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ZADEVA:

Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ
Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022

NAMEN:

Obravnava in sprejem soglasja.

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja v 108. členu določa, da sistemizacijo
delovnih mest na podlagi normativov in standardov
za vrtec določi ravnatelj vrtca v soglasju z
ustanoviteljem.

NAČELA IN CILJI:

Sistemizacija delovnih mest v vrtcu se določa na
podlagi števila oddelkov in števila otrok, ob
uporabi normativov, določenih v Pravilniku o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Ur.l. RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21).

FINANČNE POSLEDICE:

Sistemizacija delovnih
ekonomsko ceno vrtca.

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec, na podlagi vloge ravnateljice
JZ Vrtci Občine Žalec, Natalije Starič Žikić.

POROČEVALEC:

Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ
Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022 bo na
seji obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja
Urada za negospodarske javne službe.

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA
AKT OZIROMA GRADIVO IN
POROČA OBČINSKEMU SVETU:

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za
negospodarske javne službe (predsednik odbora:
Slavko Ivezić).
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OBČINSKEMU SVETU, tu
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE
DEJAVNOSTI, tu

ZADEVA:

Soglasje k Sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci Občine Žalec za
šolsko leto 2021/2022

Spoštovani,
v prilogi vam pošiljam v obravnavo in potrditev Soglasje k sistemizaciji delovnih mest
v JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Žalec poda soglasje k sistemizaciji delovnih mest v JZ
Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022 v predloženem besedilu."

Priloga:
- Obrazložitev z vlogo vrtca,
- predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest JZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto
2021/2022.

2

OBRAZLOŽITEV
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdajo soglasja je podana v 108. členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 – UPB, 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., 25/17 – Zvaj in 123/21),
ki pravi, da sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov za vrtec
ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Občina Žalec je ustanoviteljica javnega zavoda Vrtci
Občine Žalec (v nadaljevanju: vrtec). Ustanoviteljske pravice pa izvršuje občinski svet na
podlagi 22. alineje 2. odstavka 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 29/13 in 23/17).
Ocena stanja in razlogi za sprejem soglasja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 108. členu določa, da
sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Sistemizacija
delovnih mest v vrtcu se določa na podlagi števila oddelkov in števila otrok ob uporabi
normativov, določenih v Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Ur.l. RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21). Na tej podlagi je ravnateljica vrtca določila
sistemizacijo delovnih mest v JVIZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2021/2022 in dne 7.9.2021
oddala vlogo Občini Žalec kot ustanoviteljici vrtca za izdajo soglasja k predlagani sistemizaciji.
Občina Žalec je vlogo prejela 9.9.2021.
Cilji in vsebina soglasja
Vrtec je na podlagi prijav potreb staršev po vključitvi otrok v vrtec v šolskem letu 2021/2022
oblikoval 48 oddelkov na dvanajstih lokacijah, v katere je razporejenih 800 otrok1 v starosti od
1 do 6 let. Pri razporeditvi otrok je vrtec upošteval tudi želje staršev po izbrani enoti. Pri
oblikovanju oddelkov se je upošteval fleksibilni normativ (25. člen Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje). Občina ustanoviteljica vrtca lahko glede na razmere
in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku
poveča za največ dva otroka (N+2).
V redne oddelke je trenutno vključenih 17 otrok s posebnimi potrebami (v začetku šolskega
leta 2020/2021 jih je bilo 15), za katere je vrtec že pridobil Odločbe o usmeritvi oziroma
Zapisnike razvojnih ambulant in s tem določeno dodatno strokovno pomoč (22 ur specialnega
pedagoga in 7 ure socialnega pedagoga). Za 4 otroke je postopek usmerjanja še v teku, tako
da vrtec pričakuje zapisnike o potrebi po zgodnji obravnavi otrok še zanje. Prav tako vrtec
pričakuje, da bo za dva vključena otroka Zapisnik razvojne ambulante spremenjen in bo
potrebno zanju zaposliti še dva spremljevalca.
V mesecu septembru 2021 je predvideno, da pet oddelkov posluje kot polovični oddelki (za
popoldanski oddelek se predvideva, da bo takšen ostal vse šolsko leto) z zaposleno
vzgojiteljico. Upoštevajoč prijave v evidenci za vključitev otrok se bodo ti oddelki dopolnjevali
tekom šolskega leta.
Struktura oddelkov je tako naslednja:
- 15 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja z upoštevano najmanj 6-urno
sočasnostjo strokovnih delavk,
- 2 heterogena oddelka prvega starostnega obdobja z upoštevano najmanj 6-urno
sočasnostjo strokovnih delavk,
- 7 kombiniranih oddelkov (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja) z
upoštevano najmanj 5-urno sočasnostjo dveh strokovnih delavk,
- 9 heterogenih oddelkov drugega starostnega obdobja (otroci različnih starosti) z
upoštevano najmanj 4-urno sočasnostjo dveh strokovnih delavk in
- 15 homogenih oddelkov drugega starostnega obdobja (otroci v starostnem razponu
koledarskega leta) z upoštevano najmanj 4-urno sočasnostjo dveh strokovnih delavk.
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Na dan 1.9.2021.

