
         

OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE                               

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2019-15 

       

ZAPISNIK 

14. sestanka Sveta zavoda  dne 28. 3. 2019  ob 19. uri  v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, Franc Ocvirk, Milena Roglič, Klementina Kolarek, Barbara Gril Razboršek, Gregor 

Milivojevič, Natalija Filipović, Roman Lavrič, Janja Matkovič, mag. Mihael Potočar, Tatjana Malenšek 

Ostali prisotni: 

Maja Bobnar, ravnateljica 

Marija Andrejčič, predsednica SVIZ OŠ Dolenjske Toplice  

 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane.   

Ugotovila je sklepčnost, prisotnih je vseh 11 članov. Prebrala je predlagani dnevni red današnje seje.  

Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 

SKLEP 1/14 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

4. Poročanje ravnateljice o problematiki v kuhinji 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

6. Razno 

 



K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

SKLEP 2/14 

 Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili zapisnik prejšnje seje. 

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 13. seje, nerealiziranih sklepov ni. 

K točki 3 

Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju v obdobju od januarja do februarja 2019 

Člani ravnateljici niso zastavili vprašanj glede tekočega poslovanja. 

K točki 4 

Poročanje ravnateljice o problematiki v kuhinji 

Ravnateljica je glede na sklep s prejšnjega sestanka Sveta zavoda članom predstavila svoj pogled na  

stanje v šolski kuhinji in ukrepe, ki jih je izvajala za rešitev nastale situacije. 

1. Predstavila je poročila o higienskem stanju v kuhinji, ki jih je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev iz Novega mesta. 

Poročila obsegajo analize vzorčenja hrane, brisov na snažnost z delovnih površin, posode, meritve vode 

glede na prisotnost legionele, za leti 2017 in 2018. Vsi rezultati so bili ustrezni. 

2. Predstavila je  rezultate izvedenih verifikacij  HACCP sistema, skupno štirih, s strani  dveh izvajalcev. 

Zaposleni v šolski kuhinji so se udeleževali predpisanih izobraževanj na temo HACCP. 

3. Vsi zaposleni, tudi kuharji, so se udeležili predavanja Janija Prgiča z naslovom Tanka črta 

odgovornosti ali »proces odgovornosti«, ki predstavlja skozi katere miselne vzorce gremo ljudje pri 

izogibanju osebni odgovornosti. 

4. Z zaposlenimi je opravila 10 uradnih sestankov in več neformalnih, na dveh sestankih je zapisnik 

pisala tajnica. Z delavko, zoper katero se pritožujejo, je opravila več razgovorov.  

5. Delavcem je izplačala povečan obseg dela ob odsotnosti katerega izmed njih, nadurna dela je 

izplačala, ponudila je naročilo predpripravljene hrane, ponovno naročila izračun normativov in 

standardov v kuhinji. Omogočila je olajšave pri delu, namestila tuš za izpiranje posode. 

6. Ravnateljica je dobila sugestije oziroma direktne zapovedi, katerega delavca ne sme zaposliti. 

Povedala je, da je po zakonu ravnatelj pri zaposlovanju avtonomen. Ko je objavljen razpis prostega 

delovnega mesta, lahko izbira med prijavljenimi kandidati. 

Ker zaposleni v kuhinji niso dosegli tega, kar so od ravnateljice zahtevali, so začeli obremenjevati druge 

zaposlene in širšo javnost. Pisno so zahtevali, da se delavki takoj prekine delovno razmerje. Delavci so 

zahtevali dodatne dopuste za delo v hrupu, vlagi, prahu. Zahtevali so, da se ukine delovno mesto enega 

kuharja. 

Ravnateljica je v skladu s 85. členom Zakona o delovnih razmerjih izrekla delavcem pisna opozorila na 

izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bodo ponovno kršili pogodbene in druge obveznosti 

iz delovnega razmerja. 



Ravnateljica je dobila zahtevo za odpravo nepravilnosti za zaposlene v kuhinji od odvetniške pisarne, 

zato se je tudi sama obrnila po pravno pomoč. 

Ravnateljica je povedala, da ima vse postopke dokumentirane. 

Člani so poudarili: 

- obstaja verjetnost, da ob morebitni odpustitvi delavca  pride do velike odškodninske odgovornosti 

zavoda, 

- organizacija dela v kuhinji – ali kuha 6 delavcev in 1 le pomiva, ali se sistemizacija v kuhinji ne 

spreminja po potrebi? 

- na Svetu staršev so bile izrečene hude pripombe glede kvalitete hrane in glede na to, da hrane, ki jo 

imajo otroci radi, najprej zmanjka, 

- ali po normativih in standardih sledi, da bi morali otroci v vrtcu jesti drugačno hrano od šolarjev? Na 

nacionalni ravni so jedilniki pohvaljeni, glede ustreznosti hrane za vrtec pa ni premika na bolje. 

Vzgojiteljice velikokrat povedo, da je hrane premalo, da je neustrezna, da je otroci ne jedo. 

- koliko let je zaposlena vodja kuhinje, 

- ali so že pred tem imeli s kakšno delavko v kuhinji podobne težave in predvsem, kako naprej? 

Ravnateljica je odgovorila na vprašanja ter povedala, da vidi rešitev v mediaciji,  s strani zunanjih 

izvajalcev. Predlog za mediacijo se je zdel članom pravi način za rešitev problemov. 

 

K točki 5 

Predlogi, predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

2. Urška Bučar je člane seznanila, da je na Svet zavoda 26. 3. prišlo pismo delavke iz šolske kuhinje. V 

njem delavka kuhinje prikazuje svoj pogled na zgodovino nastalega položaja v kuhinji. Po posvetu  s 

pravno službo MIZŠ se je odločila, da pisma ne bo prebrala, ker je v njem preveč osebnih podatkov. V 

pismu ni zahtev po ukrepanju. Isto pismo sta prejeli tudi  ravnateljica in predsednica Sveta zavoda, zato 

dodatno posredovanje vsebine pisma ravnateljici ni potrebno, saj je ravnateljica z vsebino pisma 

seznanjena. 

2. Maja Bobnar je članom spregovorila o očitkih, izrečenih na sestanku Sveta zavoda, na katerem ni bila 

prisotna, o odgovornosti ravnateljice pri informacijah o novem vrtcu, da je vedela več, pa ni ukrepala. 

Župan je poročal tudi Svetu zavoda, tudi oni so soodgovorni. Sama je bila zraven le pri vsebinskih 

postopkih, finančnih informacij ni imela. Tudi člani Sveta zavoda niste imeli pomislekov, ko je 

obljubljal, da se bo »lopata zapičila« v januarju 2019.  

3. Urška Bučar je poudarila, da so bili vsi zavedeni, verjeli so, ker smo imeli željo, da se zgradi nov 

vrtec. 

SKLEP 3/14 

Na sestanke Sveta zavoda se od danes naprej vabi župana, Franca Vovka. 

Član Gregor Milivojević se je zahvalil za včerajšnje predavanje Nine Ane Jager o pomenu in uporabi 

Pravil šolskega reda. Bilo je zelo dobro, a prekratko. 

Predsednica je zaključila z željo, da se odnosi v kuhinji uredijo, da ne bo negativnih vplivov. 

Sestanek se je zaključil ob 20.35. 



 

Zapisala:      Predsednica: 

Ana Koncilja, l.r.     mag. Urška Bučar, l.r. 

 

 

 


