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Predlog  

                                                                                                                                  junij 2021 

 

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - 

uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 

57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17-ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 

100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 

ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP in 18/21), Pravilnika o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) ter 12. člena Statuta 

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 

__________ redni seji, dne __________, sprejel   

 

SKLEP   

o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022  

 

1. člen 

Vrtec Ptuj v šolskem letu 2021/22 delo organizira v 50. oddelkih. Za organizacijo in izvedbo vzgojno - 

izobraževalnega programa predšolskih otrok v Vrtcu Ptuj, Mestna občina Ptuj soglaša s sistemizacijo naslednjih 

delovnih mest: 

 

Zap. št. 

1. 

Šifra DM  

2. 

Delovno mesto 

3. 

Št. delov. mest 

4. 

   Sistemizirana Zasedena   

I.   Zaposleni v vrtcu - financiranje v okviru cene  

1. D037007 Vzgojitelj 51 51 

  - v rednih oddelkih 46 46 

  - v rednih oddelkih prilagojeno DM za invalida  2,5 2,5 

  - v bolnišničnem oddelku 0,5 0,5 

  - obogatitveni programi 2 2 

2.  D037008 Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca  1 1 

3. D035002  Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja  62 62 

  - v rednih oddelkih 58 58 

  - v rednih oddelkih prilagojeno DM za invalida 4 4 

4. B017805 Ravnatelj vrtca 1 1 

5. D037005 Pomočnik ravnatelja vrtca 2 2 

6. D027026 Svetovalni delavec  2 2 

7. D037001 Organizator prehrane VII/1 1 1 

8. D037003 Organizator zdravstveno-higienskega režima  1 1 

9. J017090 Računovodja VII/1 1 1 

10. J017036 Kadrovik VII/1 1 1 

11. J017016 Finančnik VII/1 1 1 

12. J017162 Višji strokovni delavec VII/1 1 1 

13. J015013 Knjigovodja V 1 1 

14. J016023 Organizator dela VI 1 1 

15. J034020 Hišnik IV   2 2 

 J034020 Hišnik IV- prilagojeno DM za invalida 1 1 

16. J034074 Tehnični delavec IV (I) 1 1 

17. J034006 Dietni kuhar IV 1 1 

18. J034030 Kuhar IV 4,75 4,75 

 J034030 Kuhar IV- prilagojeno DM za invalida 1,25 1,25 
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19. J033008 Kuhinjski pomočnik III 2 2 

 J033008 Kuhinjski pomočnik III - prirejeno DM za invalida  1 1 

20. J032008 Kuharski pomočnik II 5,5 5,5 

 J032008 Kuhinjski pomočnik II - prirejeno DM za invalida  1 1 

21. J032001 Čistilka II 10 10 

 J032001 Čistilka II - prirejeno DM za invalida  1,75 1,75 

22. J032013 Perica II 2 2 

 J032013 Perica II - prirejeno DM za invalida  1 1 

23. J034070   Šivilja IV 1 1 

  SKUPAJ I. (1 do 23): 163,25 163,25 

II. Zaposleni v vrtcu – financiranje izven cen programov 

24. J034030 Kuhar IV  0,5 0,5 

25. J033008 Kuhinjski pomočnik III  1 1 

26. D037007 Vzgojitelj (za dodatno strokovno pomoč)  1 1 

27. J035064 Spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V 1 1 

  SKUPAJ II. (24+27): 3,5 3,5 

  SKUPAJ I. - II.:  166,75 166,75 

 

2. člen 

Stroški dela in drugi osebni prejemki za delavce, ki so v Vrtcu Ptuj zaposleni v skladu s sistemizacijo iz 1. člena 

tega sklepa ─ I. Zaposleni v vrtcu (stolpec 4 - zasedena delovna mesta) so podlaga za izračun cene programov, 

ki jo financirajo starši, občinski in državni proračun. 

