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Obrazložitev: 
 

I. SPLOŠNO 
 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07 
uradno prečiščeno besedilo- ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 
57/12 ZPCP -2D) je občina ustanoviteljica osnovnih šol in vrtcev na svojem območju. Zakon 
dopušča tudi organizacijsko obliko, ko so v enem zavodu združeni tako osnovna šola kot tudi 
oddelki vrtca. Tako sta organizirana tudi zavoda Osnovna šola Duplek in Osnovna šola 
Korena. Oba zavoda zaposlujeta večje število delavcev, tako na področju osnovnošolskega 
izobraževanja kot tudi na področju predšolske vzgoje. Število delovnih mest v zavodu se 
določi s sistemizacijo delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi 
normativov in standardov za šolo ravnatelj v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, ki za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v osnovnih šolah 
zagotavlja tudi sredstva, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem, torej občino, ki 
predšolsko vzgojo tudi v pretežni meri financira.  
Ustanovitelj zavodov Osnovna šola Duplek in Osnovna šola Korena je Občina Duplek, iz 
česar izhaja njena pristojnost, da daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za področje 
predšolske vzgoje v zavodih Osnovna šola Duplek in Osnovna šola Korena. V skladu z 
Zakonom o vrtcih pa občina tudi financira predšolsko vzgojo in sicer je dolžna zagotavljati 
razliko med ekonomsko ceno  programov predšolske vzgoje in plačilom staršev. Starši 
zagotavljajo približno  25 % potrebnih sredstev za delovanje vrtcev, preostala sredstva pa 
zagotavlja občina. Del sredstev za drugega in vse naslednje otroke iz ene družine, ki so 
istočasno vključeni v vrtec, prispeva tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Približno 80% ekonomske cene programov predšolske vzgoje predstavljajo plače, prispevki in 
drugi prejemki zaposlenih na področju predšolske vzgoje, zato lahko sistemizacija delovnih 
mest bistveno vpliva na ekonomsko ceno programov vrtca. 
 
Sistemizacija delovnih mest na področju predšolske vzgoje mora biti izdelana v skladu z 
Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/2005, uradno prečiščeno besedilo - UPB2, 25/08, 36/10, 
62/10-ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF)  in Pravilnikom o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 75/2005, 82/05, 76/08, 77/9, 102/09, 105/10, 92/12 
in 27/14).  
V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa 
vzgojiteljevo delo z otroki obsega 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko. 
Pravilnik  o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
določa normative za strokovne delavce,  sočasno prisotnost vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja v oddelkih predšolske vzgoje,  število delovnih mest administrativnih in 
računovodskih delavcev, hišnikov, peric, čistilk in kuharic. Normativ za računovodske 
delavce je 1 delavec  na 15 oddelkov, za administrativna dela 1 delavec na 15 oddelkov,  za 
hišnika en delavec na 18 oddelkov, če delavec skrbi za tri do pet stavb se normativ zniža za 2 
oddelka. Za perico je normativ ena delavka za 60 kg perila na dan, za čistilko pa  600 m2 
površine za čiščenje  na delavko. Potrebno število delavk - kuharic je odvisno od števila 
obrokov ter tega ali gre za pripravo hrane za lasten objekt ali odvoz na druge lokacije, kjer pa 
je treba obroke tudi razdeliti in pomiti posodo. Normativi so različni tudi po posameznem 
obroku (zajtrk, malica kosilo) in so prikazani v prilogi k tej obrazložitvi.  
V skladu s pravilnikom sistemizirajo vrtci tudi nekatera druga strokovna delovna kot so: 
svetovalni delavec, organizator prehrane, organizator zdravstveno-higienskega režima in 
pomočnika ravnatelja za pedagoško vodenje vrtcev. Vrtec, ki glede na velikost ne doseže 
normativov, določenih za strokovne delavce, lahko le-te zaposli v ustreznem deležu. 



 
Pravilnik nadalje določa, koliko otrok sme biti vključenih v posamezni oddelek vrtca in sicer 
je to odvisno predvsem od starostne strukture otrok v oddelku. 
 
V posamezne oddelke je lahko vključeno: 

1. v starostno homogen oddelek- vsi otroci so enako stari: 
- prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 otrok (otroci stari od 1 do 3 

let), 
- 3 do 4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok, 
- 4 do 5 in 5 do 6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok 

2. v starostno heterogen oddelek – otroci so različnih starosti: 
- prvega starostnega obdobja  najmanj 7 in največ 10 otrok, 
- drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok, 

      3. starostno kombiniran oddelek(otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja), 
          najmanj 10 in največ 17 otrok. 
  
Število otrok v oddelku se lahko zniža, če je v oddelek vključen otrok s posebnimi potrebami. 
V tem primeru je normativ za oblikovanje oddelka: 

- od 6 do 12 otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja in 
- od 16 do 22 otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja. 
 

 
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sta za šolsko leto 
2014/2015 predloga sistemizacije podala Osnovna šola Duplek za 14  oddelkov predšolske 
vzgoje v Osnovni šoli Duplek in Osnovna šola Korena za 3 oddelke vrtca v Osnovni šoli 
Korena. 
 
