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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER SISTEMIZACIJI 

DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 
2019/2020 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER  
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica. 

 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vrtcu Radovljica za 
šolsko leto 2019/2020 oblikuje 44 oddelkov, v katere se vključi največ 766 otrok. 
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vrtcu Radovljica k predlagani 
sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2019/2020. 
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2019/2020 
lahko glede na nove usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje: 

- k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter  
- k dodatni zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen čas 

v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 31.5.2019 
 

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

SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER  
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
1. Zakonska podlaga 
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 

113/09, 121/09, 175/13, 243/18 in 254/19), 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB, 

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) 

- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 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). 

 
2. Obrazložitev 
Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 4. seji dne 25.3.2019 sprejel Sklep o manjši 
notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 
2020/2021 ter podal soglasje, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni skupnosti 
število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 lahko presega 
veljavne normative za največ dva otroka v oddelku, v oddelkih, v katerih je to potrebno glede 
na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini. Glede na sprejeta akta je vrtec 
oblikoval vrsto in število oddelkov za šolsko leto 2019/2020. 
Skladno s 24. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino 
ustanoviteljico.  
Ravnateljica Vrtca Radovljica je v skladu s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sistemizacije delovnih mest vrtca za šolsko leto 
2019/2020 glede na predlagano število oddelkov. Sistemizacijo delovnih mest določi na 
podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Ustanoviteljske 
pravice pa v skladu z 2. odstavkom 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Radovljica 
izvršuje občinski svet. 
Podatki o vrstah, številu oddelkov in številu otrok v oddelkih, normativih za pripravo 
sistemizacije delovnih mest in predlagano število zaposlitev so razvidni iz priloženega 
gradiva vrtca.  
Zaradi zagotavljanja čim večje fleksibilnosti vključevanja otrok v vrtec predlagamo, da 
občinski svet pooblasti župana, da lahko med šolskim letom glede na potrebe otrok s 
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posebnimi potrebami, ki jim je na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, Komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ali z individualnim programom pomoči družini po 
Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami potrebno 
zagotoviti spremljevalca za nudenje fizične pomoči, poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije 
delovnih mest za dodatno zaposlitev spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen 
delovni čas v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji 
seji. 
 
3. Finančne posledice 
Stroški dela za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi 
normativi, so vključeni v ceno programa. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje 
razlike med ceno programa in plačili staršev.  
Strošek dela spremljevalca otroka s posebnimi potrebami ter drugi dodatni stroški, vezani na 
vključitev otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, se pokrivajo iz proračuna 
posebej in niso vključeni v ceno programa. Letni strošek dela enega spremljevalca otroka s 
posebnimi potrebami znaša približno 16.000 EUR.  
Sredstva so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49116 – Vrtec Radovljica. 
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,71 delovnega mesta kuharja IV pa vrtec zagotavlja iz 
tržne dejavnosti (priprava obrokov za zaposlene) in neposredno ne bremeni občinskega 
proračuna. 
 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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