

Pomočnik ravnatelja

0,495

0,440

Vzgojitelj

5,00

4,00

Pomočnik vzgojitelja

4,56

4,56

Svetovalni delavec

0,15

0,13

Organizator prehrane

0,075

0,070

Organizator zdravstveno higienskega režima

0,075

0,070

Računovodja, Administrator

0,60

0,54

Perica

0,38

0,33

Čistilka

0,482

0,482

Hišnik

0,25

0,22

Hišnik-vzdrževalec inv.kvota

0,50

0,50

Kuharica

1,579

1,363

do

Nova sistemizacija od

Vloga osnovne šole je priložena.

Pripravila:
Jana Knafelc Strle

Župan
Robert Smrdelj l.r

______________________________________________________________________________________
8-3

Občina Pivka

21. seja občinskega sveta

OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
55/17), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ((Uradni list RS, št.
27/14 in 47/17) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na svoji redni seji ______, dne _______
sprejel sledeči
SKLEP
O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI
IN ODOBRITVI FLEKSIBILNEGA NORMATIVA
ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV V VRTCU KOŠANA

1. člen
Ustanoviteljica Občina Pivka daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Košana za štiri in
pol oddelke in sicer:
- dva heterogena oddelka prvega starostnega obdobja (1-3)
- dva heterogena oddelka drugega starostnega obdobja (4-6)
Delovno mesto

delež delovnega mesta

Pomočnik ravnatelja

0,440

Vzgojitelj

4,00

Pomočnik vzgojitelja

4,56

Svetovalni delavec

0,13

Organizator prehrane

0,070

Organizator zdravstveno higienskega režima

0,070

Računovodja, Administrator

0,54

Perica

0,33

Čistilka

0,482

Hišnik

0,22

Hišnik-vzdrževalec inv.kvota

0,50

Kuharica

1,363

2. člen
Vrtec Košana uporabi pri organizaciji oddelkov od 01.09.201 dalje fleksibilni normativ v enem
oddelku drugega starostnega obdobja (19+2).
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Staršem katerih otroci niso dobili prostega mesta v Vrtcu Pivka se povrnejo potni stroški za prevoz v
Vrtec Košana. Potni stroški se povrnejo za dve relaciji (prihod v vrtec in odhod domov).
3. člen
Občinski svet Občine Pivka pooblašča župana Občine Pivka, da v skladu z veljavno zakonodajo
poda soglasje k povišanju oziroma znižanju normativa, v kolikor se med šolskim letom poveča
oziroma zmanjša število otrok v posameznem oddelku.
4. člen
Vrtcu Košana se za zagotavljanje sočasnosti odobri 20 ur študentskega servisa mesečno. Ure
zavod prosto razporedi med letom glede na potrebe delovnega procesa. Župan se pooblasti tudi za
odobritev dodatnih ur študentskega servisa v kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti otrok in
sočasnosti v skupinah.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se uporablja od 01.09.2018 dalje.

Številka:
Pivka, -----. Junij 2018

Župan
Robert Smrdelj, l.r.

Sklep prejmejo:
1. Vrtec Košana.
2. Sklepi občinskega sveta.
3. Družbene dejavnosti.
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