II. PREDLOG SISTEMIZACIJE ZA ODDELKE PREDŠOLSKE VZGOJE V 
OSNOVNI ŠOLI DUPLEK  
 
Podatki o številu otrok in skupin 
 
VRTEC PRI OŠ DUPLEK – ENOTA DVORJANE 
 
 SKUPINA 

normativ 
Heterogena skupina starost 1-3 
leta (7 do 10+2) 

SKUPAJ 

ŠT. ODDELKOV 1 1 
ŠT. OTROK 7 7 
 
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI DUPLEK – ENOTA ZG. DUPLEK 
 
 SKUPINA 

normativ 
Het. 1. st. sk. 
(7 -10+2) 

SKUPINA 
normativ 
Hom. sk. st. 4-5 
let 
(17- 22+2) 

SKUPINA 
normativ 
hom .3-4 leta 
(12-17+2) 

SKUPAJ 

ŠT. ODDELKOV 1 2 1 4 
ŠT. OTROK 10 47 19 76 
 
 



 
 
 
 
 
VRTEC PRI OŠ DUPLEK – ENOTA PODRUŽNICA ZG. DUPLEK 
 
 SKUPINA                   

normativ 
Homogena. sk. st. 1-3 
let 
(9 do 12+2) 

SKUPAJ 

ŠT. ODDELKOV 2 2 
ŠT. OTROK 23 23 
 
VRTEC PRI OŠ DUPLEK – ENOTA SP. DUPLEK 
 
 SKUP. 

normativ 
het. sk. st. 
1-3 leta (7 
do 10+2) 

SKUP. 
normativ 
kom.  
St. 2-4 (10-
17+2) 

SKUP. 
normativ 
hom. sk. 
St. 3-4 leta 
(17-22+2) 

SKUP. 
normativ 
het. skup. 
 (14-19+2) 

SK. 

ŠT. ODD. 1 2 2 2 7 
ŠT.  
OTROK 

12 36 45 42 135 

 
 
SKUPAJ VSI ODDELKI VRTCA PRI OŠ DUPLEK 
 
 SKUPINA 

  normativ 
hom. sk. st. 
2-3 leta (9 
do 12+2) 

SKUPINA 
normativ 
het. 1-3 
(7-10+2) 

SKUPINA 
normativ 
kom. sk. 
2-4 leta 
(10-17+2) 

SKUPINA 
-normativ 
Hom. skup. 
3-4 leta 
(12-17+2) 

SKUPINA 
-normativ 
het. sk. st. 4-6 
let 
(14-19+2) 

SKUPINA 
normativ 
Hom. sk. 
Star. 5-6 let 
(17-22+2) 

SKUPAJ 

ŠT. ODD. 2 3 1 2 4 2 14 
ŠT.  
OTROK 

23 29 19 42 92 36 241 

 
 
 
V Osnovni šoli Duplek delujejo v šolskem letu 2014/2015 štirinajst (14) oddelkov predšolske 
vzgoje, v  katerih se izvaja celodnevni program vzgoje in varstva predšolskih otrok. Vanje je 
vključenih skupaj 241 otrok. 
 
Ob primerjavi normativnega števila zaposlenih in dejanskega števila zaposlenih lahko 
ugotovimo, da sta normativni in dejanski obseg zaposlitve usklajena. Posebnost sistemizacije 
pri pomočnicah vzgojiteljice (14 oddelkov - 15,485 pomočnice vzgojiteljice) je povezana z 
normativom zagotavljanja sočasnosti. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta v vrtcu 
Dvorjane, kjer je organiziran oddelek prvega starostnega obdobja,  prisotni 7 ur (vzgojiteljica 
6 ur dela v skupini, pomočnica 7 ur dela v skupini, sočasno 6 ur v prvem starostnem obdobju), 
vrtec pa je odprt 10,5 ure (od 5.30 do 16.00). Za razliko med prisotnostjo obeh delavk in 
časom, ko je vrtec odprt (10,5 ur) je potrebno zagotoviti dodatno pomočnico vzgojiteljice. 
Enaka situacija je v Zg. Dupleku, kjer sta dva oddelek vrtca organizirana v šolskih prostorih. 



Zaradi navedenega upoštevanja normativov je potrebno sistemizirati več pomočnice 
vzgojiteljice kot je število oddelkov. 
 
