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Dravi

PRAVNA PODLAGA:

108. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
In 25/17 – Zvaj) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob
Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017 in 11/19)

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje
k predlogu sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje
ob Dravi za šolsko leto 2020/2021.
2. Za šolsko leto 2020/2021 se uveljavi povečan oziroma
fleksibilni normativ za oddelke vrtca za 2 otroka na
oddelek.

OBRAZLOŽITEV
1. RAZLOGI ZA SPREJEM
Osnovna šola Radlje ob Dravi je Občini Radlje ob Dravi posredovala predlog
sistemizacije in organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021. Predlog je
pripravljen skladno s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS št. 27/14, 47/17 in 43/18).
Skladno s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
sistemizacijo v vrtcih sprejme ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
2. OCENA STANJA in PREDLAGANE REŠITVE
2a. Ocena stanja
Predlagana sistemizacija in organizacija v vrtcu se za obdobje od 1.9.2020 do
31.12.2020 povečuje za 1,49 delovnega mesta oz. za obdobje od 1.1.2021 do 31.8.2021
za 2,79 delovnega mesta napram šolskemu letu 2019/2020.
2b. Predlog rešitve
Predlagana sistemizacija temelji na podlagi števila vpisanih otrok v vrtec. Podan je
predlog za vključitev 228 otrok in dodatno 5 otrok s 1.1.2021. Ker se je v enoti
podružnice Osnovne šole Vuhred zagotovil en oddelek, ni omejitve vpisa, v vrtcu pa
je polovični oddelek nezaseden. Predlaga se, da se za otroke, ki so rojeni v decembru
2019 in mlajši, s 1.1.2021 zagotovi mesto v tem polovičnem oddelku. Takih otrok je 5 in
se bodo vključili v homogeni oddelek 1. starostnega obdobja v enoti Vuhred.
3.

Ocena finančnih posledic

Soglasje k predlogu sistemizacije nima neposrednih finančnih učinkov na proračun,
vpliva pa na ceno Vrtca, katero sofinancira Občina.
Pripravila:
Nives Čavnik, višji svetovalec III

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

Pregledala:
Direktorica OU
Marjana Švajger

-

Priloge:
- Predlog sistematizacije in organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021,
številka: 6020-3/2020-1, z dne 9.4.2020;
- Predlog sklepa

PREDLOG
Na podlagi 108. člen 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)
in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017 in 11/19) je
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na _________. redni seji dne ______________ sprejel
naslednji sklep

SKLEP
1.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu sistemizacije in
organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021.

2. Za šolsko leto 2020/2021 se uveljavi povečan oziroma fleksibilni normativ za
oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek.
Številka: 602-0002/2020
Datum: ________________
mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Enota vrtec Radlje ob Dravi
Koroška cesta 15, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: (02) 887 95 79, Fax.: (02) 887 95 87
vrtec@osradlje.si, http://vrtec.osradlje.si/

Št. dokumenta; 6020-3/2020-1

Radlje ob Dravi, 9. 4. 2020

OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINSKA UPRAVA
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI

PREDLOG SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE
V VRTCU RADLJE OB DRAVI
ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021
Podatki o številu prijavljenih otrok glede na zmogljivosti vrtca za šolsko leto 2020/2021:

Starost do 3 let
(2018, 2019):
Starost od 3 do 6 let
( 2017,2016, 2015,2014):
SKUPAJ:

Starost do 3 let
( 2018, 2019):
Starost od 3 do 6 let
(2017,2016, 2015):
SKUPAJ:

Starost do 3 let
( 2018, 2019):
Starost od 3 do 6 let
(2017,2016, 2015):
SKUPAJ:

ENOTA VRTCA RADLJE OB DRAVI
27
112
139

ENOTA VRTCA VUHRED
31+5(1.1.2021)
37
68+5(1.1.2021)
ENOTA VRTCA REMŠNIK
2
19
21

VRTEC RADLJE OB DRAVI, VUHRED IN REMŠNIK
SKUPAJ ŠT. OTROK:

228+5(1.1.2021)

1. Podatki o talnih površinah:
Vrtec Radlje ob Dravi

576,30 m2

Vrtec Vuhred
Vrtec Remšnik
SKUPAJ:

