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Stevilka: 100-7 /2021-l
Datum: 13.5.2021

oBiINA RoGASOVCI
Sveti Jurij 13

9262 Roga5ovci

ZADF.YA: Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri Osnovni Soli Sveti Jurij za Solsko
leto202112022

I. Nairtovanje oddelkov vrtca za Solsko leto202112022

Na podlagi opravljenega vpisa za novince v mesecu marcu 2021 in Stevila trenutno Ze vkljudenih
otrok, ki ostajajo v vrtcu, bo moZno v vrtec vkljuditi vse novince ob nadrtovanju Sest obiiajnih
in enega poloviEnega oddelka, v obstojeiih treh enotah vrtca.

Glede na izredne razmere zaradi epidemije Covid-I9 je moZno, da bomo prejeli 5e nekaj vlog do

za(etka Solskega let4 saj nekateri star5i v tem trenutku odla5ajo z vpisom v vrtec zaradi
negotovih zdravstvenih razmer.

Vrste oddelkov in normativi za Solsko leto 202112022:

VVE ROGASOVCI:
-jasli1:heterogenoddelek1.starostnegaobdobja,
(9 otrok ie novincev: 5 otrok bo pridelo vrtec obiskovati tekom 5ol. l.); normativ 7-10
otrok + 2: 12 otrok; I proste mesto;

- jasli 2: homogen oddelek 1. starostnega obdobja, predvidevamo 9 vkliuienih otrok (0
novincev): normativ 9-12 otrok+2:14 otrok; 5 prostih mest.

VVE SVETI JURIJ:
- starej5a skupina: heterogen oddelek 2. starostnega obdobja, predvidevamo 21

vkliuienih otrok (19 otrok ie Ze vkliuienih v vrtec in 2 novinca): normativ l4-19 otrok
+ 2:2l otrok_; 0 prostih mest:

- srednja skupina: homogen oddelek 2. starostnega obdobja, predvidevamo 22

vkliuienih otrok (19 otrok je Ze vkljuienih v vrtec in 3 novinci); normativ 17-22 otrok
+ 2:24 otrok; 2 prosti mesti;

- mlajSa skupina: homogen oddelek 3-4 letnih otrok, predvidevamo 17 vkliuienih
otrok (15 Ze vkliuienih in 2 novinca); normativ 12-17 otrok + 2: 19 otrok; 2 prosti

mesti.



VVE PERTOdA:
- starej5a skupina - poloviden* >pred5olski oddelek<; predvidevamo 7 vkliuienih otrok

(vsi otroci Ze obiskuieio vrtec); normativ za homogen oddelek 2. starostnega obdobja 17

- 22 otrok, normativ za poloviden oddelek je max. I 1 otrok*; 4 prosta mesta:

- starostno kombiniran oddelek, predvidevamo 15 vkliuienih otrok (12 otrok Ze
obiskuie vrtec. 3 novinci se bodo vkliuiili tekom Solskesa leta) - 9 otrok je iz 2
starostnega obd.; 6 otrok prvega starostnega obdobja), normativ l0-17 otrok + 2, 4pg1!4
mesta:

* l. olineja 33. ilena Provilnika o normativih za oprovljanje dejavnosti prediolske vzgoje doloia
normativ za polovidni oddelek. in sicer:
>ie je Stevilo otrok v oddelku enako ali manj5e od polovice najvedjega Stevila otrok, dolodenega
v drugem, tredem in detrtem odstavku 25. dlena tega pravilnika, irvaja vzgojno delo v oddelku
samo vzgojitelj. Ce traja vzgojno delo v oddelku dalj dasa, kot je obveznost dela vzgojitelja z
otroki, ga nadaljuje vzgojitelj pred5olskih otrok - pomodnik vzgojitelja.<

V vrtec pri OS SVETI ruRIJ bosta v Solskem letu 202112022. ko prideio vsi novinci.
vkliuiena skupno 102 otroka. V enoti VVE ROGASOVCI bo 6 prostili mest, v enotl VW
SVETI JURIJ bodo 4 prosta mesta, v VVE Pertoda bomo imeli 8 prostih mest.

