OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO, 55/17, 46/16, 49/19-popr in 25/17 - ZVaj), 38. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Otroški vrtec Ajdovščina (Url.RS št. 24/14), 24. člena Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014, 47/17 in 43/18), 108. člena
Zakona o organizaciji 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 in 47/15) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) na 26. seji dne 10. 2. 2022 in Občinski
svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14,
20/17) na ____ seji dne __________sprejela
DOPOLNITEV IN SPREMEMBA SKLEPA O UPORABI NORMATIVOV IN SOGLASJA K SISTEMIZACIJI
OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA
Spremeni se 3. točka sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca
Ajdovščina, ki je bil sprejet na 22. seji dne 1. 7. 2021, tako da se glasi:
»3. Sistemizira se tudi delovna mesta, ki so financirana izven ekonomske cene:
Mobilni strokovni delavci za individualno delo z otroki s PP
2
Spremljevalec gibalno oviranemu otroku
8
Logoped – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč
1
Ta delovna mesta se financirajo izven ekonomske cene; stroške specialno rehabilitacijskega
pedagoga in logopeda krijeta občini glede na kraj bivališča otroka s PP in po dejanskem številu
opravljenih ur obravnave, stroške dela spremljevalca gibalno oviranih otrok krije občina
stalnega bivališča otroka.
Občinski svet pooblasti župana posamezne občine ustanoviteljice, da za delovna mesta, ki se
financirajo izven ekonomske cene, sam sprejeme potrebne spremembe in dopolnitve
sistemizacije, na podlagi izkazane potrebe vrtca.«
4. Ta sklep velja s sprejetjem.
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