287,5 m2
60,00 m2
923,8 m2

2. Podatki o okvirni razporeditvi otrok v posamezne oddelke in shema oblikovanja
posameznih oddelkov v vrtcu Radlje, Vuhred in Remšnik za šolsko leto 2020/2021:
ENOTA
VRTCA
RADLJE OB
DRAVI

STAROSTNO
OBDOBJE

ODDELEK

NORMATIV.
ŠTEVILO
+
FLEKSIBILNI
NORMATIV
14-19 + 2

PREDLOG ZA
VKLJUČITEV

7-10 + 2
10-17 (15) + 2
(8 1.st.+9. 2.st.)
10-17 + 2
17-22 + 1
17-22 + 2
17-22 + 1

12
17

127 + 12
(fleksibilno)

139 otrok

2. starostno obdobje heterogeni

RADLJE

1. starostno obdobje heterogeni
Kombiniran oddelek Kom. odd.
(27.č.-1.alinea)
Kombiniran oddelek kombiniran
2. starostno obdobje homogeni
2. starostno obdobje homogeni
2. starostno obdobje homogeni
7 ODDELKOV

SKUPAJ
ENOTA
VRTCA
VUHRED
VUHRED

STAROSTNO OBDOBJE

ODDELEK

19
23
24
23

NORMAT.
ŠTEVILO+
FLEKSIBILNI
NORMATIV

PREDLOG ZA
VKLJUČITEV

1. starostno obdobje

homogen

9–12 + 2

1. starostno obdobje
(polovična skupina) –
od 1.1.2021
1. starostno obdobje
Kombiniran oddelek
2. starostno obdobje

homogen

4–6

14 (do novembra
2020)
5

9-12 + 2
10-17 + 2
14-19 + 2

14
19
21

3,5
ODDELKOV

60 (+5 s
1.1.2021) + 8
(fleksibilno)

68 otrok + 5 otrok
1.1.2021

ODDELEK

NORMAT.
ŠTEVILO+
FLEKSIBILNI
NORMATIV

PREDLOG ZA
VKLJUČITEV

14-19 + 2

21

19 + 2

21 otrok

SKUPAJ

ENOTA
VRTCA
REMŠNIK

STAROSTNO OBDOBJE

REMŠNIK

3. starostno obdobje

homogena
kombiniran
heterogen

heterogen
1 ODDELEK

SKUPAJ

21

206(od 1.1.2021 +5) + 22 (fleksibilno), predlog za vključitev 228 otrok;
Ker smo v enoti podružnice OŠ Vuhred zagotovili en oddelek, nimamo omejitve vpisa, v
vrtcu pa je polovični oddelek nezaseden, zato predlagamo, da za otroke, ki so rojeni v
decembru 2019 in mlajši, zagotovimo s 1. 1. 2021 mesto v tem polovičnem oddelku. Takih
otrok je 5. Otrok, ki bodo dopolnili 11 mesecev pred 31. 12. 2020 je 5 in jih bomo lahko
vključili v homogeni oddelek 1. starostnega obdobja v enoti Vuhred.
25. člen
(vrste oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov)
(1) Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene
oddelke so vključeni otroci prvega ali otroci drugega starostnega obdobja v starostnem
razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega
obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega
obdobja.
(2) V homogeni oddelek je lahko vključeno:
– v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in največ 12 otrok,
– v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, najmanj 12 in največ
17 otrok,
– v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 otrok.
(3) V heterogeni oddelek je lahko vključeno:
– v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj sedem in največ deset otrok,
– v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok.
(4) V kombinirani oddelek je vključeno najmanj deset in največ 17 otrok.
(5) Občina lahko kot ustanoviteljica vrtca s sklepom določi nižji normativ števila otrok v
posameznih oddelkih, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
Občina, ustanoviteljica vrtca, določi tudi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti
oziroma končati poslovalni čas vrtca.
(6) Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske
vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, določeno v drugem, tretjem in
četrtem odstavku, poveča za največ dva otroka.
(8) V enoti vrtca, v kateri deluje samo en oddelek, se lahko pri oblikovanju heterogenih
oddelkov upošteva normativ za homogene oddelke, če bi bilo sicer odklonjenih do pet otrok.
27. člen
(posebnosti)
(1) V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok prvega starostnega obdobja. Za
vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj, se lahko poveča število otrok prvega
starostnega obdobja za enega otroka. Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, če so v
oddelku vsaj trije otroci prvega starostnega obdobja.
(2) V heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja je lahko največ deset otrok, ki do
konca koledarskega leta dopolnijo tri leta.
(3) Če sta v oddelku prvega starostnega obdobja do dva otroka, ki presegata starostni razpon
enega leta, oziroma štirje otroci ali manj v oddelku drugega starostnega obdobja, se pri
oblikovanju oddelkov uporablja normativ za homogene oddelke.
(4) Kadar je zaradi nenadnih izrednih okoliščin v družini nujna takojšna vključitev otroka v
vrtec, lahko ravnatelj, na podlagi vloge in ustreznih dokazil odloči, da se do konca tekočega
šolskega leta otroka vključi v vrtec, ne glede na omejitve iz 25. člena tega pravilnika. Vrtec, ki
ima 10 ali manj oddelkov lahko v nujnih primerih sprejme enega otroka, vrtec, ki ima 11 in
več oddelkov pa največ 3 otroke.