 

3. člen 

(1) Vrtec Ptuj po posebni pogodbi z občinami na območju občin Spodnjega Podravja izvaja program 

bolnišničnega oddelka za predšolske otroke v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, za kar se v skladu s 1. 

členom tega sklepa ─ I. Zaposleni v vrtcu, sistemizira 0,5 delovnega mesta D037007 - vzgojitelj (za delo v 

bolnišničnem oddelku). 

(2) Stroške plače in druge osebne prejemke vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku zagotavljajo ustanoviteljica, 

občine podpisnice pogodb in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

4. člen 

(1) Stroški dela za kuharja in kuharske pomočnike, ki jih Vrtec Ptuj zaposli skladno s sistemizacijo iz 1. člena 

tega sklepa - II. Zaposleni v vrtcu - financiranje izven cen programov - 1,5 DM, se financirajo iz prejetih 

prihodkov za pripravo obrokov za zaposlene.  

(2) Stroške dela za vzgojitelja (za dodatno strokovno pomoč), ki ga Vrtec Ptuj zaposli s sistemizacijo iz 1. člena 

tega sklepa - II. Zaposleni v vrtcu - financiranje izven cen programov - 1 delovno mesto D037007, financirajo 

občine zavezanke v katerih imajo otroci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč stalno prebivališče.  

(3) Stroške dela za Spremljevalca gibalno oviranih učencev in dijakov, ki ga Vrtec Ptuj zaposli s sistemizacijo iz 

1. člena tega sklepa - II. Zaposleni v vrtcu - financiranje izven cen programov - 1 delovno mesto J035064, 

financira občina zavezanka.  

 

5. člen 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se uporablja od 1. 9. 2021 dalje. 

 

Številka: 100-114/2021 

Datum:  

                                                                                                     

 

Obrazložitev: 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 

49/16 – popr. in 25/17-ZVaj) v 108. členu določa, da sistemizacijo delovnih mest za vrtec določi ravnatelj vrtca v 

soglasju z ustanoviteljem, upoštevajoč zakonske normative in standarde.  

 

Vrtec Ptuj je dne 25. 5. 2021 predložil Mestni občini Ptuj predlog sistemizacije za šolsko leto 2021/2022 št. 100-

1/2021-118-0101 z dne 24. 5. 2021. 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj bo na svoji 27. redni seji dne 21. 6. 2021 na predlog vrtca obravnaval Sklep o 

izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022, v 

katerem predlaga oblikovanje 50. oddelkov.  

 

Tabela 1: Število oddelkov in otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj v šolskem letu 2021/2022 na dan 1. 9. 2021:  
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1-2 leti homogen 12 +2  14 8 112 90 22 

1-3 leti heterogen  10 +2 12 2 24 19 5 

2-3 leta homogeni 12 +2 14 8 112 109 3 

Skupaj 1. starostno obdobje    18 248 218 30 

3-4 leta homogen 17 +2 19 5 95 95 0 

3-4 leta homogen  17 +1 18 2 36 36 0 

3-4 leta homogen 17 +0 17 1 17 17 0 

3-5 let heterogen  19 +1 20 1 20 20 0 

3-5 let  heterogen 19 +0 19 1 19 19 0 

4-5 let homogen 22 +2 24 3 72 72 0 

4-5 let homogen 22 +1 23 1 23 23 0 

4-5 let homogen 22 +0 22 3 66 64 2 

4-6 let heterogen 19 +2 21 1 21 21 0 

4-6 let heterogen 19 +1 20 1 20 20 0 

5-6 let homogen 22 +2 24 5 120 120 0 

5-6 let homogen  22 +1 23 3 69 68 1 

5-6 let homogen 22 +0 22 2 44 44 0 

Skupaj  2. starostno obdobje    29 622 619 3 

2-4 leta Kombinirani oddelek 17 +2 19 1 19 19 0 

 Razvojni oddelek  6   1 6 4 2 

 Bolnišnični oddelek     1    

Skupaj:     50 895 860 35 

 

