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Številka: 032-2/2015 
Datum: 18.01.2016 
   
 
          
OBČINA LENART         
Trg Osvoboditve 7 
2230  LENART 
 
 
ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
 
 
ZADEVA:  KONČNO POROČILO NADZORA POSLOVANJA  VRTCA LENART 
ZVEZA:    Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2015 z dne 23.3.2015 
                 in Napoved nadzora z dne 26.10.2015 
 
 
Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom 
dela za leto 2015 v mesecu oktobru izvedel nadzor poslovanja Vrtca Lenart.  
 
Nadzor je bil opravljen dne, 26.10.2015 v prostorih Osnovne šole Lenart. 
 
V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in 
mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart). 
 
 
Datum in čas nadzora: 
26.10.2015   08:00 - 14:00 
 
Nadzorovanec: 
Osnovna šola Lenart – enota VRTEC LENART 
 
Nadzorniki dne 26.10.2015 : 
ga. Mihaela Vidovič            8:00 – 14:00 
ga. Ksenija Ilich                       8:00 – 14:00 
ga. Urška Možina            8:00 – 14:00 
 
Uslužbenci Osnovne šole Lenart enota vrtec Lenart: 
Ravnatelj:                         g. Marjan  Zadravec 
Računovodkinja:             ga. Irena Kocbek 
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Postavke /področja nadzora – ugotovitve, ocene in mnenja ter priporočila: 
 
 
1. Usklajenost plač s sistematizacijo delovnih mest za leto  2014 – 2015  

 
Natančno smo pregledali plačilne liste strokovnih delavk  Vrtca Lenart. Posebej natančno 
smo pregledali razporeditev v plačilne razrede in ali razporeditev v plačilne razrede ustreza 
glede na delovno mesto, ter pridobljeno strokovno izobrazbo, ki ga strokovna delavka 
upravlja. Po pregledu razpoložljive dokumentacije smo ugotovili, da vse strokovne delavke 
imajo pridobljeno ustrezno izobrazbo, glede na delovno mesto, ki ga opravlja. Nobena 
strokovna delavka tudi nima višje strokovne izobrazbe, kot je razporejena na delovno mesto, 
ki ga opravlja.  V Vrtcu Lenart ni nobene strokovne delavke na delovnem mestu pomočnice 
vzgojiteljice, ki  ima že pridobljeno Visokošolsko strokovno izobrazbo, smer predšolska 
vzgoja, ter strokovni  naziv  diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. 

 

 

Mnenje: 

Člani NO smo mnenja, da ima Vrtec Lenart  urejeno usklajenost plač s sistematizacijo 
delovnih mest za  šolsko leto 2014/2015. 

 

  

2. Kadrovski načrt zaposlenih  za leto 2015 (nove zaposlitve v letu 2015)  

 

 

Vrtec Lenart je imel v šolskem  letu 2014/ 2015 imel kar nekaj zamenjav v kadru zaradi 
porodniških dopustov in nadomestitve delavcev v času bolniškega dopusta, ter upokojitev 
dveh strokovnih delavk, zato je posledično prišlo do novih zaposlitev. V tabeli so tako 
prikazane nove zaposlitve v šolskem letu 2014/2015. Pri vsaki osebi je naveden začetek 
zaposlitve, naziv delovnega mesta. Na vprašanje, ki smo ga postavili ravnatelju g. Marjanu 
Zadravcu  glede politike zaposlovanja oz. kakšni so njegovi kriteriji zaposlitve (strokovnost, 
domač kader,…) nam je odgovoril, da zaposluje glede strokovnosti kadra, ustrezne izobrazbe 
in glede trenutne potrebe strokovnih delavcev.    

V tabeli št.: 1 so tako prikazane nove zaposlitve v šolskem letu 2014/2015, ter nove 
zaposlitve na dan 01.09.2015. Pri vsaki osebi je naveden začetek zaposlitve, naziv delovnega 
mesta, lokacija in razlog za zaposlitev.  

 

  TABELA ŠT.: 1 

Zap. št. Priimek in ime Začetek 
zaposlitve 

Naziv delovnega 
mesta       

Razlog 

1. 

 

Bedekovič Polona 05.01.2015 pom. vzgojiteljice nadomeščanje 
-porodniška 
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2. Furlan Veršič 
Andrejka 

20.05.2015 vzgojiteljica nadomeščanje- 
porodniška 

3. Hojs Maša 13.07.2015 pom. vzgojiteljice nadomeščanje 
- porodniška 

4. Arnuš Simona 01.08.2015 vzgojiteljica nadomeščanje- 
porodniška 

5. Mlinarič Anja 01.09.2015 pom. vzgojiteljice nadomeščanje- 
porodniška 

6. Senčar Anja 01.09.2015 vzgojiteljica dolgotrajna 
bolniška 

7. Brodnjak Lidija 10.06.2015 pom. vzgojiteljice nadomestila 
delavko - 
upokojitev 

8. Tadeja Kocmut 01.07.2015 vzgojiteljica nadomestila 
delavko - 
upokojitev 

 

 

Mnenje: 
NO pri tem pregledu ni našel nepravilnosti pri zaposlovanju strokovnih delavcev in na podlagi 
pregleda nima pripomb. Za nadomestni zaposlitvi ob upokojitvi dveh strokovnih delavk, si je 
Vrtec Lenart pridobil soglasji ustanovitelja Vrtca Lenart, torej Občine Lenart. Kajti Pravilnik o 
normativih in kadrovskih pogojih določa št. zaposlenih oz. št. delovnih ur, kar jih Vrtec Lenart 
tudi upošteva. Za ostale zaposlitve Vrtec Lenart ni potreboval soglasja na podlagi Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, ki ga določa 183. Člen. 
 