3. Poslovni čas vrtcev:
Enota vrtec Radlje : od 5.30 do 16.00.
Enota vrtec Vuhred: od 5.30 do 16.00.
Enota Remšnik: od 6.30 do 16.00.

4. Odpiralni čas posameznega oddelka:
ENOTA VRTCA,
STAROSTNO OBDOBJE,
OBLIKOVAN ODDELEK:

ODPIRALNI ČAS ODDELKA:

SOČASNOST STR:
DELAVK:

VRTEC RADLJE OB DRAVI
RADLJE – II. – HETEROGENI
RADLJE – I. – HETEROGENI
RADLJE – I. in II. - KOMBINIRAN
RADLJE – I. in II. - KOMBINIRAN
RADLJE – II. – HOMOGENI
RADLJE – II. – HOMOGENI
RADLJE – II. –HOMOGENI

6.30 – 15.30 =
9 ur
6.00 – 15.30 =
9,5 ur
7.00 – 16.00 =
9 ur
6.30 – 15.00 =
8,5 ur
7.00 – 16.00 =
9 ur
5.30 – 15.00 =
9,5 ur
7.00 – 15.30 =
8,5 ur
63 ur

4 ure
6 ur
5 ur
5 ur
4 ure
4 ure
4 ure
32 ur

VRTEC VUHRED
VUHRED – I. – HOMOGENI
VUHRED –II. – HOMOGENI POLOVIČNI
VUHRED – I. – HOMOGENI
VUHRED – I. in II. – KOMBINIRAN
VUHRED – II. – HETEROGENI

6.00 – 15.00 =
9 ur
7.00 – 15.30
8,5 ur - od 1.1.2021
7.00 – 15.30 =
8,5 ur
5.30 – 15.00 =
9,5 ur
6.30 - 16.00 =
9,5 ur
36,5 ur; 45 ur

6 ur
0 ur
6 ur
4 ur (ker so le 3x 1.
starost)
4 ure
20 ur

VRTEC REMŠNIK
REMŠNIK – II. - HETEROGENI

6.30 – 16.00
9,5 ur

SKUPAJ: 12 oddelkov

63+36,5 (45) +9,5= 109 (117,5)

6 ur (ker na
samostojni lokaciji)
32+20+6=58

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE
V VRTCU RADLJE OB DRAVI
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
1. Vzgojiteljica predšolskih otrok in vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica
vzgojiteljice
Izračun števila vzgojiteljic (glede na število oblikovanih oddelkov in Kolektivno pogodbo za
dejavnost vzgoje in izobraževanja – 62.člen):
12 = 12 vzgojiteljic do 31. 12. 2020, od 1. 1. 2021 13 VZGOJITELJIC
Izračun števila vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic vzgojiteljic (glede na število
oblikovanih oddelkov in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja – 62.člen):.
skupni odpiralni čas oddelkov – (število oddelkov x neposredno delo VIZ vzgojiteljice v
oddelku) + skupno št. ur sočasnosti
________________________________________________________________________
neposredno VIZ delo vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice
od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
109 - (12 x 6) + 58
________________ = 13,60 delež vzg. predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice
7
Od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021
117,5 - (13 x 6) + 58
________________ = 13,93 delež vzg. predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljice
7

