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Spoštovani, 

 

Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena z Obvestilom o objavi Sklepa o nujnih ukrepih na 

področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-

izobraževalnih zavodov, št. zadeve: 6030-1/2020/86 z dne 2. 11. 2020. Ugotavljamo, da se bo 

zaradi morebitne nove zaposlitve na delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne 

tehnologije V, oziroma delovnem mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih 

dodatno obremenilo občinske proračune.  

Že v stališču SOS na predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov o normativih in standardih 

dejavnosti pri MIZŠ, št. zadeve: 007-60/2020-2 z dne 8. 10. 2020 smo opozorili, da mora država 

ob predlagani spremembi lokalnim skupnostim nujno zagotoviti zadostna sredstva za 

pokrivanje finančnih posledic. Dejstvo je, da sistemizacija dodatnih delovnih mest, potrebnih 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, pomeni višjo ceno programov vrtcev in 

posledično višje stroške za starše in lokalne skupnosti. 

Prav tako ne razumemo potrebe po zaposlitvi takšnega kadra v vrtcu. V vrtcih poteka vzgoja 

in izobraževanje otrok v živo, v kolikor ti niso zaprti, prav tako zaposleni opravljajo delo v 

živo, v primeru zaprtja in morebitnega dela od doma (zgolj za tiste zaposlene, katerih delo ne 

glede na zaprtje mora potekati nemoteno) pa ni takšne potrebe, da bi ti potrebovali takšni 

strokovni kader za nemoten potek vzgojno izobraževalnega dela. 

Kljub temu, da je v sklepu določeno, da se delovno mesto lahko sistemizira, če vrtec nima 

sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del vzdrževanja računalniške opreme, 
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in da občina ustanoviteljica izda predhodno soglasje k sistemizaciji tega delovnega mesta, 

opozarjamo, da se na občine nalaga poleg dodatnih finančnih obveznosti tudi dodatni pritisk 

s strani vrtcev. Občine že sedaj sprejemajo številne ukrepe, ki so v pomoč občanom in 

gospodarstvu v občini in se s tem odrekajo prihodkom, ki jim zagotavljajo lastno likvidnost, z 

vsakim dodatnim enostranskim ukrepanjem državnih organov pa se finančno stanje občin 

dodatno zamaje. 

S strani ministrstva se tudi predlaga, da bi občine za upravičene učence in dijake zagotovile 

brezplačno dostavo toplega obroka na dom, ko ocenijo, da je to nujno in v skladu s svojimi 

zmogljivostmi, ponovno iz svojih proračunov. Seveda je pri vseh teh ukrepih dodana beseda 

»lahko«, ta beseda v praksi dejansko pomeni, da bo oz. mora, saj ni mogoče, da bi odrekle 

posredno ali neposredno pomoč svojim občanom. A na koncu bodo občine tiste, ki po tej krizi 

ne bodo več zmožne reševati problemov, temveč bodo del problema in bo vsakršni (pa še tako 

načrtovan) razvoj ali projekt nemogoč.   

 

Apeliramo, da država preneha s sprejemanjem ukrepov, ki finančno obremenjujejo občine, 

oziroma pričakujemo, da država prevzame novonastale stroške vseh teh ukrepov. 

 

S spoštovanjem, 

 

 Jasmina Vidmar, l.r. 

 generalna sekretarka 

  

 

V vednost: 

- Vlada RS, gp.gs@gov.si  
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