Pri izračunu števila strokovnih delavcev je upoštevano:
- zakonske osnove za oblikovanje predloga sistemizacije (Zakon o vrtcih, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja);
- zakonsko določena sočasnost strokovnih delavk v oddelku,
- 62. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (varstvo
starejših delavcev) (Ur. list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99,
39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08,
79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21),
- poslovni čas enot oziroma oddelkov v izračunani razliki potrebnega poslovnega časa
tako, da s predvidenim združevanjem otrok vrtec pokrije potrebe staršev. K
predvidenemu združevanju otrok vrtec pristopa odgovorno in ob tem upošteva
racionalen pristop, ki še ustreza zakonskim normativom in ne vpliva na izvajanje
kakovosti dejavnosti ter na varnost otrok;
- obseg dejavnosti;
- zaposlitev spremljevalca gibalno oviranemu otroku ter izvajanje dodatne strokovne
pomoči na podlagi izdanih odločb o usmeritvi oziroma zapisnikov razvojnih ambulant;
- pri izračunu števila ostalih delavcev je upoštevan Pravilnik o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21).
Finančne in druge posledice
Sistemizacija delovnih mest je vključena v izračun ekonomske cene vrtca.
Vloga JZ Vrtci Občine Žalec za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto
2021/2022 je sestavni del in priloga te obrazložitve.

Pripravil:
Matej Pinter
namestnik vodje urada

mag. Nataša Gaber Sivka
vodja urada za negospodarske javne službe
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PREDLOG
Na podlagi vloge JVIZ Vrtci Občine Žalec z dne 7.9.2021, 108. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 – UPB, 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., 25/17 –
Zvaj in 123/21) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet
Občine Žalec na ___. redni seji, dne _________ podal
SOGLASJE
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST JVIZ VRTCI OBČINE ŽALEC
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
I.
Občina Žalec daje JZ Vrtci Občine Žalec, Prežihova 2, 3310 Žalec, soglasje k sistemizaciji
delovnih mest za šolsko leto 2021/2022 in sicer:
PODROČJE DELA
NAZIV DELOVNEGA MESTA

ZAKON,
PRAVILNIK
1

ŠTEVILO ODDELKOV
1. Ravnatelj in pom. ravnatelja
 Ravnateljica
 pomočnica ravnateljice
2. Strokovni delavci – uprava
 svetovalna delavka
 organizatorka prehrane
 organizatorka zdr. hig. režima
3. Strokovni delavci – oddelki
 izvajalci dodatne strok. pomoči
otrokom (mobilni defektolog,
logoped, surdopedagog)
 vzgojitelj-vodja enote
 vzgojitelj
 vzgojitelj predšolskih otrok –
pomočnik vzgojitelja
 spremljevalec gibalno
oviranemu otroku
4. Adm. računovodski delavci
5. Delavci v kuhinji
 kuhar (vodja kuhinje, kuhar IVV; kuh. pomočnik II-III)
6. Delavci v pralnici
7. Drugi tehnični delavci
 hišnik
8. Čistilci
9. Javna dela
SKUPAJ 1 - 9

Zaposleni
NORM.
Zaposleni v
Zaposleni
v vrtcu DELAVCEV
vrtcu
izven za
30.6.2021
1.9.2021
1.9.2021 potrebe vrtca
2
3
4
5
51
48
48

3.čl. P*
4.čl. P*

1
3

1
3

1
3

9.čl. P*
10.čl. P*
10.čl. P*

1
0,5

1,92
0,92

2
0,75

0,5

0,92

0,75

11.čl. P*
57.čl. ZOFVI,
21.čl. P*
17.,40.čl Zvrt,
26.čl. P*
17.,40.čl Zvrt,
26.čl. P*
Odločba o
usmeritvi ZRSŠ
14.,15.čl. P*

pogodba z
II. OŠ Žalec
12

12

12

39

36

36

53

54

52,5

1

1

1

2,5

4,5

2,75

20

19,3

20

17.čl. P*

2,7

3,8

2,7

19.čl. P*
18.čl. P*

3
8
2
149,2

3
7,7
2
151,06

3
8
2
147,5

16.čl. P*

P* - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21)

II.
Soglasje k sistemizaciji velja za šolsko leto 2021/2022.

Številka: 600-0036/2021

Župan Občine Žalec
Janko Kos