Vrtec Ptuj je z 1. 9. 2021 oblikoval oddelke za šolsko leto 2021/2022 in sicer:  

- 18 oddelkov 1. starostnega obdobja, 

- 29 oddelkov 2. starostnega obdobja, 

- 1 kombinirani oddelek 2-4 leta, 

- 1 oddelek s prilagojenim programom in  

- 1 oddelkom bolnišničnega programa.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
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Število sistemiziranih delovnih mest v vrtcu je poleg števila vpisanih otrok in oddelkov, ki se oblikujejo na 

podlagi veljavnih zakonskih normativov, odvisno tudi od starosti zaposlenih strokovnih delavcev v oddelkih, 

dolžine poslovalnega časa enot, razpoložljivih notranjih površin, količine perila, števila objektov in lokacij. Po 

posebnem izračunu, ki upošteva starost in energijske potrebe otrok, porabo časa na enoto obroka in faktorje za 

vsako enoto obrokov, se izračuna število osebja v kuhinji (razdelilna, centralna, lastna, dietna, odvoz hrane, 

normativi za pripravo obrokov za otroke in odrasle), upoštevaje vrsto in način priprave hrane ter količino 

obrokov. Pri pripravi sistemizacije je zelo pomembna optimalna organizacija dela.  

 

Vrtec v skladu z Zakonom o vrtcih izvaja, glede na trajanje naslednje programe:   

- dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur 

- poldnevne programe, ki trajajo od 4 do 6 ur in 

- krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno.  

Krajši program je namenjen otrokom, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. 

Program je v celoti financiran iz državnega proračuna in je za starše brezplačen.   

 

Vrtec Ptuj izvaja dnevni program, ki traja 6 do 9 ur, vse enote imajo poslovalni čas 10,5 ur, razen popoldanske 

izmene, ki smo jo v šolskem letu 2020/2021 skrajšali na 21:30 uro (prej 22:30). Poslovalni čas enot prav tako 

vpliva na dodatno število sistemiziranih mest.   

 

Tabela 3: Poslovalni čas posameznih enot Vrtca Ptuj 

Enota: Poslovalni čas Čas odprtja Čas nad 9 ur 

Zvonček 6:00-16:30 10,5 ur 1,5 ur 

Deteljica 6:00-16:30 10,5 ur 1,5 ur 

Vijolica 5:30-16:00 10,5 ur 1,5 ur 

Tulipan 6:30-17:00 10,5 ur 1,5 ur 

Podlesek 6:30-17:00 10,5 ur 1,5 ur 

Marjetica 6:00-16:30 10,5ur 1,5 ur 

Spominčica 6:30-17:00 10,5 ur 1,5 ur 

Trobentica 6:00-16:30 10,5 ur 1,5 ur 

Narcisa 5:30-16:00 10,5 ur 1,5 ur 

Mačice 5:30-16:00 10,5 ur 1,5 ur 

Mačice - izmena 5:30-16:00 in 11:30-21:30 10,5 ur in 10 ur  1,5 ur in 1 

    

Bolnišnični oddelek:  7:30-14:00 6,5 ur  

 

Zaradi spremenjenega obsega dejavnosti (manjše število oddelkov) ter spremenjene strukture oddelkov je z 

novim šolskim letom potrebno sprejeti novo sistemizacijo.  

Vrtec Ptuj za organizacijo dela v šolskem letu 2021/2022 predlaga sistemizacijo 166,75 delovnih mest. Pravilnik 

o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v 19. členu predvideva, da se 

opravi uskladitev cen po elementih enkrat na leto, glede na letne rasti elementov. V primeru usklajevanja cene, 

bo v ceno programov zajet strošek 163,25 zasedenih delovnih mest.  

