
	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	25	–	6.	12.	2019

Predvideni oddelki za 
šolsko leto 2019/2020

Starostno 
obdobje

Normativ v 
skladu s 25. 

členom pravilnika

Povečan 
normativ

(+1 ali + 2)*

Znižan 
normativ**

(do -6)**

»Metuljčki« (od 5 – 6 
let) – homogeni oddelek

2 17 - 22 24

»Sončki« (od 4 – 5 let) – 
homogeni oddelek

2 17 - 22 17

»Pikapolonice« (od 4 – 5 
let) – homogeni oddelek

2 17 - 22 21

»Mavrice« (od 5 – 6 let) 
- homogeni

2 17 - 22 20

 *Povečan normativ se lahko uporabi v primeru potrebe po vklju-
čitvi večjega števila otrok

(+2);
**Znižan normativ se lahko uporabi v primeru dejanske po-

trebe po znižanju normativa, na podlagi odločbe Zavoda za šol-
stvo oz. v skladu z individualnim načrtom pomoči Zdravstvenega 
doma dr. Adolfa Drolca Maribor za otroke s posebnimi potreba-
mi. Znižan normativ se lahko uporabi tudi za zagotovitev ustre-
znega prostorskega normativa.

III.
V kolikor je v posamezni oddelek dejansko vključenih manj-

še število otrok, kot to določa povečan normativ, se kot najvišji 
normativ v posameznem oddelku upošteva normativ, določen v 
drugem, tretjem in četrtem odstavku 25. člena Pravilnika o nor-
mativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

IV.
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi daje soglasje k siste-

mizaciji delovnih mest vrtca Kobanček za šolsko leto 2019/2020, 
ki določa naslednja delovna mesta:

Delovno mesto Število

Pomočnica ravnateljice 1

Administrativno 
računovodsko delo

1,45

Vzgojiteljice 11,66:
- 9,55 + 0,48 (vzg. po odločbah otrok s posebnimi 

potrebami, dejansko psihologinja)
- 1 vzg. Sv. Duh na Ostrem vrhu,
- 0,63 vzg. Gradišče na Kozjaku.

Pomočnica vzgojiteljice 12,84:
- 10 pom. vzg. v oddelkih Selnica ob Dravi,
- 1 pom. vzg. na Sv. Duhu na Ostrem vrhu,
- 1,84 (1,45 + 0,39: zagotavljanje sočasnosti v 

1. starostnem obdobju, zaradi zmanjšane učne 
obveznosti pri 5 delavkah, zaradi podaljšanega 
obratovalnega časa 2 uri na dan)

Svetovalna delavka 0,38

Hišnik 0,72

441

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-
ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17), 108. člena Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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), 25. člena Pravilnika o nor-
mativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list 
RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 7. člena Statuta Občine Sel-
nica ob Dravi - UPB1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/17) 
je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 8. redni seji, dne  
28. novembra 2019, sprejel

S K L E P
o soglasju k povečanemu številu otrok v oddelkih vrtca ter 

soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Kobanček 
Selnica ob Dravi

I.
V šolskem letu 2019/2020 se najvišje število otrok v oddelkih 

vrtca Kobanček Selnica ob Dravi, določenih v drugem, tretjem in 
četrtem odstavku 25. člena Pravilnika o normativih za opravlja-
nje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17 in 
43/18), poveča za največ dva otroka.

II.
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša z vrsto in šte-

vilom oddelkov ter številom otrok v oddelkih vrtca Kobanček 
Selnica ob Dravi za šolsko leto 2019/2020, kot sledi:

Predvideni oddelki za 
šolsko leto 2019/2020

Starostno 
obdobje

Normativ v 
skladu s 25. 

členom pravilnika

Povečan 
normativ

(+1 ali + 2)*

Znižan 
normativ**

(do -6)**

1. STAROSTO 
OBDOBJE

»Bibe« (od 1 – 2 let) – 
homogeni oddelek

1 9 - 12 14

»Smehci« ( od 1 – 2 let) 
– homogeni oddelek

1 9 - 12 14

»Škrati« (od 2 – 3 let) – 
homogeni oddelek 

1 9 - 12

»Sapramiške« (od 2 – 3 
let) – homogeni oddelek

1 9 - 12 11

»Pedenjpedi« (od 2 – 3 
let) – homogeni oddelek

1 9-12

2. STAROSTNO 
OBDOBJE

»Žogice« (od 3 – 4 let) – 
homogeni oddelek

2 12 - 17 19
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Delovno mesto Število

Čistilka, perica 1,7 (1 v vrtcu, 0,7 v šoli)

Kombinirano delovno 
mesto podružnica Sv. Duh 
na Ostrem vrhu (čistilka, 

kuharica)

0,25

Kombinirano delovno 
mesto Gradišče na Kozjaku 

(čistilka, kuharica)

0,15

Kuharica 2,7

Organizator zdravstveno 
higienskega režima

0,19

Organizator prehrane 0,19

V.
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. septembra 2019 

dalje.

Številka: 602-4/2019 Županja Občine Selnica ob Dravi
Datum: 28. november 2019 dr. Vlasta Krmelj, s.r.