Glede na dosedanje izkuinje se tekom Solskega leta pokaiejo potrebe po vkljuiitvi otrok v vrtec
(predvsem pri otrocih 1. starostnega obdobja) tako da priiakujemo, da se bo Stevilo otrok v
jasliinih oddelkih tekom iolskego leta zapolnilo.

II. Predlog sistemizacije za Solsko leto202112020

S Pravilnikom o normativih za opravljanje dejarmosti pred5olske vzgoje (v nadaljevanju
Pravilnik) se dolodajo normativi, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest, potrebnih za
opravljanje dejavnosti predSolske vzgoje ter normativi za oblikovanje oddelkov in spremstvo

Delovno mesto Sistemizaciia Predlog
1 Ravnateli : 1/1 4 oddelkov 0,50

2. Pomodnik ravnatelja (poseben izradun) 0,45 0,45
J Svetovalni delavec: l/30 oddelkov 0,23 0.23
4. Organiz4tor prehrane: 1/60 oddelkov 0,12 0,12

5 Or ganizator 4l -h i gi ens ke g a reLkna: I /6 0 od de I kov 0,12 0.12

6. Knjigovodja: 1/l 5 oddelkov 0,47 0.20

Administrator: 1/1 5 oddelkov 0,47 0,20
8. Delavci v klrhinji (poseben izradun) 2,19 2,19
9 Perica-Sivil.ia: 1160 kg suhega perila na dan 0,61 0.61

10. iistilec: 1/600 m2- kuhinia in prostori hi5nika 7,72 7,72

11 Hi5nik: 1/16 oddelkov 0,44 0,44
t2 Hi5nik - prevoz hrane (poseben izradun) 0,38 0,39
l3 Vzgojitelj: l/oddelek 7,00 7,00
t4 Pomodnik y4ojitelja: l/oddelek 8.00 8,00

SKI]PAJ 22,10 21,06

7.



l. Ravnatelj v vrtcu s 14 in ved oddelki v okviru polne delovne obveznosti nima obveznosti
delaz otroki oziroma svetovalnega dela (3. odst. 3. dlena Pravilnika).

2. V vrtcu pri Soli imenuje ravnatelj za pedagoSko in organizacijsko vodenje vrtca pomodnika
ravnatelja. Pomodnik ravnatelja mora v vrtcu z enim oddelkom opraviti 28 ur svetovalnega
dela. Za vsaka dva nadaljnja oddelka se obveznost pomodnika ravnatelj a zmanj1a za 2 uri
svetovalnega dela na teden (1. odst. 6. dlena Pravilnika).

Pomodnik ravnatelia

28 ur svet. dela/l oddelek

26 ur svet. dela/3 oddelke

24 ur svet. dela/5 oddelkov

22 ur svet. dela/1 oddelkov

DF,LEL (org. delo/polna del. obvemost) 0,45

3. V vrtcu s 30 oddelki se sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca (1. odst. 9.

dlena Pravilnika).
4. V vrtcu s 60 oddelki se sistemizira eno delovno mesto organizatorja prehrane in eno

def ovno mesto organizatorja zdravstveno-higienskega reLima ( I . odst. 10. dlena

Pravilnika)
5. Vrtec, ki glede na Stevilo oddelkov ne dosega normativov za strokovne delavce,

administrativno - radunovodske ter tehnidne delavce, sistemizira delovno mesto v
ustreznem deleZu. Vrtec, ki glede na Stevilo oddelkov presega normativ za eno delovno
mesto, lahko v ustreznem deleZu sistemizira dodatno delovno mesto (12. in 20. dlen

