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Predlog sklepa o optimiranju delovnega časa Vrtca Lendava –
Lendvai Óvoda v poletnih počitnicah

Predlog
sklepa:

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št.
55/10-UPB, 48/11-popr., 55/11-popr. in 56/12-popr. in 112/13) in v
skladu z 4. točko Sklepa o uskladitvi ekonomske cene programov
Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda (Uradni list RS št. 5/14) je občinski
svet Občine Lendava na svoji 1. /korespondenčni/ seji dne
____________sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Lendava soglaša s predlogom Vrtca
Lendava glede delovnega časa v času šolskih poletnih počitnic in
sicer:





vse delovne dni bo poslovala DE II Lendava, Tomšičeva ulica
6/a.
Enota Hotiza bo poslovala do 17. julija 2015, če bo v
oddelek vključenih najmanj 10 otrok. Če bo število otrok
padlo pod 10 se bo enota zaprla, otroci pa se bodo vključili
v DE II Lendava.
DE Genterovci, DE Dolga vas, DE Gaberje in DE I Lendava v
času poletnih počitnic ne bodo poslovale, razen če v DE II
ne bi mogli zagotoviti mesta vsem otrokom.
2.

Sklep velja z dnem sprejema tega sklepa.

Priprava
gradiva:

Jasna Bračič-Szabó

Predhodna
obravnava:

/

Povzetek
vsebine
gradiva:

Ob sprejemu Sklepa o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca
Lendava – Lendavi Óvoda, sprejetega na 43. seji dne 08.01.2014
(Uradni list RS, št. 5/14) je občinski svet v 4. točki določil, da mora
vrtec občinskemu svetu predlagati optimiranje delovnega časa za
čas poletnih počitnic. Zato je Vrtec Lendava na občinski svet dne
11.05.2015 naslovil vlogo, v kateri je podal predlog optimiranja
delovnega časa v poletnih počitnicah 2015.

Ob tem Vrtec predlaga, da bo njegov delovni čas v času šolskih
poletnih počitnicah naslednji:





vse delovne dni bo poslovala DE II Lendava, Tomšičeva ulica
6/a.
Enota Hotiza bo poslovala do 17. julija 2015, če bo v
oddelek vključenih najmanj 10 otrok. Če bo število otrok
padlo pod 10 se bo enota zaprla, otroci pa se bodo vključili
v DE II Lendava.
DE Genterovci, DE Dolga vas, DE Gaberje in DE I Lendava v
času poletnih počitnic ne bodo poslovale, razen če v DE II
ne bi mogli zagotoviti mesta vsem otrokom.

V svoji obrazložitvi je vrtec navedel, da se število otrok v poletnih
mesecih v oddelkih vrtca precej zmanjša, da večino otrok starši
pred vstopom otrok v šolo izpišejo, da nekateri otroci ostanejo
doma celi čas počitnic, nekateri pa le v času dopusta staršev. Zato
v enotah z manjšim številom otrok število otrok večinoma pade
pod normativ za oblikovanje oddelka, v večjih enotah pa se otroci
iz več oddelkov združijo v skupne oddelke, pri čemer se število leteh določi na podlagi seznama prisotnosti otrok, ki ga pred
pričetkom počitnic izpolnijo starši.
Iz vloge vrtca (priloga) je razvidno predvideno število otrok, ki bodo
vključeni v vrtec v mesecu juliju in avgustu. Prav tako je iz vloge
vrtca razvidna dodatna obrazložitev predloga delovnega časa
vrtca v poletnem času oziroma v času poletnih počitnic.
Služba za pravne in upravne zadeve je predlog vrtca pregledala in
ugotovila, da je skladen z številom otrok, ki bodo v poletnih
počitnicah obiskovali vrtec, kar pomeni, da je usklajen z dejanskim
stanjem, kar pa pomeni tudi racionalizacijo poslovanja ter
optimiranje delovnega časa tega javnega zavoda. Zato se
občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog vrtca v predloženi
obliki.
Presoja
posledic:

Dodatna
obrazložitev:

Predlog delovnega časa Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda v času
poletnih počitnic nima nobenih negativnih posledic, saj je usklajen
s potrebami glede na število otrok, ki bodo v tem času obiskovali
vrtec. Predlog je usklajen tudi z kadrovskimi resursi zavoda z
upoštevanjem izrabe letnega dopusta zaposlenih.
/

Priloga:
- Predlog Vrtca Lendava – Lendvai óvoda v poletnih počitnicah 2015

