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OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA SKLEPA: 
 
I. Pravna podlaga 
 
- Določilo 23. člena Statuta Občine Idrija Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
107/13, 13/19 in 202/20), ki predstavlja podlago, po kateri Občinski svet Občine Idrija sprejema 
odloke in druge akte. 
 
II. Razlogi za sprejem 
 
Vrtec Idrija je občini posredoval v potrditev predlog sistemizacije za šolsko leto 2022/23.  
 
Februarja 2022 se je zaključil vpis za naslednje šolsko leto in v tabeli so podatki o vpisu otrok  

tekom rednega razpisa  v zadnjih letih: 

 
Število vpisanih otrok je primerljivo s preteklimi leti, oblikuje se 28 oddelkov. 
 
Prosta mesta za vključevanje otrok med šolskim letom 2022/23 so na voljo v enotah Arkova (2 
mesti drugega starostnega obdobja), Spodnja Idrija (6 mest drugega starostnega obdobja), v 
oddelku Ledine (2 mesti prvega in 4 mesta drugega starostnega obdobja), v enoti Godovič (3 
mesta prvega starostnega obdobja in 5 mest drugega starostnega obdobja z možnostjo odprtja 
dodatnega oddelka) in v enoti Črni Vrh (6 mest prvega starostnega obdobja). 
 
S potrditvijo predlagane sistemizacije Občina Idrija  izvaja svojo pravico iz druge alineje 17. člena 
Zakona o vrtcih, ki določa: Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede 

na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število 
otrok v oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva 
otroka v oddelku. Za oblikovanje oddelkov se glede na število otrok zato uporablja tudi za 2 
otroka povišani normativ 

ENOTA 
 

2019/20 
Število 
otrok/oddelkov 

2020/21 
Število 
otrok/oddelkov 

2021/22 
Število 
otrok/oddelko
v 

2022/23 
Število 
otrok/oddelkov 

Sp. Idrija 100/6 108/7 113/7; s 
1.12.2021 
127/8 
oddelkov 

115/8 

Prelovčeva 137/9 122/8; s 
1.12.2020 127/9 
oddelkov 

117/7 123/7 

Arkova 125/8 115/7 107/6 109/6 

Godovič 50/4 51/3 35/3, 
s1.3.2022 47/4 

43/3 

Črni Vrh 57/4 51/4 51/3 54/4 

Skupaj 469/31oddelkov 447/29 
oddelkov; 
1.12.2020 
452/30 
oddelkov 

423/26, s 
1.12.2021 
437/27 
oddelkov; 
s1.3.2022 
449/28 
oddelkov 

 444 /28 oddelkov 



 
 
 
Več otrok ima odločbo o usmeritvi, zato so v njihovih oddelkih znižani normativi, enemu malčku 
je dodeljen spremljevalec, vsem pa je potrebno zagotoviti dodatne ure strokovne pomoči (ki jih 
financira občinski proračun in se ne upoštevajo pri izračunu cen programov). 
Predlagana sistemizacija zaradi velikega števila enot in njihove oddaljenosti ter zaradi 
povečanega obsega administrativnih in drugih del, vezanih na obratovanje kuhinj presega 
predpisane kadrovske normative predvsem pri administrativno tehničnih delovnih mestih, vrtec 
je podal obrazložitve. 
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VRTEC IDRIJA          

Arkova 7     

5280  IDRIJA  

vrtec.idrija@guest.arnes.si 

Tel. št.:    05 37 43 310 

Faks št.:  05 37 43 318 

 

Številka: 100-20/2022-1 

Datum: 23.5.2022 

 

ŽUPAN 

OBČINA IDRIJA 

Mestni trg 1 

5280 IDRIJA 

 

 

OSNUTEK SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

Osnova za sistemizacijo delovnih mest je število in starost vpisanih otrok v vrtec do 28.2.2022. Razpored 

otrok v skupine in število pripadajočega kadra je narejen na osnovi Pravilnika o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), Zakona o vrtcih ((Uradni list RS, št. 

100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 

40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 

18/21)) ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - 

popr., 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 14/03 - uradno prečiščeno besedilo, 79/03, 34/03, 55/03 

- uradno prečiščeno besedilo, 65/05, 98/05 - uradno prečiščeno besedilo, 129/06, 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. in 25/17 - ZVaj). 