Pravilnika).
6. Radunovodja oz. poslovni sekretar, kije ob uveljavitvi tega Pravilnika zaposlen v Soli, ki

ima vrtec in opravlja delo za vrtec, po uveljavitvi tega Pravilnika nadaljuje delo na

delovnem mestu radunovodje oziroma poslovnega sekretarja (40. dlen Pravilnika).
7. V Soli, ki ima vrtec in ima skladno z normativi za osnovnoSolsko dejavnost Ze

sistemizirano eno delovno mesto radunovodje in eno delovno mesto poslovnega sekretarja,

se za prvih l5 oddelkov vrtca sistemizira eno delovno mesto knjigovodje in eno delovno
mesto administratorja. ee je Stevilo oddelkov manj5e, se sistemizirata obe delovni mesti v
ustreznem deleZu, vendar ne manj kot 0,25 posameznega delovnega mesta (2 odstavek 15.

dlena Pravilnika).
8. Stevilo delovnih mest za delavce v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe dasa za

posamezni obrok, ob upo5tevanju starosti otrok ter faktorja za dolodanje enot obrokov
glede na starostno skupino (2. odst. 16. dlena Pravilnika).Zapripravo dietnih obrokov za

otroke, ki imajo ustrezno zdravni5ko mnenje, se doda za vsak obrok tri detrtine dasa,

dolodenega v tabeli, ki je priloga Pravilnika (3. odst. 16. dlena Pravilnika).

Izraiun Stevila delavcev v kuhinii Faktor

I Priprava za lasten objekt

zaitrk 94,0s

malica 83,79

kosilo 370.5

SKUPAJ 548,34

2. Priprava dietne hrane Sv. Jurij



zaifik 8,67

malica 7.7r

kosilo 34,14

SKUPAJ 50,52

3 Priprava za gdvoz (Roga5ovci)

z-aitrk 42,37

malica 32,3

kosilo 35.53

110,20

4. Priprava dietne hrane zaodyoz (RogaSovci)

z4itrk 3,9

malica 2,98

kosilo 3,28

45,88

5. Priprava hrane za odvoz (Pertoda)

zaifrk 30.6

malica 26,3

kosilo 47,06

SKUPAJ 103,96

6. Priprava dietne hrane zz odvoz (Pertoda)

zaitlrk 4,3

malica 4.02

kosilo 8,96

17,28

7 Delitey hrane (Roga5ovci) 0,73

zaitrk t8"2

malica 13,8

kosilo 26,2

tzrqlln s faktorjem 42,49

8. Delitev hrane (Pertod4) 1/0,73

zaitrk 18,55

malica 14.06

kosilo 26,70

lzracun s 59,31

SKLIPAJ minut (priprava in delitev hrane) 977,97

DELEZ (skupen ias za pripravo/60/8) 2,04

PREHRANA ZAPOSLENI

malicalL 20 20

malica/O 28,56 28"56

kosilo/L ')') ) 22,20

kosilo/O

EK[IPAJ minut (priprava in delitev hrane) 70,76

DELEZ (skupen tas za pripravo/60/8) 0,15

SKUPAJ

SKUPAJ



9. V vrtcu se sistemizira eno delovno mesto perice ali perice Sivilje za povpredno 60 kg
suhega perila na dan (17. dlen Pravilnika)

Perica l/60ke suhega perila

DF.LEZ, ftg perila na danl60X36,8160) 0,61

10. V vrtcu se sistemizira eno delovno mesto distilca na 600m2 distilne talne povr5ine. iistilne
povr5ine so notranje talne povr5ine, mranj5ane za povr5ino kuhinje in prostore hi5nika.
(18. dlen Pravilnika).

eistilec
DELEL (5 5+55+5 5+55+58+25+l 00+1 54,65+1 06,56y600 l,l2

1 1. V vrtcu z 18 oddelki se sistemizira eno delovno mesto hi5nika-vzdrLevalca, kurjada in
Soferja. de delavec skrbi za tri do pet stavb, se norrnativ zniia za dva oddelka (2. odst. 19.

dlena Pravilnika). Glede na izradun deleLa za delavce v kuhinji se iz razlike, ki nastane iz
dasa priprave kosila v lastni kuhinji, dasa priprave kosila zaodvoz ter dasa zaruzdelitev
kosil, izraduna deleZ za prevoz hrane. Skupen das prevoza hrane smo pomnoZili s

faktorjem 2,kar pomeni prevoz hrane dvakrat na dan.