Tedenska delovna obveza vzgojiteljice predšolskih otrok je 40 ur tedensko, kar obsega:
 6 ur neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku,
 1,5 ure za načrtovanje na ravni oddelka in vrtca, priprava na vzgojno–izobraževalno
delo, dokumentacija, izdelava didaktičnega materiala, sodelovanje s starši in okoljem,
individualno in interno izobraževanje.
 0,5 ure odmor za malico.
Tedenska delovna obveza vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljice je 40 ur
tedensko, kar obsega:
 7 ur neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku,
 0,5 ure za pomoč pri načrtovanju na ravni oddelka in vrtca, priprava na vzgojno–
izobraževalno delo, izdelava didaktičnega materiala, sodelovanje s starši in okoljem,
individualno in interno izobraževanje.
 0,5 ure odmor za malico.
Obrazložitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja :

Del strokovnega kadra v našem vrtcu je starejši, kar pomeni, da je petim strokovnim
delavkam – trem vzgojiteljicam in dvema vzgojiteljicama predšolskih otrok - pomočnicama
vzgojiteljic, v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja (62. člen),
potrebno omogočiti, da se njihovo neposredno vzgojno-izobraževalno delo v oddelku
zmanjša za 2 uri na teden, kar prinese nemalokrat organizacijske težave predvsem s
sočasnostjo in pokritostjo posameznih oddelkov.
Zaradi zagotavljanja potrebne sočasnosti v oddelkih in hkrati tudi zagotavljanja zmanjšanega
neposrednega dela v oddelkih v skladu z Kolektivno pogodbo potrebujemo za šolsko leto
2020/2021 dodatno 0,13 deleža delovnega mesta vzgojiteljice in 0,06 deleža vzgojiteljice
predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice.
Predlog sistemizacije za strokovni kader 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
(vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljic):



12,13 sistemiziranih delovnih mest za vzgojiteljico predšolskih otrok za 2020/2021
13,66 sistemiziranih delovnih mest za vzgojiteljico predšolskih otrok - pomočnico
vzgojiteljice za 2020/2021.

Predlog sistemizacije za strokovni kader 2020/2021 od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021
(vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljic):



13,13 sistemiziranih delovnih mest za vzgojiteljico predšolskih otrok za 2020/2021.
14,00 sistemiziranih delovnih mest za vzgojiteljico predšolskih otrok - pomočnico
vzgojiteljice za 2020/2021.

Predlog sistemizacije za strokovni kader 2020/2021 (spremljevalec otroka dodeljen po
Zapisniku razvojnega tima o celostni obravnavi otrok). Ta sistemizacija del. mesta je izven
cene vrtca:


0,75 sistemiziranega delovnega mesta za spremljevalca otroka za 2020/2021.

Opomba:
Vsa dosedanja krajša nadomeščanja in bolniške odsotnosti smo zagotavljali sami, brez
dodatnih stroškov (pripravniki v vrtcu, praktikanti, notranja reorganizacija dela, notranja
fleksibilnost…). Na ta način bomo organizirali vzgojno-izobraževalno delo tudi v šolskem letu
2020/2021.
2. Pomočnica ravnatelja za vrtec:
Po normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je
sistemizirana pomočnica ravnatelja za vrtec s polno delovno obvezo, ki opravlja pedagoško in
organizacijsko vodenje vrtca in v okviru polne delovne obveze opravlja tudi svetovalno delo.
Predlog sistemizacije za pomočnico ravnatelja za vrtec za 2020/2021:
Sistemizacija ostaja nespremenjena.


1 sistemizirano delovno mesto za pomočnico ravnatelja za vrtec za 2020/2021.

