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ZADEVA: DOGOVORJENI PROGRAM – ŠOLA  šolsko leto 2014/2015 
 
1. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE (delež zaposlitve 0,81) 
 
V šolskem letu 2014/2015 imamo v 2., 3., in 4. razredu po dva oddelka, v 5.razredu pa tri. 
Skupaj 9 oddelkov, 201učenec. Za te oddelke predlagamo športnega pedagoga kot drugega 
strokovnega delavca pri urah športne vzgoje v vsakem oddelku. 
 
Vsak oddelek ima po predmetniku, ki je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport predpisan za osnovne šole, 3 ure športne vzgoje na teden. Predlagamo, da je športni 
pedagog prisoten pri dveh urah na teden v vsakem oddelku, eno uro športne vzgoje pa izvaja 
razredna učiteljica sama.  Pri 9 – tih oddelkih  pomeni 18 ur športnega pedagoga na teden.  
 
Predlog za sistemizacijo dodatnih ur športne vzgoje v 2., 3., 4. in 5-tih razredih vlagamo 
izključno za dobro in optimalno  kvaliteto pouka učencev. Z učnim delovnim načrtom je tudi 
predpisana vsebina in cilji, ki naj bi jih učenci dosegli ob koncu šolskega leta. Ugotavljamo, da 
ure športne vzgoje zaradi prevelikega števila otrok v oddelkih niso tako aktivne kot bi lahko 
bile. V oddelkih je od 20 učencev do 27 učencev. Na sistematičnih zdravniških pregledih, ki 
jih imajo učenci, ugotavljajo, da se otroci vedno manj gibajo, veliko časa presedijo pred 
računalnikom, posledica tega pa so pogostejše okvare hrbtenic in prekomerna teža otrok. 
 
Glede na to, da imamo dobre pogoje za izvajanje športne vzgoje ugotavljamo, da je za 
motivacijo in zdravje otrok smotrno, da so ure športne vzgoje maksimalno izkoriščene. 
 
 
2. VARSTVO VOZAČEV (ŠENTANEL IN HOLMEC) 

 
Varstvo vozačev -  Holmec in Šentanel (delež zaposlitve 0,5 za vsako podružnico ) 
 
Varstvo vozačev na POŠ Holmec in Šentanel organiziramo za učence, ki s opravičeni do 
šolskih prevozov od doma do podružničnih šol. Šola je v sodelovanju z ustanoviteljem dolžna 
organizirati varstvo za učence, ki morajo čakati na prevoz (56. člen Zakon o OŠ). 
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Predlagamo  2 delovni uri na dan za varstvo otrok – vozačev in sicer pred poukom 1 ura in 1 
ura po pouku za mlajše otroke, ki čakajo da zaključijo s poukom učenci 5. Razreda in prevoz 
učencev iz centralne šole. 
 
Vlogo smo dali tudi na ministrstvo za ure podaljšanega bivanja. Soglasje bo v mesecu juliju. 
 
 
 
3. ČISTILKA – ŠPORTNA HALA  (delež zaposlitve 0,54) 

 
Športna dvorana ima večjo kvadraturo kot jo predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport glede na število otrok. Razliko pokriva občina Prevalje iz sredstev 
proračuna. 
 
 
4. KUHARICA (MATIČNA ŠOLA IN POŠ LEŠE) 
 
Pripravo in razdelitev kosil za učence Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne 
financira. To je v domeni občin. Na šoli imamo povprečno 220 kosil dnevno za učence. Od 
tega je 10 kosil dietnih. 
 Za dogovorjeni program predlagamo 2,27 zaposlitve kuharice na centralni šoli za pripravo 
kosil za učence, kar je usklajeno z normativi in potrebami šole in na POŠ Leše delež zaposlitve 
0,15 kuharice. 
 
5. GOSPODINJEC – ŠENTANEL (delež zaposlitve 0,25 ali 10 ur tedensko) 

Na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa v OŠ  22. člen – 
gospodinjec (kombinirano delovno mesto čistilke in kuharice), nam Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport v tem šolskem letu na podružnični šoli Šentanel 
sistemizira delovno mesto gospodinjec v deležu 0,50. Upošteva se samo število otrok, ki se je 
letos zmanjšalo na 13. Notranja kvadratura šole za čiščenje pa ostaja ista -  650 m2 in 400m2 

zunanjih površin. 

Poleg čiščenja opravlja še dela v kuhinji in sicer priprava in razdelitev rednih malic za otroke 
in priprava dodatne malice za otroke, ki ostajajo do šolskega   prevoza ali v oddelku  
podaljšanega bivanja.  