 

Normativi za oblikovanje skupin so: 

Starost  št. otrok 

1 – 2    9 – 12 homogeni oddelek prvega starostnega obdobja 

2 – 3    9 – 12 homogeni oddelek prvega starostnega obdobja 

1 – 3    7 – 10 heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja 

1 – 6  10 – 17 kombinirani oddelek prvega in drugega starostnega obdobja 

3 – 4  12 – 17 homogeni oddelek drugega starostnega obdobja, 3-4 letniki 

4 – 5  17 – 22 homogeni oddelek drugega starostnega obdobja 

5 – 6  17 – 22 homogeni oddelek drugega starostnega obdobja 

3 – 6  14 – 19 heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja 

 

17. člen Zakona o vrtcih določa, da pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca, lahko glede na 

razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku glede 

na zgornje normative presega število otrok, za največ dva otroka v oddelku. 

Občina lahko kot ustanoviteljica vrtca s sklepom določi nižji normativ števila otrok v posameznih oddelkih, 

kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena. Občina, ustanoviteljica vrtca, določi tudi 

najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca. 

 

mailto:vrtec.idrija@guest.arnes.si
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Predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2022/2023 je pripravljen na podlagi zaključenega vpisa 

otrok za prihodnje šolsko leto. Seja Komisije za sprejem otrok v Vrtec Idrija je potekala 17. 3. 2022. Na 

podlagi točkovanja vlog, bo vrtec 1. 9. 2022 sprejel vse vpisane otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev 

vrtec. Vrtec razpolaga s prostimi mesti, ki jih bodo zasedli novo vpisani otroci, ob izpolnjevanju pogojev 

tekom leta.  

 

PRIKAZ RAZPOREDITVE DELAVCEV PO ENOTAH IN SKUPINAH 

 

ENOTA ARKOVA 

ODDELEK STAROST STRUKTURA 

ODDELKA 

 

NORMATIV ŠT. 

PROSTIH 

MEST 

ŠT. 

OTROK 

VZG. POM. 

VZG. 

 

A/1  1-2 HOMOGENA 9-12/14 / 14 1 1.25  

A/2  2-3 HOMOGENA 9-12/14 / 14 1 1.25  

A/3  3-4 3-4 LETNIKI 12-17/19 / 19 1 1  

A/4  3-5 HETEROGENA 14-19/21  1 20 1 1  

A/5  4-6 HETEROGENA 14-19/21 

 

/ 21 1 1  

A/6 5-6 HOMOGENA 17-22/24 

(17-20/22) 

1 21 1 1  

-2 OPP 

SKUPAJ    2 109 6 6,50  

 

V enoto Arkova smo v primeru prostih mest najprej prerazporedili že vključene otroke iz drugih enot, katerih 

starši so pravočasno oddali obrazec za premestitev otroka v to enoto.  

Zagotovo bo v enem oddelku znižan normativ zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami. Dopuščamo 

možnost, da bomo postopek zgodnje obravnave sprožili še za kašnega otroka.  

Zagotavljanje sočasnosti v oddelkih prvega starostnega obdobja bomo pokrivali z vzgojiteljem  predšolskih 

otrok – pomočnikom vzgojitelja. 

Fleksibilni normativ se ohrani v vseh oddelkih (glej tabelo).  
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ENOTA  PRELOVČEVA 

ODDELEK STAROS

T 

STRUKTURA 

ODDELKA 

 

NORMATIV ŠT. 

PROSTIH 

MEST 

ŠT. 

OTROK 

VZG POM

VZG

. 

 

P/1  1-2 HOMOGENA 9-12/14 / 14 1 1,25  

P/2 1-3 HETEROGEN 7-10/12 / 12 1 1.25  

P/3 2-3 HOMOGENA 9-12/14 / 14 1 1.25 OPP 

spremljevalce 

P/4  3-4 3-4 LETNIKI 12-17/19 / 19 1 1  

P/5 3-5 HETEROGEN 14-19/21 

(14-18/20) 

/ 20 1 1 -1 OPP 

P/6  5-6  HOMOGENA 17-22/24 

(17-20/22) 

/ 22 1 1  

-2 OPP 

1x OPP 

spremljevalec 

P/8 5-6 HOMOGENA 17-22/24 

(17-20/22) 

/ 22 1 1  

-2 OPP 

SKUPAJ    0 123 7 7.75  

 

V enoto Prelovčeva je vključen en otroka ki ima skladno z dokumentacijo že zagotovljenega spremljevalca za 

fizično pomoč. Večini otrokom pripada tudi dodatna strokovna pomoč specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga.  