3. Svetovalna delavka:
Pomočnica ravnatelja za vrtec v okviru svojega profila svetovalne delavke opravlja v vrtcu
tudi svetovalno delo (18 ur svetovalnega dela na teden), ki je namenjeno predvsem staršem,
njihovim otrokom in strokovnim delavkam. Z njimi načrtuje, izvaja, evalvira in sodeluje na
področjih vzgoje in zgodnjega učenja, integriranja otrok s posebnimi potrebami, socialno –
ekonomske problematike, podporne klime v vrtcu, povezave z zunanjimi institucijami (CSD,

ZD, Center za sluh in govor, OŠ, policija,…). S starši sodeluje v času vpisa in vključitve otrok v
vrtec, prilagajanja posameznikov na institucionalno okolje ter ob vsakodnevnih težavah
današnjih staršev.
Predlog sistemizacije za svetovalno delavko za 2020/2021:
Sistemizacija ostaja nespremenjena.


brez finančnih obremenitev za 2020/2021.

4. Organizator zdravstveno – higienskega režima:
V deležu 0,20 je izračun delovnega mesta organizatorja prehrane (delovno mesto se
sistemizira za 60 oddelkov) v skladu z 12 oddelki.
Predlog sistemizacije za organizatorja zdravstveno – higienskega režima za 2020/2021:


0,20 delež sistemiziranega delovnega mesta za organizatorja prehrane za
2020/2021.

5. Organizator prehrane:
V deležu 0,20 je izračun delovnega mesta organizatorja prehrane (delovno mesto se
sistemizira za 60 oddelkov) v skladu z 12 oddelki.
Predlog sistemizacije za organizatorja prehrane za 2020/2021:
Sistemizacija ostaja nespremenjena.


0,20 delež sistemiziranega delovnega mesta za organizatorja prehrane za
2020/2021.

6. Administrativno-računovodski delavci:
Glede na Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje se v vrtcih s 15 oddelki za računovodska dela sistemizira eno delovno mesto, prav
tako za administrativna dela.
V našem vrtcu smo pripravili predlog glede na 12 oddelkov.
Predlog sistemizacije za administrativno – računovodske delavce za 2020/2021:



0,80 delež sistemiziranega delovnega mesta računovodja za 2020/2021.
0,80 delež sistemiziranega delovnega mesta za tajnika VIZ VI za 2020/2021.

7. Delavci v kuhinji:
Enota vrtec Radlje ob Dravi
Število
Število obrokov od
Skupaj
obrokov
dveh do šestih let
do dveh let
Zajtrk
27
112
139
Kosilo
27
112
139
Malica
27
112
139
Vsi obroki hrane (zajtrki, kosila in malice) se pripravljajo v centralni kuhinji OŠ Radlje, v vrtcu
imamo le razdelilno kuhinjo, kar nedvomno vpliva na izračun delovnih mest v kuhinji.
Priprava - zajtrk, kosilo in malica:
Do dveh let
Od dveh do šestih let
Skupaj
Zajtrk

27x1,2/60/7,5

112x1,65/60/7,5

0,48

Kosilo

27x4,7/60/7,5

112x6,2/60/7,5

1,79

Malica

27x1,07/60/7,5

112x1,47/60/7,5

0,43

Razdelitev - zajtrk, kosilo in malica:
Do dveh let

Od dveh do šestih let

Skupaj

Zajtrk

27x0,91/60/7,5

112x0,91/60/7,5

0,28

Kosilo

27x0,96/60/7,5

112x1,31/60/7,5

0,38

Malica

27x0,69/60/7,5

112x0,69/60/7,5

0,21

Centralna kuhinja – odvoz zajtrk, kosilo in malica:
Do dveh let
Od dveh do šestih let

Skupaj

Zajtrk

27x1,23/60/7,5

112x1,23/60/7,5

0,38

Kosilo

27x1,87/60/7,5

112x2,56/60/7,5

0,75

Malica

27x1,15/60/7,5

112x1,15/60/7,5

0,36

Skupaj (zajtrk, kosilo in malica v enoti vrtca Radlje):
Skupaj:
Ura (60 min):

Dan (7,5 ur):

