
 
 
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 

2360 RADLJE OB DRAVI 

 

Številka: 602-0002/2018-06                      K TOČKI  3 

Datum:  22. 6. 2018 

  

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: PREDLOG SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU RADLJE 

OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

PREDLAGATELJ: 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK 

 

GRADIVO 

PRIPRAVILA: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

POROČEVALEC: 

 

 

PRAVNA PODLAGA:  

mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj Osnovne šole Radlje ob 

Dravi 

 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje  

dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 

76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14),   

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, štev. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 

62/10, 94/10, 40/12 in 55/17), 16.,  17. in 20. člen Statuta  

Občine Radlje ob Dravi (MUV 28/16 in 35/17)  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. /Ne/ ali  Potrdi se sistemizacija in organizacija v enotah vrtca Radlje ob Dravi 

za šolsko leto 2018/2019,  v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje s tem da se upošteva predlog OŠ Radlje ob 

Dravi za dodatno strokovno delavko, kot spremljevalko avtistu. 

 

2. Za šolsko leto 2018/2019 se uveljavi povečan oz. fleksibilni normativ za 

oddelke vrtca za največ dva (2) otroka na oddelek. 

  

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž   I  T  E  V : 

 

Osnovna šola Radlje ob Dravi je občinski upravi Občine Radlje ob Dravi posredovala 

predlog sistemizacije in organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2018/2019. 

Predlog je pripravljen na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 

79/09 – popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3384
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3592
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3384
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3592
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116


Predlagana sistemizacija in organizacija v vrtcu se za 0,33 delovnega mesta 

povečuje napram šolskemu letu 2017/2018.  

 

Predlagana sistemizacija temelji na pravočasno oddanih vlogah in za otroke, ki 

bodo v vrtec vstopili 1. 9. 2018. Še vedno pa bo 14 otrok na čakalni listi, ter še 

dodatnih 6 otrok, ki v mesecu septembru 2018 ne izpolnjuje pogoja starosti 11 

mesecev. Dokončni oddelki bodo oblikovani po vrnitvi pogodb.  

 

 

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva bo predloženo na seji. 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog OŠ Radlje ob Dravi, štev. 6020-2/2018-1, z dne 24. 4. 2018 
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Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti 
in javne službe negospodarstva 
 
Številka: 0321-0004/2014-06 
Datum:   22. 6. 2018 

 
 
ZADEVA: Stališče odbora v zvezi s: 

 Predlogom sistemizacije in organizacije  delovnih mest v Vrtcu Radlje ob 
Dravi za šolsko leto 2018/2019 in predlog sklepa za povečan oz. 
fleksibilni normativ otrok na posamezen oddelek vrtca 
 

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva je na 36. 
redni seji, dne 25. 5. 2018 obravnaval predlog, ki spada v področje delovanja odbora. Na seji 
odbora so bili prisotni: 

- Metka ERJAVEC, predsednica odbora 
- Erika PLANINŠEC, članica odbora 
- Erika LUZAR, članica odbora 
- Duško Erik ROBNIK, član odbora 
- Špela RUS, pomočnica ravnatelja za vrtec 
- Draga ČREŠNIK, strokovna delavka odbora. 
 

- Podaja soglasja k Predlogu sistemizacije in organizacije delovnih 
mest v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2018/2019 in predlog 
sklepa za povečan oz. fleksibilni normativ otrok na posamezen 
oddelek vrtca 
 

Obrazložitev gradiva, ki so ga člani prejeli skupaj z vabilom,  je predstavila pomočnica 
ravnatelja za vrtec gospa Špela RUS. V prihajajočem šolskem letu bi bil še naprej v veljavi 
fleksibilni normativ in sicer za največ dva otroka na oddelek.  
Po razpravi vseh članic odbora sta bili sprejeti naslednji stališči: 

 Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 
meni, da je gradivo ustrezno in izčrpno pripravljeno in da  soglaša s predloženo 
sistemizacijo za delovna mesta, ki so opredeljena v skladu s Pravilnikom o normativih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje s tem da se upošteva predlog OŠ Radlje 
ob Dravi za dodatno strokovno delavko, kot spremljevalko avtistu. 
 

 Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 
predlaga občinskemu svetu, da se tudi za šolsko leto 2018/2019 uveljavi povečan oz. 
fleksibilni normativ za oddelke vrtca za največ dva (2) otroka na oddelek. 

 
 
   

                                                                                            Predsednica odbora 
                                                                                            Metka ERJAVEC, l. r.  


