Dopuščamo možnost, da bomo postopek zgodnje obravnave sprožili še za kašnega otroka (P3-spremljevalec, 

P4, P5 specialni in rehabilitacijski pedagog) in se bo obseg dodatne strokovne pomoči povečal.  

 

Zagotavljanje sočasnosti v oddelkih prvega starostnega obdobja bomo pokrivali z vzgojiteljem  predšolskih 

otrok – pomočnikom vzgojitelja. 

 

Fleksibilni normativ se ohrani v vseh oddelkih (glej tabelo).  

Otroke, ki s 1. 9. 2022 ne izpolnjujejo pogojev za vključitev, bomo zaradi zasedenosti prostih mest v 

enotah Prelovčeva in Arkova sprejemali v ostale enote (Sp. Idrija, Godovič, Črni Vrh).  

Skupno je 15 otrok na čakalnem seznamu za naknadni sprejem. 
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ENOTA SPODNJA IDRIJA 

 

ODDELEK STAROST STRUKTURA 

ODDELKA 

 

NORMATIV ŠT. 

PROSTIH 

MEST 

ŠT. 

OTROK 

VZG. POM. 

VZG. 

 

SP/1 1-2 HOMOGENA 9-12/14 / 14 1 1.25  

SP/2 1-3 HETEROGEN 7-10/12 

 

/ 12 1 1.25  

SP/3 2-3 HOMOGENA 

 

9-12/14 

 

/ 14 1 1.25  

SP/4 3-4 3-4 LETNIKI 12-17 1 16 1 1  

SP/5 4-5 HOMOGENA 17-22 

 

4 18 1 1  

SP/6 4-6  HETEROGEN 14-19 1 18 1 1 OPP 

SKUPAJ    6 92 

  

6 6,75  

L/1 1-3 HETEROGENA 7-10 2 8 1 1.25  

L/2 GD* 3-6 HETEROGENA 14-19 4 15 1 1.25  

SKUPAJ    6 23 2 2.50  

 

V oddelku SP/ 6 je vključen otrok s posebnimi potrebami ni pa znižan normativ ima le DSP.  

Fleksibilni normativ se ohrani v določenih oddelkih (glej tabelo).  

Dodatna oddelka v Ledinah sta del notranje organizacijske enote Spodnja Idrija.  

*zaradi upoštevanja Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 59. 

člen (prostor).  

Zakon o vrtcih (prav tam) v 17. členu določa: V vrtcu, ki deluje na samostojni lokaciji le z enim oddelkom 

otrok, izvajata dnevni program vzgojitelj in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja skupaj vsaj 6 

ur. Na podlagi tega člena bomo tudi v letošnjem šolskem letu predlagali, da se nam omogoči večje število 

vzgojitelja  predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, zaradi oddelka v Ledinah -  Gasilni dom. 

 

 

ENOTA GODOVIČ 

ODDELEK STAROST STRUKTURA 

ODDELKA 

 

NORMATIV ŠT. 

PROSTIH 

MEST 

ŠT. 

OTROK 

VZG. POM. 

VZG. 

 

G/0 1-3 HETEROGENA 7-10/12 2 10 1 1.25  

G/1  2-5 KOMBINIRAN 10-17 1 16 1 1.25  

G/2 5-6 HOMOGEN 17-22 5 17 1 1  

SKUPAJ    8 43 3 3.50  

 

 

Glede na starost že vključenih in vpisanih otrok, smo za šolsko leto 2022/2023 oblikovali tri oddelke. Že v 

šolskem letu 2021/2022 smo presodili, da je v enoti Godovič racionalno zapreti četrti oddelek, enako ostaja 

tudi v šolskem letu 2022/2023. (v tem trenutki se kaže veliko prostih mest, ki se bodo tekom leta tudi znižala).  

S strokovnega vidika smatramo, da moramo ohraniti oddelke tako, kot smo jih oblikovali, saj združevanje 

otrok ni možno zaradi starostnega razpona oziroma ne dopustimo možnosti sprejemanja otrok, ki tekom leta 

dopolnijo starostni pogoj. V enoto Godovič bomo sprejemali otroke preostalih enot, v katerih bodo mesta ob 

izpolnjevanju starostnega pogoja otroka že zapolnjena.  



5 
 

 

V kolikor bo glede na število vpisanih otrok potrebno, bomo v dogovoru z občino ustanoviteljico v enoti 

Godovič tekom leta odprli nov oddelek, tako kot smo to storili v šolskem letu 2021/22. 