Predlagani sklep torej zajema:  

- 166,75 sistemiziranih in zasedenih DM od 1. 9. 2021; 

- 163,25 DM, ki jih v ceni programov financirajo starši, občinski in državni proračun; 

- 3,5 DM se financirajo iz drugih virov (cene obrokov prehrane za zaposlene in občin zavezank, tudi 

MOP). Sredstva se zagotavljajo izven cen programov. 

 

Predlagana sistemizacija zagotavlja kadrovsko strukturo za izvajanje predšolske dejavnosti in je pripravljena na 

osnovi veljavne zakonodaje: 

- Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;  
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- Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki določa kadrovske pogoje in 

normative za posamezne profile oz. število delovnih mest v vrtcih in oblikovanje oddelkov vrtca 

(homogeni, heterogeni, kombinirani) po programih in starosti otrok za 9 - urno poslovanje vrtca; 

- Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo; 

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju; 

- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki določa delovna mesta 

in nazive v plačni podskupini D3 in J; 

- Zakonom o vrtcih, ki določa sočasno prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku 

(najmanj 6 ur dnevno v oddelku prve starostne skupine, 4 ure v oddelku druge starostne skupine ter 5 

urno sočasno prisotnost v kombiniranem oddelku) in največje dopustno število otrok v posameznih 

oddelkih; 

- Zakonom o vrtcih, ki določa v 38. členu (izjeme – občine), da ugodnejši normativ kot ga določa ta 

pravilnik ter druge ugodnejše izjeme zaradi posebnih delovnih razmer odobri, na podlagi vloge vrtca, 

občina, ustanoviteljica vrtca. Nižji oziroma ugodnejši normativi ima vpliv pri določanju cene programa; 

- Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 

2021/2022 (št. 007-11/2021) o uporabi fleksibilnega normativa pri oblikovanju oddelkov. Glede na 

razmere in položaj dejavnosti v občini (npr. zasedenost vrtca, prostorski in kadrovski pogoji) lahko 

število otrok v posameznem oddelku presega zakonsko določeni normativ za največ dva otroka v 

oddelku; 

- Protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu (MIZŠ, 16. 12. 2016). 

 

V predlagani sistemizaciji prihaja do spremembe pri številu zaposlenih zaradi zmanjšanja števila oddelkov v 

novem šolskem letu, ki posledično vplivajo na sorazmerno potrebo po znižanju števila zaposlenih, tako 

strokovnih delavcev v oddelkih, strokovnih delavcev, administrativno-računovodskih delavcev, delavcev v 

kuhinji. Sredstva za redno dejavnost, ki jo izvajajo zaposleni v vrtcu - financiranje v okviru cene zagotovljena na 

proračunski postavki »7631 - Vrtec Ptuj« in »7622 - Popusti pri plačilu razlike med eno programov in plačili 

staršev«.  

 

I. Zaposleni v zavodu v skladu z zakonskimi normativi in dodatne odobritve občine 

Pri pripravi izračuna predloga sistemizacije delovnih mest je potrebno upoštevati Pravilnik o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in Zakon o vrtcih 

(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 

– ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 

16. 12. 2016 izdalo protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu. Predvidoma se v 

finančnem načrtu zavoda določi višina sredstev za nadomeščanje odsotnih delavcev. Tako opredeljena 

sredstva predstavljajo enega izmed stroškov dela, ki ga definira 5. člen pravilnika in se ga upošteva kot element 

za izračun cene. Pred samo sistemizacijo dodatnih delavcev, pa je potrebno upoštevati priporočila, kako 

nadomeščati odsotne delavce tudi z drugačno organizacijo dela in prerazporeditvijo delavcev. Zaradi visokega 

deleža bolniških odsotnosti, je vrtec v predlog sistemizacije 2020/2021 predlagal dodatno sistemizacijo 1 DM - 

Vzgojitelj za nadomeščanje in 5 DM za Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja, kar je mestni svet 

odobril. V šolskem letu 2021/2022 vrtec zaposlenih za nadomeščanje bolniških odsotnosti, ne predlaga. Za 

daljši poslovalni čas (10,5 ur) vrtec predlaga in sistemizira 6,37 DM Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik 

vzgojitelja, za vsak oddelek 0,13. Hkrati se vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja s 35 leti delovne dobe oziroma s 

30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, 

vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri na teden. Kar pomeni, da je potrebno za 2 uri dodatno 

izračunati delovni kader, kar pomeni 0,06 na zaposlenega (skupaj 1,50 DM). 