Za razdelitev malice je poraba časa 1,5 ure. V dveh urah in pol časovno ne zmore opraviti 
vsega preostalega čiščenja, vključno  z urejanjem okolice šole. V šoli potekajo tudi 
popoldanske dejavnosti – krajevna skupnost. Skupni obseg dela je takšen, da ga delavka ne 
more opraviti v štirih urah, zato smo dali vlogo, da se v deležu 0,25 financira iz 
dogovorjenega programa. 

6. GOSPODINJEC HOLMEC v deležu 0,25 ali 10 ur tedensko 

Od septembra 2013 je na POŠ Holmec organizirano tudi kosilo za  učence. Ker se je novost 
pokazala uspešna, pričakujemo tudi v šolskem letu 2014/2015 enako število kosil (od 12-15). 



 

Opis del je enak kot na POŠ Šentanel, kvadratura šole je manjša, učencev je več. Dodatno 
delo je razdelitev kosil in pospravljanje po kosilu. 

 

7. HIŠNIK  

 
• V OSNOVNI ŠOLI (delež zaposlitve 0,2 ali 8 ur  tedensko) 

Na osnovi spremembe  Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa v OŠ 18. 
člen – hišnik, nam Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sistemizira delovno 
mesto hišnika v deležu 1,8. Ministrstvo v okviru sistemizacije upošteva število oddelkov, v 
opisu del in nalog pa je vzdrževanje notranjih prostorov, sprotna popravila, opreme in učnih 
pripomočkov na centralni šoli in na treh podružnicah. (Pravilnik o normativih in standardih v 
OŠ – 18. člen). 

V delež  zaposlitve 1,8 ni vključeno urejanje okolice, vsakodnevni prevozi kosil na 
podružnično šolo Holmec in po potrebi tudi prevoz malic in učnega materiala na podružnice. 
V letošnjem šolskem letu pa se je povečal obseg dela tudi zaradi spremembe načina 
ogrevanja. Peleti spadajo med trda goriva in se sistemizira kurjač, ki pa ga naj financira 
ustanovitelj – občina (tak je bil odgovor ministrstva) Pri uporabi peletov je potrebno redno 
čiščenje peči, redni nadzor delovanja, naročanje peletov.  

 Zaradi obsega dela, ki presega zakonsko določene normative, in zaradi potrebe po sprotnem  
vzdrževanju in nadzoru opreme, šolskih prostorov in okolice šole, smo predlagali, da delež 
zaposlitve  0,2 financira občina iz dogovorjenega programa. 

 

DOGOVORJENI PROGRAM – VRTEC KROJAČEK HLAČEK  šolsko leto 2014/2015 
 

8. VODJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – računalnikar V VRTCU, dogovorjeni program v 
deležu 0,15 (6 ur tedensko) 

• nadzor nad delovanjem računalnikov v vrtcu Krojaček hlaček Prevalje in v enoti Leše, 

• nadzor nad uporabo računalniškega omrežja, 

• nudenje informacij o novostih na računalniškem področju, 

• spodbujanje uporabe interneta, 

• svetovanje strokovnim delavkam pri projektih, 

• pomoč pri oblikovanju publikacije in delovnega načrta šole, 

• administracija šolske spletne strani in skrb za njeno osveževanje, 



 

• delno vzdrževanje administrativnega dela omrežja, tiskalnikov, 

• administracija virtualnega strežnika Arnes za uporabo spletnih učilnic (LMS-Moodle), 

• skrb za fotografijo in arhiviranje, 

• pomoč pri vzdrževanju telefonije v vrtcu Krojaček hlaček Prevalje in na Lešah, 

• montaže projektorjev in interaktivnih sistemov, vzdrževanje, svetovanje, 

• inštalacije računalnikov, nalaganje sistemov in programske opreme, upravljane 
tiskalnikov…… . 

Z zaposlitvijo so bistveno zmanjšani stroški za vzdrževanje IKT sistema. 
 
 
9. HIŠNIK V VRTCU KROJAČEK HLAČEK (delež 0,28 ali 11 ur na teden) 
 
Predlagamo polno zaposlitev za zagotavljanje urejenosti okolice, odgovoren je tudi za 
ustreznost zunanjih igral v vrtcu in pri šoli. 
 
 
 
 
Priloge: 
Opis del in nalog hišnika in gospodinjca 
 
 

 
Mira Hancman, ravnateljica 

 

 

 

 
 
 