 

Fleksibilni normativ se ohrani v določenih oddelkih (glej tabelo).  

 

ENOTA ČRNI VRH 

ODDELEK STAROST STRUKTURA 

ODDELKA 

 

NORMATIV ŠT. 

PROSTIH 

MEST 

ŠT. 

OTROK 

VZG. POM. 

VZG. 

 

ČV/0 1-2 HOMOGEN 9-12 3 9 1 1.25  

ČV/1 2-3 HOMOGEN 9-12 3 9 1 1.25  

ČV/2 3-4  3-4 LETNIKI 12-17 / 17 1 1  

ČV/3 4-7 HETEROGENA 14-19/21 

(14-17/19) 

/ 19 1 1  

-2 OPP 

SKUPAJ    6 54 4 4.50  

 

Glede na starostno strukturo vključenih in vpisanih otrok predvidevamo, da bi bili  v enoti Črni Vrh ponovno  

štirje oddelki.  

V primeru, da bi število vključenih otrok v posameznem oddelku prvega starostnega obdobja padlo pod 

predpisane minimalne normative (zaradi izpisov, razveljavitev pogodb ipd.), bomo oddelek organizirali kot 

polovični oddelek, kar pa glede na preteklo šolsko leto se ne bi smelo zgoditi.  

 

Fleksibilni normativ se uporabi v vseh oddelkih (glej tabelo).  

V enoti Godovič in/ali enoti Črni Vrh bomo sprejemali otroke sicer vpisane v druge enote, v katerih 

bodo mesta ob izpolnjevanju starostnega pogoja otroka že zapolnjena.  

 

 

Na podlagi 62. člena kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni 

list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – 

popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17 in 80/18) se 

vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma 

s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, 

učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri. 

 

Pri nas je zaposlenih 16 takih delavk, kar predstavlja 32 ur na teden, to pomeni 0,80 vzgojitelja predšolskih 

otrok – pomočnik vzgojitelja za nadomeščanje delavk v oddelku in za zagotavljanje sočasne prisotnosti. 

Strokovna delavka, ki krije nadomeščanja je v posebni situaciji lahko preide iz enote v enoto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-21-0070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2986
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-21-0091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-21-0091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4338
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2248
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3874


6 
 

Razdelitev kuhinjskega kadra, čistilk in perice po enotah (izračun predpisanih kadrovskih 

normativov): 

 

 VODJA 

KUHINJE 

KUHAR KUHARSKI/KUHINJSKI 

POMOČNIK 

PERICA ČISTILKA 

PRELOVČEVA         1,08   

ARKOVA 1 1,5       1,40  0 

SPODNJA 

IDRIJA 

 1       1,33 predlog 1,38 1  

GODOVIČ         0,37 predlog 0,50   

ČRNI VRH  1       0,22 predlog 0,25   

LEDINE         0,14 predlog 0,375   

SKUPAJ 1 3,5       4,54 predlog 4,985 1 0 
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Predlog sprememb kadra po delovnih mestih:  

  

2021/2022 

Potrjena  

sistemizacija 
 

 

2022/2023 

Predlog  

sprememb 

Predpisan 

kadrovski 

normativ 

Razlika med 

potrjeno 

sistemizacijo in 

predlogom nove 

sistemizacije 

Vzgojiteljice 28 28 28 0 

Pomočnice 

vzgojiteljice 
31.25 

31,50+ 0,80 

(62. člen) 

31,25+ 0,80 (62. 

člen) 

+0,25+0,80 

 (62. člen) 

Kuhinjsko osebje 
8,84 

**+0,215(OŠ) 

9,11+0,375 

(OŠ Ledine) 
9,04 

+0,27+0,16 

(OŠ Ledine) 

Hišnik 2 2 2 0 

Perica 1 1 0,95 0 

Čistilke 0 0 0 0 

Računovodja  1 1 1 0 

Poslovni sekretar 1 1 1 0 

Materialni 

knjigovodja 
1 1 0,81 0 

Svetovalni  delavec 1 1 1 0 

Organizator 

prehrane 
0,50 0,50 0,48 0 

Organizator 

zdravstveno – 

higienskega režima 

0,50 0,50 0,48 0 

Vodstveni delavci 2 2 2 0 

Delavci skupaj 78,305 79,785 78,81 1,48 

Število sprejetih 

otrok 
437 444 444 +7 

 

**Kuh. pomočnica za oddelka v Ledinah  

 

Končno število vključenih otrok v šolskem letu 2022/2023 bo višje od zapisanega, saj bomo tekom leta 

sprejemali še otroke, ki na dan 1. 9. 2022 še ne izpolnjujejo pogojev za vključitev oz. jih bodo starši vpisali 

naknadno. To pomeni, da bodo morebitna prosta mesta zasedena, število vključenih otrok pa višje od 

trenutnega. 