Tabela 1: Predlog sistemiziranih delovni mest v OŠ Duplek 
 
DELOVNO MESTO DEJANSKO 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

NORMATIVNO 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

RAZLIKA 3=2-1 

1 2 3 
POMOČNIK 
RAVNATELJA 

0,707 0,707 0,000 

VZGOJITELJICA 13,930 13,930 0,000 
POMOČNICA 
VZGOJITELJICE 

15,485 15,485 0,000 

SVETOVALNI 
DELAVEC 

0,500 0,500 0,500 

KNJIGOVODJA 0,930 0,930 0,000 
ADMINISTRATOR 0,930 0,930 0,000 
VODJA KUHINJE 1,000 1,000 0,000 
KUHARICE 2,867 2,867 0,000 
KUHARSKI 
POMOČNIK 

0,606 
 

0,606 0,000 

PERICA 1,252 
 

1,252 0,000 

ČISTILKA 2,227  2,227 0,000 
ORG. PREHRANE 0,241 0241 0,000 
ORGANIZATOR 
ZDRAVSTVENE – 
HIGIJENSKEGA 
REŽIMA 

0,241 0,241  

HIŠNIK, 
VZDRŽEVALEC 

0,875 0,875 0,000 

SKUPAJ ŠT. 
DELAVCEV 

41,791 41,791 0,000 

 
 
 
 
 

II. PREDLOG SISTEMIZACIJE ZA ODDELEK PREDŠOLSKE VZGOJE V 
OSNOVNI ŠOLI KORENA 

 
Podatki o številu otrok in skupin    

 SKUPINA 
 normativ 
hom. sk.  
st. 1- 2 leti (9 - 12+2) 

SKUPINA 
Normativ 

kombinirani odd. 
2-4 leta (10-17+2) 

SKUPINA 
normativ 
het. sk.  
st. 5-6 let(17-22+2) 

SKUPAJ 

ŠT. ODDELKOV 1 1 1 3 
ŠT. OTROK 11 17 21 49 



 
V šolskem letu 2014/2015 so v Osnovni šoli Korena organizirani 3 (3) oddelki predšolske 
vzgoje, v katere je vključenih 49 otrok. 
Ob primerjavi normativnega in dejanskega števila zaposlenih lahko ugotovimo, da je dejanski 
obseg delovnih mest prilagojen specifičnim potrebam izvajanja predšolske vzgoje v zavodu, 
ki ni vrtec ter kjer v okviru osnovne šole delujejo trije oddelki predšolske vzgoje. Delovna 
mesta po namenu ustrezajo normativno določenim,  z izjemo delovnega mesta računalničarja, 
ki ga normativi in standardi za predšolsko vzgojo ne predvidevajo. Delež vzgojiteljic je 
prilagojen potrebam sočasnosti in delu, ki ga mora izvajati pomočnik ravnatelja. Tudi delež 
zaposlitev pomočnic vzgojiteljice (3 oddelki – 3,36 pomočnice vzgojiteljice) je povezan z 
normativom zagotavljanja sočasnosti. V šolskem letu 2014/2015 bo vrtec v Koreni odprt od 
5.15 ure do 16.15 ure (11 ur). Zaradi sočasnosti (26. člen Pravilnika o normativih za 
opravljanje predšolske vzgoje), je glede na poslovni čas vrtca potrebno zaposliti dodatno še  
0,36 pomočnice vzgojiteljice.  
 
 
Tabela 2: Predlog sistemiziranih delovni mest v OŠ Korena 
 
DELOVNO MESTO DEJANSKO 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

NORMATIVNO 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

RAZLIKA 
3=2-1 

1 2 3 
POMOČNIK RAVNATELJA 0,350 0,350 0,000 
VZGOJITELJICA 3,000 3,000 0,000 
POMOČNICA 
VZGOJITELJICE 

3,360 3,490  + 0,130 

SVETOVALNI DELAVEC 0,100 0,100 0,000 
KNJIGOVODJA 0,250 0,250 0,000 
ADMINISTRATOR 0,250 0,250 0,000 
KUHARICE 0,650 1,070 +0,420 
POMOČ. KUHARICE 0,380 0,030 - 0,350 
PERICA 0,000 0,130 + 0,130 
ČISTILKA 0,680 0,550 - 0,130 
ORG. PREHRANE+ORG. 
ZDR. HIGIEN. REŽIMA 

0,100 0,100 0,000 

HIŠNIK, VZDRŽEVALEC 0,400 0,160 - 0,240 
RAČUNALNIČAR 0,250 0,000 - 0,250 
SKUPAJ ŠT. DELAVCEV 9,770 9,480 0,290 
 
IV. POVEČANJE NORMATIVA 
 
V skladu s 34. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
lahko lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti 
predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, določeno 
v tem pravilniku, poveča za 2 otroka. 
Ker je še vedno več kot 40 otrok vključenih v vrtce izven občine Duplek, starši pa imajo 
interes vključiti svoje otroke v vrtce v občini Duplek, je potrebno omogočiti vrtcem, da 
sprejmejo več otrok, kot določajo normativi. 
 
Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da občinski svet sprejme naslednje sklepe: 



 
1. SKLEP:  Občinski svet občine Duplek daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest 

za oddelke predšolske vzgoje v Osnovni šoli Duplek v šolskem letu 2014/2015  v 
obsegu kot je dejansko število zaposlenih. 

2. SKLEP: Občinski svet občine Duplek daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest 
za oddelek predšolske vzgoje v Osnovni šoli Korena  v šolskem letu 2014/2015 v 
obsegu kot je dejansko število zaposlenih. 

3. SKLEP: Najvišje število otrok, vključenih v oddelke predšolske vzgoje v občini 
Duplek, določeno na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, se poveča za 2 otroka na oddelek. 

 