Zajtrk

1,14

Kosilo

2,92

Malica

1,00

SKUPAJ:

delovnega mesta kuharice

5,06

Opomba:
V šolskem letu 2020/2021 bodo po naših podatkih v vrtec Radlje ob Dravi vključeni trije
otroci, ki potrebujejo dietno prehrano in imajo za pripravo dietnih obrokov zdravstveno
mnenje (vrtec mora v skladu z zakonodajo poskrbeti za dietno prehrano otrok v vrtcu, kadar
starši predložijo ustrezno zdravniško mnenje), zato je priprava dietne prehrane prikazana
posebej v spodnji preglednici.
Priprava zajtrka (dieta): ((3x1,65)+(3x1,23)+(3x0,91))/60/7,5 = 0,03
Priprava kosila (dieta): ((3x6,2)+(3x2,56)+(3x1,31))/60/7,5 = 0,07
Priprava malice (dieta): ((3x1,47)+(3x1,15)+(3x0,69))/60/7,5 = 0,02
Enota vrtec Vuhred
Število
Število obrokov od
Skupaj
obrokov
dveh do šestih let
do dveh let
Zajtrk
31
37
68

Kosilo
Malica

31
31

37
37

68
68

Opomba:
Vsi obroki hrane (zajtrk, kosilo in malica) se pripravljajo in so razdeljeni v lastni oziroma v
centralni kuhinji.
Priprava - zajtrk, kosilo in malica:

Zajtrk
Kosilo
Malica

Do dveh let
31x1,2 /60/7,5
31x4,7 /60/7,5
31x1,07 /60/7,5

Od dveh do
šestih let
37x1,65 /60/7,5
37x6,5 /60/7,5
37x1,47 /60/7,5

Skupaj
0,22
0,86
0,19

Skupaj (zajtrk, kosilo in malica v enoti vrtca Vuhred):
Skupaj:
Ura (60 min):

Dan (7,5 ur):

Zajtrk

0,22

Kosila

0,86

Malica

0,19

SKUPAJ:

delovnega mesta kuharice

1,27

Opomba:
V šolskem letu 2020/2021 bo po naših podatkih v enoto vrtca Vuhred vključen en otrok, ki
potrebuje dietno prehrano in ima za pripravo dietnih obrokov zdravstveno mnenje (vrtec
mora v skladu z zakonodajo poskrbeti za dietno prehrano otrok v vrtcu, kadar starši
predložijo ustrezno zdravniško mnenje), zato je priprava dietne prehrane prikazana posebej
v spodnji preglednici.
Priprava zajtrka (dieta):
((0,75x1,65)+(0,75x1,23)+(0,75x0,91))/60/7,5 = 0,003
Priprava kosila (dieta):
((0,75x6,2)+(0,75x2,56)+(0,75x1,31))/60/7,5 = 0,010
Priprava malice (dieta):
((0,75x1,47)+(0,75x1,15)+(0,75x0,69))/60/7,5 = 0,003
Enota vrtec Remšnik

Zajtrk
Kosilo

Število
obrokov
do dveh let
2
2

Število obrokov od
dveh do šestih let

Skupaj

19
19

21
21

Opomba:
Vsi obroki hrane (zajtrk, kosilo in malica) se pripravljajo in so razdeljeni v lastni oziroma v
centralni kuhinji.

Priprava - zajtrk, kosilo in malica:
Do dveh let
Zajtrk
Kosilo

2x1,2/60/7,5
2x4,7/60/7,5

Od dveh do šestih
let

Skupaj

19x1,65 /60/7,5
19x6,5 /60/7,5

0,07
0,3

Skupaj (zajtrk, kosilo in malica v enoti vrtca Remšnik):
Skupaj:
Ura (60 min):

Dan (7,5 ur):

Zajtrk

0,07

Kosila

0,3

SKUPAJ:

delovnega mesta kuharice

0,37

Opomba:
V šolskem letu 2020/2021 bo po naših podatkih v enoto vrtca Remšnik vključen en otrok, ki
potrebuje dietno prehrano in ima za pripravo dietnih obrokov zdravstveno mnenje (vrtec
mora v skladu z zakonodajo poskrbeti za dietno prehrano otrok v vrtcu, kadar starši
predložijo ustrezno zdravniško mnenje), zato je priprava dietne prehrane prikazana posebej
v spodnji preglednici.
Priprava zajtrka (dieta):
((1,5x1,65)+(1,5x1,23)+(1,5x0,91))/60/7,5 = 0,01
Priprava kosila (dieta):
((1,5x6,2)+(1,5x2,56)+(1,5x1,31))/60/7,5 = 0,02
Priprava malice (dieta):
/
Predlog sistemizacije za delavce v kuhinji za 2020/2021:
Za delavce v kuhinji za 2020/2021 je sistemizacija skladna s dejanskim številom otrok, ki so
vpisani oziroma že vključeni v vrtec.