Prevoz hrane

Pertoda
kosilo ((,as za pripravo-das za
razdelitev) 53,32

Rogasovci
kosilo (hs za pripravo-das za
razdelitev) 37,41

DF,LF;L (skupen ias/ 60 I 8* 2) 0J8

rz. Pedago5ko delo v vrtcu izvajata vzgojitelj in pomodnik vzgojitelja. 17. dlen Zakona o
vrtcih in l. odst. 26. Elena Pravilnika dolodata, da je sodasna prisotnost vzgojitelja in
pomodnika vzgojitelja v oddelku prvega starostnega obdobja ter v edinem oddelku na

samostojni lokaciji vsaj Sest ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj Stiri

ure dnevno, v kombiniranem oddelku, kjer so trije otroci prvega starostnega obdobja, vsaj
Stiri ure dnevno, de pa so v oddelku Stirje otroci prvega starostnega obdobja ali ved pa vsaj
pet ur dnevno. Glede na navedeno se za vsak oddelek sistemizira I delovno mesto
vzgojitelja in I delovno mesto pomodnika vzgojitelja ter 2 delovni mesti za zagotavljanje
sodasnosti. ie je Stevilo otrok v oddelku enako ali manj5e od polovice najvedjega Stevila

otrok, dolodenega v drugem, tretjem in detrtem odstavku 25. dlena tega pravilnika, izvaja
vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj. ie traja vzgojno delo v oddelku dalj dasa, kot je
obveznost dela vzgojitelja z otroki, ga nadaljuje vzgojitelj pred5olskih otrok - pomodnik
vzgojitelja.

III. Nadstandardne dejavnosti

Otrokom drugega starostnega obdobja Zelimo omogoditi ranoj gibalnih sposobnosti v obliki
Sportnega kroZka. Navedeno dejavnost bomo vnesli v LDN vrtca za prihodnje Solsko leto.



Zaradi razporeditve ur med enoto vrtca na matidni Soli ter enoto vrtca na podruZnidni Soli
nadrtujemo imajanje dejavnosti v naslednjem Stevilu ur:

Dejavnost Ure
Sportni kroZek 30 (15 ur/skupino)
Tuii iezik nem5dina 30 (15 ur/skupino)

V primeru potrditve bomo realizirane ure izpladali v skladu z veljavnim cenikom MIZS in
sprejetim proradunom obdine.

IV. Poslovni ias

Enote vrtca pri Osnovni Soli Sveti Jurij bodo poslovale ob delavnikih od ponedeljka do petka, vse
mesece v letu. Enote bodo dnevno poslovale v skladu s poslovnim dasom oz. potrebami star5ev.
Vzgojno-varstveni programi v vrtcu so predvideni v trajanju najved devet ur dnevno in so zajeti v
poslovnem dasu posameznih enot.

Poslovni das po posameznih enotah:
Enota Roga5ovci ' od 6.00 do 16.00
Enota Pertoia od 6.00 do 16.00
Enote Sv. Jurij od 6.00 do 16.00

Poslovni das bomo po potrebi star5ev med letom prilagajali.
Med Solskimi poditnicami, ko je v vrtcu praviloma prisotno manj5e Stevilo otrok, bomo delo v
vzgojno-varstvenih ustanovah optimizirali v skladu s Stevilom prijavljenih otrok in veljavno
zakonodajo. V skladu s sklepom Sveta zavoda OS Sveti Jurij bomo praviloma organizirali
deZurstvo v vrtcu na matidni Soli, starSi pa bodo o organizaciji deZurstva pravodasno obvesdeni.
Najavljena odsotnost otrok v dasu poletnih poditnic se bo obradunavala v skladu s sprejetim
sklepom Obdinskega sveta Obdine Roga5ovci.
V dasu boZidno-novoletnih prazrikov, od 27 . 12.2021 do 3 1. 12.2021, bo vrtec zaprt.

Pripravili
Anita Fartek. univ. diol. osih.
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Anja Banfp univ. dipl. p.ui
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