
Odgovor na pritožbo, poslano na občino 8. 3. 2021 

Pritožba je precej ohlapna oz. pavšalna in kaže na nepoznavanje zavezujočih kriterijev, ki smo jih kot 

Zavod dolžni upoštevati.  

Glede na pritožbo bom poskušala odgovoriti po najboljših močeh, ne bom pa pojasnjevala podrobnosti, 

saj so razpisni pogoji javni in jasni, naša naloga pa je, da se na trenutno situacijo odzivamo v skladu s 

Kolektivno pogodbo o vzgoji in izobraževanju in po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).  

V prvi vrsti bi izpostavila v prijavi spregledano ali vsaj ne zaznano pomembno časovno dimenzijo 

zaposlovanja, glede na očitano zaposlovanje oseb iz drugih občin in v nadaljevanju odgovornost 

vodstva do gospodarnega ravnanja oz. zaposlovanja. 

Časovna dimenzija 

Verjamem, da je v kraju kar nekaj vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki se na delo vozijo drugam. 

Dejstvo je, da so pri nas zaposlene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki se vozijo na delo iz drugih 

krajev.  

Predvidevam, da anonimni prijavitelj izhaja iz svoje osebne izkušnje, jaz pa sem odgovorna na 

zaposlovanje v vrtcu delovati z vidika celotne organizacije dela in potreb za nemoteno delovanje.  

Glede na pritožbo se sprašujem: 

• ali so se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz našega kraja sploh javile/javljale na naše 

razpise oz. v kolikšni meri, 

• ali so vzgojiteljice/pom. vzgojiteljic iz našega kraja v tistem času, ko smo, glede na organizacijo, 

potrebovali delavca z določeno izobrazbo, takšno tudi dejansko imele, lahko so bile tisti 

trenutek na bolniški, porodniški … in so pogoje izpolnjevale po že zasedenem delovnem mestu 

… 

Obstaja možnost, da se je nekdo, ki je že nekaj časa zaposlen izven kraja, na kolektiv navadil, navezal, 

se dobro počuti,… in mogoče niti ne želi menjati delovnega mesta … 

Gospodarno ravnanje, pojasnjujem na enem primeru 

Zgodi se tudi, da nam organizacija dela narekuje dodatno polovično zaposlitev vzgojiteljice. Na Zavodu 

že imamo polovično zaposleno vzgojiteljico, ki je npr. zaposlena na drugem delovnem mestu. V tem 

primeru je bolj gospodarno, da tej osebi, ki je že polovično zaposlena, ponudimo celo zaposlitev, kot 

da bi dodatno zaposlovali novo osebo za polovičen delovni čas, pa četudi bi bila ta iz našega kraja. 

Saj, … med drugim, število zaposlenih vpliva tudi na izračun kvote za zaposlovanje invalidov …, skratka, 

v  politiko zaposlovanja so vpeti številni dejavniki in delavec iz domačega kraja je eden izmed njih, ki je 

lokalno pripadne narave. Sama se zavzemam za to, da iz prispelih prošenj kandidatov na razpis, ki 

izpolnjujejo vse razpisne pogoje, dajemo prednost tistim iz domačega kraja.   

Vedno natančno pregledamo vse prijave in vedno se ravnamo po vnaprej jasnih in predpisanih 

kriterijih. 

Zgolj v vednost 

Inšpekcijski nadzor v zvezi z zaposlovanjem v vrtcu smo že imeli, vendar Zavod na pregledano in 

posredovano dokumentacijo ni prejel niti priporočil niti mu niso bili izrečeni kakršnihkoli drugi ukrepi 

ali kazni.  



In za zaključek oz. v razmislek … 

Prijazno bi bilo, če bi kakšen od zaposlenih županu poslal sporočilo o tem, da smo mu omogočili 

opravljanje prakse in nastopov, omogočili prijavo na strokovni izpit, zagotovili … in se za vse dobro 

zahvalil oz. bil hvaležen. 
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