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Enota vrtca Prevalje 

 

      

Obrazložitev k sistemizaciji delovnih mest - enota Vrtec Prevalje za šolsko 
leto 2014/15 
 
 
Pri določitvi sistemizacije delovnih mest so za enoto Vrtec Prevalje upoštevane naslednje 
zakonske podlage: ZOFVI, Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS ter drugi podzakonski akti. 
 
Strokovne delavke vrtca (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) se načrtujejo na število 
oblikovanih oddelkov in starostno obdobje otrok. V I. starostnem obdobju se zagotavlja 
sočasnost 6 ur, v II. starostnem obdobju pa 4 ure (17. člen Zakona o vrtcih). V sočasnost niso 
všteti odmori strokovnih delavk. Pri dislociranem oddelku (vrtec Leše) se mora zagotavljati 
najmanj 6 urna sočasnost, ne glede na starost otrok (Zakon o vrtcih, Uradni list RS št. 
36/2010). 
 
Vzgojiteljica lahko opravi največ 6 ur neposrednega dela z otroki dnevno, pomočnica vzg. pa 
7 ur neposrednega dela z otroki dnevno (41. člen Zakona o vrtcih). V preostali čas se 
strokovnim delavkam upošteva priprava na vzgojno-izobraževalno delo (119. člen ZOFVI-ja), 
ter zagotavljanje vseh pogojev za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo. 
 
Zaradi daljšega razpona odpiralnega in zapiralnega časa vrtca je potrebno zagotoviti ustrezno 
število delavk od 5.30 ure  do 16. ure, kar pomeni od začetka do konca poslovalnega časa 
posamezne enote. 
 
Prisotnost strokovnih delavk v odpiralnem in zapiralnem času se načrtuje na število 
prijavljenih otrok v jutranjem in popoldanskem času. V tem času ne gre samo za varstvo 
otrok, ampak se izvajajo načrtovane dejavnosti (po Kurikulu), hkrati pa je potrebno zagotoviti 
in poskrbeti za varnost otrok. 
 
Tehnični kader (kuharice, pomočnice kuharic, računovodja, knjigovodja, hišnik) se izračunajo  
na podlagi števila otrok, števila oddelkov in števila enot obrokov ter določenih tabel za 
pripravo obrokov.  
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Enota Vrtec Prevalje ima sistemiziran delež zaposlitve organizatorja zdravstveno 
higienskega režima. Delež OZHR se izračuna na osnovi števila oblikovanih oddelkov in 
normativa, ki ga določa 12. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje.  Delež OZHR na število oddelkov je 0,22.  
Delež organizatorja prehrane znaša na število oddelkov 0,22. Delež OZHR in organizatorja 
prehrane  prevzame delavka OŠ Prevalje (tudi HACCP za OŠ). 
 
 
Pomočnica ravnateljice v polni delovni obvezi prevzame delo svetovalnega delavca - delež 
znaša 17 ur na teden oz. 0,43 % zaposlitve. 
 
Pri pomočnicah vzgojiteljic je upoštevano v normativu:  

- sočasnost dveh strokovnih delavk v oddelkih I. star. obdobja: 1,10 / na oddelek 
- odmor strokovne delavke, ki je sama v oddelku (13. oddelek) in specifika pogojev 

/0,375 deleža pomočnice vzgojiteljice 
- ter skrajšana obveza vzgojiteljic v oddelku  na teden, to je 8 ur (4 delavk nad 30 let 

delovne dobe). 
 
 
Delež zaposlitve hišnika znaša na število oddelkov in enot manj od polne zaposlitve, vendar 
zajema le vzdrževanje notranjih prostorov, ne pa tudi neposredne okolice vrtca. Zaradi 
tekočega vzdrževanja v vseh letnih časih predlagamo polno zaposlitev, sicer vrtec ne more 
zagotavljati sprotnega urejanja okolice v vseh letnih časih (čiščenje snega, košnja trave, 
obrezovanje drevja in grmičevja, vzdrževanje in popravila igral na igriščih). 
 
Delež čistilke v vrtcu se izračunava na kvadraturo vrtca. Normativ za zaposlitev 1 čistilke v 
vrtcu je 600 m2. 
 
   

 

                                                                                                 Ravnateljica  

                                                                                                 Mira Hancman 
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