 

Skupno število prostih mest v tem trenutku je 28 (+9) upoštevanje znižanega normativa OPP.  

 

Glede na predpisan kadrovski normativ predlagamo zaposlitev kadra v pripadajočem deležu kot je navedeno 

v zgornji tabeli.  
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Obrazložitev. Finančni učinki. 

 

Ob zaključenem vpisu otrok v mesecu februarju je Vrtec Idrija prejel 98 vlog. V vrtec se vključuje več otrok 

prvega starostnega obdobja, za katere so normativi za oblikovanje oddelkov nižji, sočasna prisotnost dveh 

delavk v oddelku pa je daljša.   

V šolskem letu 2022/23 bomo za zagotavljanje individualne obravnave potrebovali specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga  (predvidoma 22 ur na teden) in predvidoma še dodatne tri stalne spremljevalca 

za izvajanje fizične pomoči. 

Specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zagotavljamo v sodelovanju s CIRIUS Vipava. Otroci so deležni 

dodatne strokovne pomoči na podlagi odločbe o usmeritvi, zapisnika multidisciplinarnega tima ali sklepa 

strokovne skupine vrtca, če le ta oceni, da je DSP potrebna in so ostali postopki še v teku (zakonska podlaga:  

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), 16. 

člen). 

V enoto Črni Vrh bo vključen otrok/drugo starostno obdobje s posebnimi potrebami, ki doslej še ni bil vključen 

v vzgojno-izobraževalne programe; na predlog multidisciplinarnega tima smo zaenkrat znižali normativ v 

oddelku, po potrebi pa bomo otroku dodatno zagotovili spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. Enako se 

kaže v oddelku P3 v tem trenutku še ni zagotovljenega spremljevalca otroku s PP, ravno tako bomo tekom 

leta zaprosili ustanoviteljico za odobritev, če bo potrebno.   

Nadomeščanja odsotnih strokovnih delavk v oddelku bomo pokrivali s študentkami pedagoške smeri v 

sodelovanju s študentskim servisom, v primeru daljše odsotnosti pa z zaposlitvijo za določen čas. 

 

*Pomočnica ravnateljice ure doprinaša s svetovalnim delom strokovnim delavcem in spremljanjem dijakov, 

študentov na praksi in opravljanju maturitetnih nastopov, ter spremljanje strokovnih delavcev pri opravljanju 

nastopov za strokovni izpit.  

*Svetovalna delavka jih doprinaša z opazovanjem otrok s PP in svetovanjem strokovnim delavcem glede dela 

z njimi in nalogami po dogovoru z ravnateljico. 

*Knjigovodji po izračunu glede na oddelke ne pripada polni delovni čas. Z začetkom sodelovanja vrtca in 

osnovne šole Spodnja Idrija konkretno skupna kuhinja, imata tako računovodja kot knjigovodja dodatno več 

knjiženja in skrbnega nadzora nad potekanjem obračunavanja malic, kosil za šolske otroke in zaposlene ter 

razmejevanje deležev med šolo in vrtcem. Zato predlagamo, da bi knjigovodja imel zaposlitev za polni delovni 

čas.  

*Hišnik; že drugo leto samostojno razvažamo hrano za enoto Godovič in opravljamo tržno dejavnost razvoz 

kosil za OŠ Idrija prav tako do podružnične šole Godoviča. V mesecu aprilu 2022 se nam je zgodila neprijetna 

situacija (daljša bolniška odsotnost kuharice v kuhinji osnovne šole Črni Vrh), zato smo bili primorani pričeti 

razvoz hrane iz centralne kuhinje še v enoto Črni Vrh. 

Vseskozi se tudi izmenjujemo z osnovno šolo Spodnja Idrija za razvoz hrane v oddelka vrtca v Ledinah in 

podružnično šolo Ledine /Spodnja Idrija.   

