
 

 

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 

64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 

46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj),  Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18), Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega in vzgojno -varstvenega zavoda Osnovna Šola in vrtec Sv. 

Trojica (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/07 in 29/09) in 16. člena Statuta Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 in 12/14 in Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slov. 

goricah, na ________redni seji, dne __________2020 , sprejel 

 
 

 

SKLEP 

O SOGLASJU K PREMEMBI ORGANIZACIJE ODDELKOV IN SISTEMIZACIJI  DELOVNIH MEST  

V ENOTI VRTCA PRI  OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA ZA ŠOLSKO LETO  

2019/2020 

 

 

1. člen 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah soglaša z oblikovanjem dodatne 

vzgojno varstvene družine prvega starostnega obdobja v enoti vrtec pri Osnovna šola in 

vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020 od 02. aprila 2020 dalje. 

 

2. člen 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah soglaša s spremembo 

sistemizacije delovnih mest v enoti vrtec pri Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko 

leto 2019/2020 od 02. aprila 2020 dalje, zaradi zaposlitve vzgojiteljice za vzgojno 

varstveno družino. 

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati s sprejemom, uporablja pa se od 01.04.2020 dalje. 

 

 

 

Številka:  602-1/2019 

Datum:    __________ 

    

   

            David KLOBASA 

                                                                                                                              ŽUPAN  



 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 

 

Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica v Slov. goricah je na občino vložila predlog za izdajo 

soglasja k oblikovanju dodatne vzgojno varstvene družine in sistemizacije še 1 

vzgojiteljice v šolskem letu 2019/2020. 

 

Iz predloga OŠ in vrtca Sv. Trojica izhaja, da je potrebno glede na dodatno povpraševanje 

za vpis štirih otrok v vrtec v šolskem letu 2019/2020 od aprila dalje oblikovati eno vzgojno 

varstveno družino za otroke prve starostne skupine v tekočem šolskem letu. Vzgojno-

varstvena družina se bo nahajala v prostorih kulturnega doma, v bivši sejni sobi. Stroški za 

pripravo prostorov so razvidni iz priloge.  

Podlaga za predlog vzgojno-varstvene družine je v 28. členu Pravilnika o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  (Uradni list RS, št. 27/2014, 47/17, 43/18).  

 

 

 

Ocena finančnih in drugih posledic 

Sprejem sklepa bo imel finančne posledice na odhodkovni strani (stroški dela in inesticije). 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Priloga: 

•  Predlog dodatne vzgojno varstvene družine in dodatne sistemizacije 1 vzgojiteljice v 

enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Darja SLIVNJAK, direktorica OU 