6,87 delovnih mest za delavce v kuhinji za 2020/2021 od tega 0,17 delovnega mesta
za dietni kuhar.

8. Perica:
Po Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
vrtec sistemizira eno delovno mesto perice-šivilje za povprečno 60 kg suhega perila na dan.
Predlog sistemizacije za perico – šiviljo za 2020/2021:
Sistemizacija ostaja nespremenjena.
 1 sistemizirano delovno mesto za perico za 2020/2021.
9. Čistilka:
Če seštejemo vse talne površine v Radljah, Vuhredu in Remšniku, dobimo 935,93
(normativno 600 m2 čistilne talne površine na 1 delovno mesto), kar znaša 1,56 delovnega
mesta.
Predlog sistemizacije za čiščenje talnih površin za 2020/2021:
Sistemizacija se spremeni glede na prejšnje šolsko leto.



1,56 delež sistemiziranega delovnega mesta za čistilko za 2020/2021.

10. Hišnik:
Glede na Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (eno delovno mesto hišnika na vrtec s 16 oddelki (Če delavec skrbi za tri do pet stavb,
se normativ zniža za dva oddelka, če skrbi za več kot pet stavb, pa se zniža za štiri oddelke.)
je izračun za šolsko leto 2020/2021 0,75 delovnega mesta hišnika.
Predlog sistemizacije za hišnika za 2020/2021:


0,75 delež sistemiziranega delovnega mesta za hišnika za 2020/2021.

Podatke na dan 9. 4. 2020 pripravila pomočnica ravnatelja za vrtec.

Pomočnica ravnatelja za vrtec

Ravnatelj OŠ

Špela Rus, univ. dipl. pedag.

mag. Damjan Osrajnik

Priloge:
1. Tabela 1 – Predlog za potrditev sistemizacije za šolsko leto 2020/2021

TABELA 1
PREDLOG SISTEMIZACIJE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Naziv del.
mesta:

PREDLOG
sistemiziranih
delovnih mest Pravilniku
o normativih in
kadrovskih pogojih za
šolsko leto 2020/2021:

Pomočnica
ravnatelja
za vrtec
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojitelj
predšolskih
otrok –
pomočnik
vzgojitelja
Svetovalna
delavka

PREDLOG
ZAVODA OŠ
RADLJE ZA
POTRDITEV
SISTEMIZACIJE ZA
ŠOLSKO LETO
2020/2021:

SPREJETA
SISTEMATIZA
CIJA V
ŠOLSKEM
LETU 2019/20

SPREJETA
SISTEMATIZACIJ
A V ŠOLSKEM
LETU 2018/19

1

1

1

1

12,13 (1.9.2020 –
31.12.2020)
13,13 (1.1.2021 –
31.8.2021)
13,66 (1.9. 2020 –
31.12.2020)
13,94 (1.1.2021 –
31.8.2021)

12,10
oziroma
13,10

12,13

12,20

13,70
oziroma
14

12,99

12,65+1=13,65
(dodatna
strokovna
delavka kot
spremljevalka
avtistu)

Vključeno v sestavljeno
delovno mesto
pomočnice ravnatelja za
vrtec.
0,75

0

0

0

0,75

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

0,8

0,8

0,8

Tajnik VIZ VI

0,8

0,8

0,8

0,8

Delavci v kuhinji

6,7

6,7

6,52

6,61

Dietni kuhar
Perica

0,17
1

0,17
1

0,17
1

0
1

Čistilka

1,56

1,56

1,56

1,5

Hišnik
Organizator
prehrane

0,75
0,2

0,75
0,2

0,7
0,2

0,7
0,2

SKUPAJ
ŠTEVILO
ZAPOSLENIH

39,89
oziroma
41

39,73
oziroma
41,03

38,24

38,66

Spremljevalec
otroku
Organizator
zdravstveno
higienskega
režima
Računovodja

