
GOSPODINJEC POŠ LEŠE, ŠENTANEL, HOLMEC 
• dnevno čisti in pospravlja poslovne prostore (učilnice, telovadnice, hodnike, sanitarije in druge prostore 

zavoda); 

• čisti neposredno okolico zavoda (vhodi, izhodi, dostopne poti, igrišča); 

• čisti steklene in druge površine ter pohištvo in drugo opremo zavoda ter skrbi za snažnost zaves; 

• čisti in razkužuje sanitarije ter jih oskrbuje z milom, toaletnim papirjem, brisačami; 

• prezračuje prostore; 

• vzdržuje lončnice in cvetlične nasade; 

• zapira okna in vrata oziroma zaklepa vrata po končanem poslovanju zavoda in po koncu svojega dela; 

• preverja, ali so vodovodne pipe zaprte, luči, ugasnjeni; 

• odnaša odpadke na ustrezno deponijo; 

• obvešča hišnika in vodstvo zavoda o okvarah, ki jih odkrije; 

• generalno čisti prostore; 

• skrbi za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema); 

• upošteva tehnična navodila in novosti pri uvajanju sistema HACCP; 

• s hišnikom oziroma vodstvom zavoda se posvetuje v zvezi z izvedbo dela; 

• opravlja druge naloge po navodilih vodstva zavoda in osebe, zadolžene za koordinacijo čiščenja, v skladu s 
predpisi, 

• pripravi in razdeli malico; 

• odmerja in izdaja hrano, 

•  pomaga pri sprejemanju in shranjevanju živil in drugega potrebnega materiala; 

• pomaga pri pripravi pogrinjkov; 

• pomiva posodo; 

• čisti vse naprave, stroje in delovne površine; 

• pomiva in pometa tla; 

• odnaša odpadke v prostore in posode, ki so temu namenjeni; 

• pripravlja posodo za pomivanje v pomivalnem stroju ali koritu; 

• temeljito in vsak dan očisti pomivalnico; 

• občasno temeljito očisti delovne površine, pribor, orodje, prekuhava posodo; 

• briše prah, pomiva stenske obloge, vrata, umivalnike in drugo sanitarno keramiko; 

• zamenjuje kuhinjsko perilo; 

• ustrezno in racionalno uporablja pomivalna in čistilna sredstva; 

• skrbi za svojo lastno higieno; 



• upošteva tehnična navodila in novosti – HACCP; 

• opravlja druge naloge po navodilih vodstva zavoda, vodje kuhinje, kuharja in organizatorja prehrane v 
skladu s predpisi. 

V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

HIŠNIK V ŠOLI IN VRTCU 

• oskrbuje poslovne zgradbe zavoda in druge poslovne površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno 
delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice;  

• skrbi za poslovne zgradbe in inventar zavoda ter jih varuje, skrbi za red in čistočo v notranjosti 
poslovnih prostorov ter za red in čistočo okolice zavoda; 

• vzdržuje osnovna sredstva zavoda v prostorih in na njegovih zunanjih površinah; 

• skrbi za pravočasno nabavo peletov ter opravlja vse naloge, povezane z ogrevanjem prostorov 
zavoda; 

• nadzira in skrbi za pravilno delovanje kurilnih naprav, pravilno ogrevanje prostorov in o 
pomanjkljivostih ali napakah na ogrevalnih sistemih sproti obvešča pristojno službo ter 
nemudoma poskrbi za odpravo napak; 

• skrbi za dnevno čiščenje kurilnih naprav; 

• skrbi za požarno varnost v zavodu; 

• pregleduje prostore in skrbi za odpiranje in zaklepanje prostorov zavoda; 

• vodi evidenco izdanih ključev vsem osebam in za vse prostore, do katerih imajo posamezne osebe 
dostop, ter skrbi, da ima zagotovljene ključe in dostop do vseh prostorov v zavodu; 

