
 

 
 

Objavljamo 1 prosto delovno mesto  
(prijava za Zavodu RS za zaposlovanje, številka prijave OU09777) 

 

KUHAR V m/ž  
- nedoločen čas 

- polni delovni čas 
- 6 mesecev delovnih izkušenj  

- 1 mesec poskusnega dela  

 
OPIS DELOVNEGA MESTA: 

 
- Samostojna priprava vseh obrokov na osnovi predloženih jedilnikov za otroke, 

zaposlene in zunanje odjemalce  
- Samostojna priprava vseh dietnih obrokov na osnovi predloženih jedilnikov, 

zdravniških potrdil in navodil organizatorja prehrane za otroke, zaposlene in zunanje 
odjemalce  

- Razdeljevanje pripravljenih obrokov (zajtrk, kosilo, malica)  za otroke, zaposlene in 
zunanje odjemalce  

- Porcioniranje in izdaja obrokov za otroke, zaposlene in zunanje odjemalce  
- Izvajanje drugih kuharskih opravil po dnevnem razporedu (HACCP, čiščenje…) 
- Priprava živil, delovnih pripomočkov in naprav za pripravo obrokov 
- Sodelovanje z glavnim kuharjem pri določanju tehnologije priprave obrokov 
- Izvajanje vseh ostalih del po navodilu glavnega kuharja, vodstva zavoda in službe 

OPZHR, iz delovnega področja, ki ustreza strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim 
zaposlenega kuharja 

 
ZAHTEVANA IZOBRAZBA: 

 
Kandidati naj predložijo dokazilo o izobrazbi V. stopnje (srednja strokovna oziroma 
tehnična oziroma splošna izobrazba ali srednja poklicna tehnična izobrazba). 

 
Kandidati pošljejo vlogo po e- pošti: zaposlitev@kranjski-vrtci.si 

 
Rok za oddajo: 18.1.2023 

 
Kontakt delodajalca: TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11 

zaposlitev@kranjski-vrtci.si 
Kranj, 13.1.2023 

mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si
mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si


 

 
 

Objavljamo 2 prosti delovni mesti: 
(prijava za Zavodu RS za zaposlovanje, številka prijave OU06645) 

KUHAR IV m/ž 
- nedoločen čas 

- polni delovni čas 
- 6 mesecev delovnih izkušenj  

- 1 mesec poskusnega dela  

 
OPIS DELOVNEGA MESTA: 

 
- Samostojna priprava vseh obrokov na osnovi predloženih jedilnikov za otroke, 

zaposlene in zunanje odjemalce  
- Samostojna priprava vseh dietnih obrokov na osnovi predloženih jedilnikov, 

zdravniških potrdil in navodil organizatorja prehrane za otroke, zaposlene in zunanje 
odjemalce  

- Razdeljevanje pripravljenih obrokov (zajtrk, kosilo, malica)  za otroke, zaposlene in 
zunanje odjemalce  

- Porcioniranje in izdaja obrokov za otroke, zaposlene in zunanje odjemalce  
- Izvajanje drugih kuharskih opravil po dnevnem razporedu (HACCP, čiščenje…) 
- Priprava živil, delovnih pripomočkov in naprav za pripravo obrokov 
- Sodelovanje z glavnim kuharjem pri določanju tehnologije priprave obrokov 
- Izvajanje vseh ostalih del po navodilu glavnega kuharja, vodstva zavoda in službe 

OPZHR, iz delovnega področja, ki ustreza strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim 
zaposlenega kuharja 

 
ZAHTEVANA IZOBRAZBA: 

 
Kandidati naj predložijo dokazilo o izobrazbi IV. stopnje (srednja poklicna gostinske 
smeri, usmeritev kuhar). 

 
Kandidati pošljejo vlogo po e- pošti: zaposlitev@kranjski-vrtci.si 

 
Rok za oddajo: 17.1.2023 

 
Kontakt delodajalca: TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11 

zaposlitev@kranjski-vrtci.si 
Kranj, 12.1.2023 
 

mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si
mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si


 

 
 

Objavljamo 2 prosti delovni mesti: 
(prijava za Zavodu RS za zaposlovanje, številka prijave OU09729) 

 

KUHARSKI POMOČNIK II m/ž 
- določen čas do 31.8.2023 

- krajši delovni čas 20 ur/teden 
- 1 mesec poskusnega dela  

 
OPIS DELOVNEGA MESTA: 

