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Številka: 602-2/2019-2
Datum: 24.5.2019
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina
Odbor za družbene dejavnosti
Zadeva: Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter izdaji
soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem
zavodu vrtec Sežana v šolskem letu 2019/2020
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Ester Renko in Radica Slavković-ravnateljica Vrtca Sežana
Pravna osnova: Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št.100/05, 25/08, 98/08-ZIUZGK, 36/10, 62/10ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), Pravilnik o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS,št.27/14, 47/17 in 43/18-Neuradno
prečiščeno besedilo), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-UPB5, Ur. l. RS, št. 16/07-prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popravek, 65/09popravek, 20/11 in 40/12)
Namen: Obravnava in sprejem
Obrazložitev: Vrtec Sežana nam je z dopisom št. 353/2-2019 z dne 3.5.2019 posredoval
obrazložen predlog števila in vrste oddelkov in sistemizacije delovnih mest v šolskem letu
2019/2020. Občinski svet se naproša za potrditev števila oddelkov in sistemizacijo delovnih
mest v šolskem letu 2019/2020, ter za določitev najvišjega možnega števila otrok v oddelkih.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da se prosta delovna
mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem vrtcu objavijo na podlagi sistemizacije
delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov
ravnatelj/ica vrtca v soglasju z ustanoviteljem (108. člen ZOFVI).
V skladu z 2. odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih in 25. členom Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje lahko pristojni organ lokalne skupnosti
ustanoviteljice vrtca odloči, glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v
lokalni skupnosti, da število otrok v oddelku presega veljavne normative za največ dva
otroka v oddelku.
Veljavni normativi upoštevaje 25. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, so:

I. starostno obdobje
II. starostno obdobje

- homogen oddelek
- heterogen oddelek
- homogen oddelek 3 – 4 leta
- homogen oddelek 4-5 in 5-6 let
- heterogen oddelek
- homogen polov. oddelek

kombiniran oddelek

9 -12 otrok
7 - 10 otrok
12 - 17 otrok
17 - 22 otrok
14 -19 otrok
11
10-17 otrok

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

ŠTEVILO ODDELKOV
Za šolsko leto 2019/2020 je predvidenih skupaj 62 oddelkov. Od tega je 31 oddelkov na
območju občine Sežana, 12 oddelkov v občini Divača, 11 oddelkov v občini Hrpelje-Kozina
in 8 oddelkov v občini Komen.
Vrtec Sežana je na podlagi izvedenega vpisa otrok oblikoval skupaj 11 oddelkov na območju
občine Hrpelje – Kozina.
V enoti Hrpelje bo 9 oddelkov: 4 oddelki I starostnega obdobja in 5 oddelkov II. starostnega
obdobja.
V enoti Materija bosta 2 oddelka: II. starostnega obdobja .
Vrtec mora najkasneje do 30.6. 2019 staršem poslati v podpis Pogodbe o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, zato nujno potrebuje sklep o izdaji
soglasja k določitvi števila in vrsti oddelkov ter izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih
mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu
2019/2020.
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST–ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Predlagana sistemizacija za enoti Hrpelje in Materija v skladu s predpisanimi normativi in
kadrovskimi pogoji zajema zaposlitev 11 vzgojiteljic in 13 pomočnic vzgojiteljic za polni
delavni čas in 1 pomočnice vzgojiteljice za krajši delavni čas. V vsakem oddelku morata biti
zaposleni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Podrobnejša obrazložitev predloga sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2019/2020 z
obrazložitvijo organizacije dela je podana v priloženem gradivu Vrtca Sežana št. 353/2-2019,
z dne 3.5.2019.
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina predlagam sprejem sklepa v predloženi
vsebini.
Pripravila:
Ester Renko

županja:
Saša Likavec Svetelšek

Priloge:
- predlog sklepa
- predlog vrtca Sežana za sistemizacijo delovnih mest in določitev števila ter vrste
oddelkov za šolsko leto 2020/2020 št. 353/2-2019, z dne 3.5.2019
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5, Ur. l. RS, št. 16/07-prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popravek, 65/09popravek, 20/11 in 40/12), 17. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Ul. RS, št. 100/2005prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 40/12, 14/15-ZUUJFO in 55/17), 25. člena Pravilnika o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št.27/14), 47/17 in 43/18Neuradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Uradni list RS, št.
51/15), vloge Vrtca Sežana – predlog določitve števila oddelkov in sistemizacija delavcev za
šolsko leto 2017/2018 (št. 145/2-2017 z dne 5.5.2017), je Občinski svet občine HrpeljeKozina na svoji 6. redni seji dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina sprejeme pregled števila vpisanih otrok in izda soglasje
k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v Javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu
Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec Sežana) na območju občine Hrpelje- Kozina za šolsko
leto 2019/2020, kot izhaja iz predloga Vrtca Sežana, št. 353/2-2019 z dne 3.5.2019.
2.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina daje soglasje k predlagani sistematizaciji delovnih mest
in številu zaposlenih v Vrtcu Sežana za šolsko leto 2019/2020, kot izhaja iz predloga Vrtca
Sežana z dne 3.5.2019
3.
V primeru, da se v Vrtcu Sežana na območju občine Hrpelje- Kozina med letom pojavi
potreba po spremembi vrste oddelka zaradi starostne strukture vpisanih otrok in da ta
sprememba ne vpliva na število zaposlenih v javnem zavodu, Občinski svet občine HrpeljeKozina pooblašča županjo, da odloči o izdaji soglasja za spremembo vrste oddelka.
4.
V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca Sežana na območju
občine Hrpelje- Kozina presega normativ iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih,
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina soglaša, da Vrtec Sežana lahko uporabi fleksibilni
normativ, ki dovoljuje v vsakem oddelku še enega ali dva otroka več, kot je najvišje
dovoljeno število.

5.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina, da lahko v
skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih normativov za odprtje posamezne vrste
oddelka izda soglasje k odprtju dodatnih oddelkov in dodatnih zaposlitev.
6.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje - Kozina, da lahko
med letom izda soglasje k znižanju cen programov (cenika), saj je ob morebitni spremembi
vrste oddelka med šolskim letom vključenost otrok večja ( iz heterogenih in kombiniranih v
homogene oddelke) in je zaradi tega strošek dela na otroka nižji.
7.
Občinski svet občine Hrpelje- Kozina pooblašča županjo občine Hrpelje- Kozina, da izda
soglasje k zvišanju cen programov, če je ta predlog za zvišanje cene do 3%.
8.
V času šolskih počitnic se enota v Materiji začasno zapre. V tem času se otroci iz Materije
vključijo v enoto Hrpelje.
V času praznikov, dan pred praznikom in dan po prazniku (ko so tako imenovani »mostovi«),
se otroci združijo in sicer in enote Materija v Hrpelje.

9.
Pri sprejemu otrok v enoti Vrtca Sežana na območju Občine Hrpelje-Kozina imajo prednost
otroci s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje-Kozina, nato otroci s stalnim prebivališčem v
eni izmed občin soustanoviteljic Vrtca Sežana in šele nato otroci iz ostalih občin.
10.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Dostaviti:
 Javni zavod Vrtec Sežana
 Občina Komen
 Občina Divača
 Občina Sežana
Vložiti:
 Zbirka dokumentarnega gradiva, tu