• predlaga vodstvu zavoda nabavo potrebnih čistilnih sredstev in preostalega materiala za sanitarno 
ter drugo vzdrževanje zavoda in poskrbi za njihovo nabavo; 

• skrbi za pravilen prevoz hrane in pravočasno dostavo obrokov vsem uporabnikom; 

• nabavlja prehrambene artikle, ki niso v sklopu javnih naročil za pripravo diet; 

• opravlja druge prevoze po naročilih vodstva zavoda oziroma vodje kuhinje; 

• usklajuje nabavo potrebnega materiala z vodstvom zavoda, vodjem kuhinje oziroma šolske 
prehrane in drugimi pooblaščenimi delavci zavoda; 

• skrbi za pravočasno in gospodarno nabavo materiala za potrebe kuhinje ali drugih delov zavoda 
(sanitarna sredstva, sredstva za vzdrževanje ipd.); 

• izdaja in vodi nadzor nad porabo nabavljenih sredstev; 

• skrbi za varnost opreme, stvari učencev/otrok in delavcev zavoda ter za varstvo pred tatvinami;  

• pregleduje vodovodne napeljave v sanitarijah in poslovnih prostorih ter sproti odpravlja okvare 
oziroma poskrbi za odpravo okvar; 



• ugotavlja in ocenjuje poškodbe, ki jih povzročijo učenci/otroci, delavci ali drugi obiskovalci zavoda 
na inventarju zavoda, ter o tem obvešča vodstvo zavoda; 

• skrbi za protipožarno varnost poslovnih prostorov zavoda, za stalno uporabnost in redne preglede 
gasilnih aparatov in za hidrantni sistem ter v primeru požara pokliče gasilce; 

• skrbi za električno napeljavo in varčno porabo električne energije ter za ugašanje luči; 

• vsak dan pregleduje stanje prostorov zavoda in opreme ter opravi popravila, ki jih zahteva tekoče 
vzdrževanje zavoda; 

• vsak teden natančneje pregleda prostore zavoda, vsak mesec pa pregleda vse prostore zavoda in 
o ugotovljenem stanju poroča vodstvu zavoda; 

• z vodstvom zavoda se posvetuje o potrebnih delih ter po odobritvi naroča in nadzoruje izvajanje 
del, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, če jih ne more opraviti sam; 

• sodeluje s čistilkami, nadzoruje njihovo delo in skrbi za to, da je zagotovljeno ustrezno čiščenje 
prostorov zavoda; 

• odgovarja za primerno tehnično urejenost in opremo vseh prostorov zavoda; 

• skrbi za delovanje zimske službe in odstranjevanje snega s parkirišča, za čiščenje in posipanje 
zaledenelih površin pri dohodih v prostore zavoda, za odstranitev ledenih sveč in drugih stvari, ki 
bi lahko ogrožale varen dostop do poslovnih prostorov; 

• kosi travo, ureja drevje in skrbi za urejenost nasadov ter okolice zavoda; 

• pomaga pri pripravi prostorov zavoda za prireditve; 

• sodeluje pri pleskanju in generalnem čiščenju prostorov zavoda; 

• ob državnih praznikih in dnevih, ki so določeni s pravnimi akti, izobesi državno zastavo; 

• opravlja prevoze stvari in materiala po potrebah zavoda;  

• dostavlja in odpremlja pošto ter opravlja kurirska opravila za zavod; 

• skrbi za tehnično brezhibnost in za redno vzdrževanje vozila; 

• skrbi za tehnične preglede in registracijo vozila po predpisih; 

• pravočasno obvešča vodstvo zavoda o okvarah vozila in poskrbi za zagotovitev nadomestnega 
vozila; 

• izroča vozilo drugemu vozniku v brezhibnem stanju in le ob soglasju vodstva zavoda; 

• skrbi za reden, pravočasen in ustrezen prevoz hrane; 

• redno vzdržuje stroje in naprave; 

• opravlja druga dela po navodilih vodstva zavoda v skladu s predpisi. 



V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih 
nalog. 

 