 

3. Izobrazbena struktura vseh strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcu Lenart 

 

Pregledali smo vso izobrazbeno strukturno zaposlenih strokovnih delavk v Vrtcu Lenart. NO 
je ugotovil, da nobena strokovna delavka ni delavnem mestu, kjer bi bila zahtevana 
izobrazba višja ali nižja glede na zahtevano  strokovno izobrazbo, glede na delo, ki ga 
opravlja.  

Po pregledu razpoložljive dokumentacije smo ugotovili, da vse strokovne delavke imajo 
pridobljeno ustrezno izobrazbo, glede na delovno mesto, ki ga opravlja. Nobena strokovna 
delavka tudi nima višje strokovne izobrazbe, kot je razporejena na delovno mesto, ki ga 
opravlja.  V Vrtcu Lenart ni nobene strokovne delavke na delovnem mestu pomočnice 
vzgojiteljice, ki  ima že pridobljeno Visokošolsko strokovno izobrazbo, smer predšolska 
vzgoja, ter strokovni  naziv  diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. 

 
Mnenje: 

NO je pri pregledu ugotovil, da v Vrtcu Lenart v letu 2014 in 2015 imajo vse strokovne 
delavke ustrezno izobrazbo glede na delovno mesto, ki ga upravljajo.    
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4. Napredovanja strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcu Lenart  

 

V Vrtcu Lenart  v letu 2014 ni bilo napredovanj strokovnih delavcev, saj na podlagi Zakona    

o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki ureja napredovanja javnih uslužbencev. Določa, 
da lahko javni uslužbenci napredujejo na dva načina: z napredovanjem v naziv ter z 
napredovanjem v plačne razrede. Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede je 
podrobneje urejeno z uredbo Vlade RS, napredovanje v nazive pa s področnimi predpisi, 
torej po posameznih dejavnostih oziroma delih javnega sektorja. 
V zadnjih letih je bila ureditev napredovanj javnih uslužbencev podvržena interventnim 
ukrepom, opredeljenim v različnih zakonih (ZIU, ZDIU, ZUJF, ZIPRS1314, ZIPRS1415). Zaradi 
teh so bila napredovanja v plačne razrede zamrznjena v letih 2011, 2013 in 2014, pri čemer 
se leti 2011 in 2014 ne štejeta v napredovalno obdobje; napredovanja v nazive pa so bila 
zamrznjena v letih 2013 in 2014.  
 

Mnenje: 

NO je pri pregledu ugotovil, da v Vrtcu Lenart v letu 2014 ni bilo napredovanj, kar je v skladu 
z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki ureja napredovanja javnih 
uslužbencev.  

 

 

5. Normativi zaposlenih v  Vrtcu Lenart glede na število oddelkov  

V tabeli št.: 2  so  prikazani oddelki v Vrtcu Lenart v šolskem letu 2014/2015, ter 2015/2016.  

 

V tabeli št. 3 je prikazano število vseh oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja  v 
letu 2014/2015, ter  v letu  2015/2016 01.09.2015. 

 
TABELA ŠT.: 2 
 

 2014/2015 2015/2016 

Število oddelkov skupaj 17 17 

 

 

 

TABELA  ŠT.:  3 

 2014/2015 2015/2016 

Število oddelkov  

1. starostnega obdobja 

7 7 

Število oddelkov  

2. starostnega obdobja 

10 10 
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Mnenje: 

NO je mnenja, da so strokovni delavci, torej: vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev  razporejeni v 
skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih. 

 

6. Zmanjšanje vseh zaposlitev za 1%  

 

Pri pregledu  je NO Občine Lenart ugotovil, da je na dan 01.01.2014 v Vrtcu Lenart bilo vseh 
zaposlenih 53 oseb. Na dan 01.01.2015 je bilo vseh zaposlenih v Vrtcu Lenart 52 oseb,  
(vključno s tehničnim osebjem).    
 
V tabeli št. 4 je prikazano število vseh zaposlenih letu 2014, ter  v letu 2015.  

 
TABELA ŠT.: 4 

leto št. zaposlenih 

2014 53 

2015 52 

 

 
Mnenje: 
NO Občine Lenart ugotavlja, da je iz dokumentacije razvidno, da se je v letu 2015 število 
zaposlenih zmanjšalo za enega strokovnega delavca. 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo pripravile:     
- Mihaela Vidovič 
- Ksenija Ilich 
- Urška Možina 
                                                                  

                                   

 

                                                                                                     Predsednik NO 
                                                                                                             Ivan Jemenšek          
Vročiti: 
- ravnatelju vrtca Lenart  