Glede na Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje, je določeno, da se delovna mesta 

sistemizirajo tudi v določenem deležu, glede na doseganje normativov. Vrtec v večini predlaga ugodnejši 

normativ ali delovna mesta, ki so uvrščena višje kot v osnovi predvideva pravilnik.    

 

II. Zaposleni v vrtcu – financiranje izven cen programov (priprava obrokov za zaposlene)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2525
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V predlagani sistemizaciji sta upoštevani 1,5 DM zaposleni v kuhinji, ki pripravljajo obroke za zaposlene v Vrtcu 

Ptuj (J034030 Kuhar IV - 0,5 DM in J033008 Kuhinjski pomočnik III - 1 DM). Stroški navedenega kuharskega 

osebja ne smejo bremeniti proračunskih sredstev in cene programov, temveč se pokrivajo iz prihodkov 

pridobljenih iz cene prehrane za zaposlene Vrtca Ptuj. 

Vrtec je že v šolskem letu 2020/2021 predlagal zaposlitev D037007 - Vzgojitelj VII/1 (za dodatno strokovno 

pomoč), ki ga financirajo občine zavezanke, ki ga predlaga tudi za novo šolsko leto.. 

Vrtec z novim šolskim letom predlaga novo zaposlitev DM J035064  - Spremljevalec gibalno oviranih učencev in 

dijakov V, ki se financira izven cene. Stroške plače krije občina zavezanka.     

  

Glede na sistemizacijo šol. leta 2020/2021 (170,75 DM), so v predlogu sistemizacije za šolsko leto 2021/2022 

(166,75 DM) sistemizirana 4 delovna mesta manj.  

 

Pravilnik o normativih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v 38. členu dovoljuje (izjeme-občine) ugodnejše 

normative, ki jih na osnovi vloge odobri občina ustanoviteljica. Pripravljavec pravilnika MIZŠ je pojasnil, da 38. 

člen pomeni, da je delež delovnega mesta, ki se izračuna v skladu z pravilnikom zaokrožen navzgor, prav tako, 

lahko občina odobri še delovno mesto izven predvidene sistemizacije (kuhar V, dietni kuhar V,…). Višji stroški 

se vključijo v ceno programa. Vrtec pri predlogu sistemizacije občini predlaga višji ugodnejši normativ, hkrati pa 

dodaja nov dodatni kader. Vrtec je odgovoren za predložitev pravilne in optimalno izračunane sistemizacije, ter 

transparentni prikaz izračuna in predloga delovnih mest za namen odločanja ustanoviteljice vrtca.  

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj je Vrtec Ptuj predložil sistemizacijo, ki je potrebna za nemoteno 

organizacijo dela v šolskem letu 2021/2022 v skladu s pravilnikom, hkrati pa na mestni svet podaja predlog za 

odobritev ugodnejšega normativa pri določenih delovnih mestih, kar je razvidno iz priloge Izračuni sistemizacije 

delovnih mest Vrtca Ptuj za šolsko leto 2021/2022.    

 

Podrobnejša pojasnila glede predlagane sistemizacije in podanih predlogov za odobritev ugodnejših normativov 

pri posameznih DM je vrtec podal v pripravljenem predlogu za izdajo soglasja.  

 

Predloženo gradivo Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022 

predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem. 

 

 

Pripravila:  

Andrejka Mulec                                                                                      

                                                                                                                   Nuška Gajšek 

                                                                                                                         županja  