 
- Sodelovanje pri pripravi rednih in dietnih obrokov za otroke, zaposlene in zunanje 

odjemalce  
- Sodelovanje pri porcioniranju, razdeljevanju in izdaji pripravljenih obrokov (zajtrk, 

kosilo, malica)  za otroke, zaposlene in zunanje odjemalce  
- Čiščenje in priprava živil, delovnih pripomočkov in naprav za pripravo in razdeljevanje 

obrokov 
- Sodelovanje pri vhodni kontroli in sprejemu živil 
- Pomoč pri kuharskih opravilih (paniranje, sladice….) 
- Pomivanje posode in čiščenje opreme ter površin kuhinje in kuhinji pripadajočih 

prostorov 
- Urejanje kuhinjskega perila 
- Izvajanje vseh ostalih del po navodilu vodstva zavoda in službe OPZHR, iz delovnega 

področja, ki ustreza strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim zaposlenega 
kuharskega pomočnika 

 
ZAHTEVANA IZOBRAZBA: 

 
Kandidati naj predložijo dokazilo o osnovnošolski izobrazbi. 

 
Kandidati pošljejo vlogo po e- pošti: zaposlitev@kranjski-vrtci.si 

 
Rok za oddajo: 18.1.2023 

 
Kontakt delodajalca: TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11 

zaposlitev@kranjski-vrtci.si 
Kranj, 13.1.2023 
 

mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si
mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si


 

 
 

 

Objavljamo 1 prosto delovno mesto: 
(prijava za Zavodu RS za zaposlovanje, številka prijave OU09516) 

 

KUHARSKI POMOČNIK II m/ž 
- nedoločen čas  

- krajši delovni čas 20 ur/teden z delovnim časom predvidoma od 9.00-13.00 -  
delovno mesto se kombinira z delovnim mestom ČISTILKA II za krajši delovni čas 20 

ur/teden z delovnim časom predvidoma od 13.00-17.00. Začetna lokacija dela je 
vrtec Ježek na Trsteniku. 

- 1 mesec poskusnega dela  

 
OPIS DELOVNEGA MESTA: 

 
- Samostojno porcioniranje, razdeljevanje in izdaja pripravljenih obrokov (zajtrk, 

kosilo, malica)  za otroke in zaposlene  
- Čiščenje in priprava delovnih pripomočkov in površin za razdeljevanje obrokov 
- Samostojna izvedba kontrole pripeljanih obrokov 
- Pomivanje posode in čiščenje opreme ter površin kuhinje in kuhinji pripadajočih 

prostorov 
- Urejanje kuhinjskega perila 
- Izvajanje vseh ostalih del po navodilu vodstva zavoda in službe OPZHR, iz delovnega 

področja, ki ustreza strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim zaposlenega 
kuharskega pomočnika 

 
ZAHTEVANA IZOBRAZBA: 

 
Kandidati naj predložijo dokazilo o osnovnošolski izobrazbi. 

 
Kandidati pošljejo vlogo po e- pošti: zaposlitev@kranjski-vrtci.si 

 
Rok za oddajo: 18.1.2023 

 
Kontakt delodajalca: TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11 

zaposlitev@kranjski-vrtci.si 
 
Kranj, 13.1.2023 
 

mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si
mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si


 

 
 

Objavljamo 1 prosto delovno mesto: 
(prijava za Zavodu RS za zaposlovanje, številka prijave OU09672) 

 

ČISTILKA II m/ž 
- nedoločen čas  

- krajši delovni čas 20 ur/teden z delovnim časom predvidoma od 13.00-17.00 -  
delovno mesto se kombinira z delovnim mestom KUHARSKI POMOČNIK II za krajši 

delovni čas 20 ur/teden z delovnim časom predvidoma od 9.00-13.00. Začetna 
lokacija dela je vrtec Ježek na Trsteniku. 

- 1 mesec poskusnega dela  

 
OPIS DELOVNEGA MESTA: 

 
- Samostojno dnevno čiščenje vseh prostorov vrtca – oprema, notranje stavbno 

pohištvo, grelna telesa, tla … (igralnice, pisarne…) 
- Samostojno čiščenje sanitarnih prostorov za otroke in zaposlene 
- Čiščenje okenskih polic in steklenih površin 
- Prezračevanje prostorov, rokovanje z odpadki 
- Urejanje perila (umazano perilo) 
- Izvajanje vseh ostalih del po navodilu vodstva zavoda in službe OPZHR, iz delovnega 

področja, ki ustreza strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim zaposlenega čistilca 

 
ZAHTEVANA IZOBRAZBA: 

 
Kandidati naj predložijo dokazilo o osnovnošolski izobrazbi. 

 
Kandidati pošljejo vlogo po e- pošti: zaposlitev@kranjski-vrtci.si 

 
Rok za oddajo: 18.1.2023 

 
Kontakt delodajalca: TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11 

zaposlitev@kranjski-vrtci.si 
 
Kranj, 13.1.2023 
 
 
 

mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si
mailto:zaposlitev@kranjski-vrtci.si

