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2360 RADLJE OB DRAVI 
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Datum: 15. 6. 2022 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

ZADEVA: PODAJA SOGLASJA K PREDLOGU SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU 

RADLJE OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi, enota vrtec 

Radlje ob Dravi 

  

POROČEVALEC: mag. Damjan Osrajnik, ravnatelj Osnovne šole 

Radlje ob Dravi 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: Odbor za negospodarstvo, družbene 

dejavnosti in javne službe negospodarstva 

  

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., 25/17 – 

Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in Pravilnik o 

normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Uradni list RS št. 27/14, 

47/17, 43/18 in 54/21, v nadaljevanju: Pravilnik) 

  

OCENA STANJA: Predlagana sistemizacija in organizacija v 

vrtcu se napram šolskemu letu 2021/2022 

razlikuje in sicer je bilo sistemiziranih 39,7 

delovnih mest oziroma od 1.5.2022 skupaj 

41,95 delovnega mesta. Predlog sistemizacije 

za šolsko leto 2022/2023 pa predvideva 39,55 

oziroma 40,85 od 1.11.2022 dalje.   

  

  

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 2022/2023.  
 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: 

Predlagana sistemizacija temelji na podlagi števila vpisanih otrok v vrtec. Skupaj je 226 

vpisanih otrok (226 + 7 otrok od 1.11.2022 dalje). Predlog zavoda se razlikuje od 

predloga delovnih mest po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (Uradni list RS št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in sicer skupaj za 0,09 oziroma od 

1.11.2022 dalje za 0,04 Razlika je pri pomočniku vzgojitelja (0,01), delavcih v kuhinji 

(0,01), dietni kuha (0,02) in pri čistilki (0,05). Razlog je, zaradi možnosti notranje 

prerazporeditve zaposlenih v primeru nadomeščanj, bolniških odsotnosti ipd. Slednje 

pa bo imelo vpliv na višjo ceno Vrtca. 

V enoti podružnice OŠ Vuhred se predlaga zagotovitev dodatnega polovičnega 

oddelka. Oddelek se bo odprl, v kolikor bo v mesecu oktobru še vedno enako 

povpraševanja za vpis otrok 1. starostnega obdobja. Trenutno je takšnih otrok 11, ki s 

1.9.2022 še ne izpolnjujejo pogojev za vpis v vrtec (starost 11 mesecev). Vsled tega se 

bo sistemiziralo od 1. 11. 2022 13 vzgojiteljic predšolskih otrok in 14,1 pomočnikov 

vzgojiteljic.  

 

Hkrati se predlaga, da v skladu s 25. členom Pravilnika občinski svet glede na razmere 

in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini poda soglasje, da se najvišje število 

otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.  

 

V šolskem letu 2022/2023 se predvideva 140 vpisanih otrok v vrtec, v enoto Radlje. 

Igralna površina v enoti Radlje ob Dravi znaša 369,2 m2 oziroma 2,63 m2 na otroka. S 

strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli soglasje št. 602-4/2021/82 

z dne 17.8.2021 k sklepu občine, da se v Osnovni šoli Radlje ob Dravi, enota Vrtca 

Radlje ob Dravi, uporablja manjša notranja igralna površina na otroka kot to določa 

Pravilnik. Soglasje k sklepu občine velja do 31.8.2023.    

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Predlog je pripravil javni zavod Osnovna šola Radlje ob 

Dravi. Predlog zavoda se razlikuje od normativov določenih v Pravilniku za 0,09 

delovnega mesta.     

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Skladno s 108. členom ZOFVI sistemizacijo v vrtcih 

sprejme ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. 

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  Soglasje k sistemizaciji nima neposrednih učinkov na 

občinski proračun. Posredno pa bo občinski proračun obremenjen, ker bo z dodatnimi 

zaposlitvami potrebno povišati ceno vrtca.   

 

PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k predlogu sistemizacije in 

organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2022/2023. 

 

2. Za šolsko leto 2022/2023 se uveljavi povečan oziroma fleksibilni normativ za 

oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek.  

 

 

 

 



Pripravil: 

Mag. Katja Burja Kotnik 

Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 

Pregledal:  

Marjana Švajger 

Direktorica OU  

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

Priloge:  

- Predlog sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 

2022/2023 

- Stališče odbora bo posredovan pred sejo  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 






























