PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 600-1/2018-U101
Datum: _______________
Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00ZPDZC, 127/06-ZJZP), 6. člena Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list
RS, št. 11/99) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __. seji dne ________
sprejel

SKLEP
o predvideni izločitvi enote Vrtca Negova
iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in pripojitvi enote Vrtca Negova
k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s predvideno izvedbo statusnih sprememb v
Javnem zavodu Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona na način, da se enota Vrtca Negova
izloči iz Javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in se s 1. 9. 2019 pripoji k
Javnemu zavodu Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova.
2. S predvideno statusno spremembo vrtca se seznani Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
zainteresirane starše in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Krajevna skupnost Negova je že v letu 2012 podala pobudo za priključitev oz. pripojitev enote
vrtca Negova k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova. Tovrstne pobude so bile v preteklih
letih podane tudi na samih sejah občinskega sveta. Občina Gornja Radgona je v tem času vodila
potrebne aktivnosti za začetek postopka priključitve oz. pripojitve enote vrtca Negova k Osnovni
šoli dr. Antona Trstenjaka Negova.
Na Občino Gornja Radgona je bil dne 4. 5. 2018 posredovan predlog Sveta zavoda Osnovne šole
dr. Antona Trstenjaka Negova, na podlagi katerega je zdaj za obravnavo pripravljen ta predlog
sklepa o predvideni izločitvi enote Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in
pripojitvi k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova s 1. 9. 2019. V skladu s 6. členom
Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99) mora občina
ustanoviteljica najmanj eno leto pred sprejemom spremembe akta o ustanovitvi vrtca seznaniti
vrtec, zainteresirane starše in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo o razlogih za
spremembo statusa vrtca in vse navedene deležnike seznaniti s programom ukrepov, povezanih z
načrtovano spremembo, kar bo v primeru sprejema oz. potrditve predmetnega sklepa tudi
izvedeno.
Razlogi za spremembo statusa vrtca - izločitev enote Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja
Gornja Radgona in pripojitev k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova so naslednji:
- povečalo bi se sodelovanje med šolo in vrtcem,
- povečalo bi se sodelovanje strokovnih delavcev vrtca in šole pri pripravi in izvedbi
različnih dejavnosti, skupnih projektov,
- omogočili bi se skupni nastopi otrok iz vrtca in osnovne šole na raznih kulturnih in ostalih
prireditvah,
- omogočile bi se skupne dejavnosti predvsem predšolskih otrok in otrok I. triade osnovne
šole,
- povečala bi se možnost koriščenja notranjih prostorov in zunanjih površin šole za otroke v
vrtcu (igrala, telovadnica, knjižnica, jedilnica, računalniška učilnica…),
- povečal bi se vpis otrok v Vrtec Negova iz Krajevne skupnosti Negova in Krajevne
skupnosti Spodnji Ivanjci,
- povečal bi se vpis otrok v osnovno šolo, ki spadajo v šolski okoliš Osnovne šole dr.
Antona Trstenjaka Negova in posledično bi se zmanjšal vpis otrok iz tega šolskega
okoliša v OŠ Gornja Radona in OŠ Benedikt,
- zmanjšal bi se stres otrok ob prehodu iz vrtca v šolo, saj bi se otroci bolje povezovali s
šolo in z učitelji oz. učiteljicami,…
S pripojitvijo enote vrtca Negova k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova se bodo v Vrtcu
Manka Golarja Gornja Radgona zmanjšale zaposlitve oz. deleži zaposlitev iz 65,90 na 56,40
zaposlitve, in sicer:
Sistemizirano delovno mesto
Ravnatelj
Pomočnik ravnatelja
Org. zdrav. higienskega režima
in vodja prehrane
Svetovalni delavec
Računovodja
Poslovni sekretar
Knjigovodja
Vzgojitelj

Trenutno število
zaposlitev
1
1
0,75

Št. zaposlitev brez
enote vrtca Negova
1
1
0,60

0,75
1
1
0,40
22

0,60
1
1
0,20
18
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Pomočnik vzgojitelja
Vodja kuhinje
Kuhar
Kuharski pomočnik
Vzdrževalec
Šivilja, perica
Čistilka
Skupaj zaposlitve

24,5
1
3
3
1,50
1
4
65,90

20,5
1
3
3
1
1
3,5
56,40

Število zaposlenih oz. deležev zaposlitev v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se bo glede na
število oddelkov na delovnih mestih vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, organizatorja
zdravstveno higienskega režima in vodja prehrane, svetovalnega delavca, knjigovodje,
vzdrževalca in čistilke zmanjšalo za 9,5, medtem ko bo na delovnih mestih računovodja,
poslovni sekretar, kuhar in kuharski pomočnik število zaposlenih glede na število oddelkov
ostalo enako.
V Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova se bo v primeru pripojitve enote vrtca število
zaposlenih povečalo za 11,08, in sicer: vzgojiteljice za 4 in pomočnice vzgojiteljic za 4,56,
nekaterim že trenutno zaposlenim delavcem na šoli pa bi se povečali deleži zaposlitve in sicer:
svetovalnemu delavcu za 0,13, tajniku VIZ za 0,27, računovodji za 0,27, čistilki za 0,45, hišniku
za 0,22, vodji prehrane za 0,14 in kuharju za 1,04. Dejansko pa se bo po pripojitvi vrtca k
osnovni šoli število zaposlenih v enoti vrtca Negova v primerjavi s trenutnim številom
zaposlenih, ko enota deluje pod okriljem Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, povečalo za
1,58 (kuhar 1,04, tajnik VIZ 0,27 in računovodja 0,27).
Za stroške dela zaposlenih oz. deležev zaposlitev za štiri oddelke vrtca v Negovi je Občina
Gornja Radgona dolžna zagotoviti sredstva v proračunu občine. Ker občina trenutno že financira
74% zaposlitve kuharja, ki je zaposlen na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova iz nadstandardnega
programa, se bo delež financiranja kuharja za vrtec povečal le za 0,30. S predvideno pripojitvijo
se bodo stroški dela zaposlenih oz. deleži zaposlitev v vrtcu Negova za delovna mesta
računovodje, tajnika VIZ in kuharja, povišali za cca. 900,00 eur mesečno, oz. cca. 10.800,00 eur
letno.
K predlogu sklepa prilagamo tudi mnenje ravnateljice Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka
Negova mag. Slavice Trstenjak, mnenje Sveta staršev Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka
Negova, mnenje Sveta zavoda Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova, mnenje članov
sindikata SVIZ Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova ter mnenje ravnateljice Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona mag. Brede Forjanič.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in ga
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o predvideni izločitvi enote
Vrtca Negova iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in pripojitvi enote Vrtca Negova k
Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova.
Gornja Radgona, maj 2018
Pripravila:
Marija KAUČIČ, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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