Poleg razvozov hrane pa hišnika opravljata še vsa druga dela, ki spadajo v njun opis del in nalog. Zato 

ugotavljamo, da je utemeljeno delo dveh hišnikov za polni delovni čas. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065
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*Perica; po izračunu glede na normativ ima manj dela. Ker pa smo se zaradi zagotavljanja higienskih 

normativov tudi po epidemiji odločili, da peremo perilo iz oddelkov 2x mesečno, poleg ostalega kar ima perica 

v opisu del in nalog predlagamo, da bi bila perica zaposlena za polni delovni čas. 

*Nadstandard; glede zagotavljanja stalne prisotnosti dveh strokovnih delavk v oddelku, imamo zaposleno 0,25 

strokovne delavke nad normativom v oddelkih v Ledinah kot nadstandard, za zagotavljanje sočasnosti dveh 

strokovnih delavk v oddelku, ki gostuje v gasilnem domu Ledine (pogoji zagotavljajo minimalne standarde in 

normative). 

 

*Kuhinja; pri izračunu kuhinjskega osebja smo upoštevali, da kuhinja v Spodnji Idriji ni več samo razdelilna 

to pomeni, da kuhar-ica v kuhinja Sp. Idrija zjutraj naroča in sprejema živila, potrebno je tudi sprotno vnašanje 

in izdajanje prispelih živil v sistem saop-e, tako, da to pomeni večji obseg dela določenega kuharja-ice, ki 

najprej opravi to delo. Posledično ni možno, da je v tem času, ko je največ dela pri pripravi obrokov. Res je, 

da je kuharsko osebje razdeljeno, vendar morajo biti povezani in delo opravljati skupaj za vrtčevske in šolske 

otroke (da se nam ne zgodi kar se nam je v kuhinji osnovne šole Črni Vrh).  

Prosimo, da se sistemizira dodatno delovno mesto za 4 ure kuharskega pomočnika. 

Hkrati imamo dodaten normativ za pripravo diet (z ustreznim zdravniškim mnenjem).  

Enota Godovič nam povzroča organizacijske težave; po normativu je število ur ustrezno, glede na pripravo, 

razdeljevanje in pomivanje po obrokih pa je izvedba nemogoča. Predlagamo, da se zaposli kuharskega 

pomočnika za polovični delovni čas. (soočamo se z veliko težavo pri zaposlovanju kadra, ko se jim ponudi 

2,5 ure dela na dan).  

 

Vseh otrok, ki potrebujejo pripravo dietnega obroka je 18. Zavod zaposluje tudi 0,37 kuhinjskega osebja iz 

naslova tržne dejavnosti, ki pa ni v sistemizaciji delovnih mest, saj se stroški krijejo iz naslova prihodkov 

prodaje kosil zaposlenim.  

Hkrati imamo dodaten normativ za pripravo diet (z ustreznim zdravniškim mnenjem) 

 

*Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima, je še vedno v fazi postopnega vračanja na 

delo/delovno mesto.  

Z zaposleno katera ima status ponovnega vračanja po daljšem okrevanju, se moramo sproti dogovarjati, kako 

ji ustreza določeno delo, opravlja ga štiri ure in to organizacijo zdravstveno higienskega režima. Od nas 

zahteva več prilagajanja in omejitev. Namreč njene zmožnosti dela za štiri ure niso povsem optimalne. 

Čakamo odločbo s strani ZZZS-ja, do takrat jo nadomešča delavka za štiri ure, ki opravlja delo organizatorja 

prehrane.  

V lanskem in letošnjem letu je bilo sprejetih kar nekaj zakonov, ki jih kot zavod moramo upoštevati; to je 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 

86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) 58.b člen (javno naročanje živil), poročanje vsake tri mesece količine vseh 

prejetih živil v kilogramih. 

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21 

z dne 23. 7. 2021). 

S tem želimo poudariti, da se delo na posameznih področjih oziroma delovnih mestih samo nalaga, delavec 

enostavno ne zmore več opraviti vsega dela v času, ki mu ga predpisuje sistemizacija. Prosili bi, da potrdite  

(v tabeli 0,05) štiri ure za kuh. pom. v kuhinji Spodnja Idrija in dve uri (v tabeli 0,13) za kuh. pom. v enoti 

Godovič, v Ledinah pustimo tako kot je bilo predlagano in potrjeno v lanskem šolskem letu.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1790
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2877
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2581
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Z lepimi pozdravi,  

 

 

                                                                                                           NADJA BRENCE  

                         ravnateljica 

 


