Osnovi šoli Kajetana Koviča Radenci je vsako leto Občina Radenci v proračunu zagotavljala
financiranje enega delovnega mesta kuharja, vendar je župan Roman Leljak sprejel odločitev, da z
letom 2021 ( tj. 1. 1. 2021 dalje) ukinja financiranje delovnega mesta kuharja, kar zanaša na letni
ravni cca: 22.000 €. Sosednji šoli Kapela, (ki spada pod isto občino) financiranja ni spremenil
oz. opustil.
Leto 2020 in 2021 je bilo zaradi različnih ukrepov glede COVIDA usodno za tržno dejavnost šole.
Od 1. 1. 2021 smo iz tržne dejavnosti financirali plače, vezane na storitev kuhinje za pripravo
kosil, popoldanskih malic in prehrane zaposlenih.
Opredelitev delovnih mest, vezanih na prehrano v šolskem letu 2021/22 v skladu s sistemizacijo:
-kuhar: 73% MIZŠ (za malice), 27% tržna dejavnost
-kuhar: 100% tržna dejavnost
-vodja prehrane: 5% delež MIZŠ (za malice), 20% tržna dejavnost
-računovodstvo: 20% tržna dejavnost
CENE se niso spremenile že več let, razen malice, kar pa regulira država.
Malica učenci
Kosilo učenci od
1. do 5. r.
Kosilo učenci od
6. do 9. r.
Popoldanska
malica

0,90 €
2,45 €

Zaposleni malica

1€

Zaposleni kosilo
Zunanji odjemalci

Št na dan 1. 4. 2022
219
197

2,90 €
0,60 €

35

4,1 €
4,1 €

22
Št. rednih
odjemalcev
pred 1. 4. 2022
12
6
Št. rednih
odjemalcev po
1. 4. 2022
0

Št. občasnih
odjemalcev pred
1. 4.2022
od 4 do 5
4

0

Stanje plačil: s strani zaposlenih in zunanjih odjemalcev ni odprtih postavk.
Nekaj pomembnih dejstev:
Svet zavoda je na svoji seji 28.2.2022 obravnaval Letno poročilo za 2021, kjer je bilo ugotovljen
primanjkljaj na tržni dejavnosti v znesku 11.707,96 €.
Sklenili so, da se v skladu z rastjo cen na tržišču pripravi nov cenik za učence (izključujoč malico) in
zaposlene ter zunanje odjemalce. Predlog je bil tudi, da ponovno zaprosimo Občino Radenci za
financiranje kuharja za leto 2022 – kar bi pomenilo reguliranje cene za učence, zaposleni pa bi v celoti
bili na tržni ceni – kar bi po izračunu predstavljalo 5,5 – 6,0 €.

Župan Roman Leljak je na šolo poslal aneks k pogodbi o financiranju šole za 2022, kjer je zagotavljal
denar za financiranje kuharja pod pogojem, da se kuhanje kosil za učitelje in zunanje odjemalce
ukine (tržna dejavnost).
Svet zavoda je potem na svoji korespondenčni seji 29. in 30. 3. 2022 obravnaval ta aneks in
predlagane nove cene prehrane. Ker župan ni pristojen za odločanje o ukinitvi tržne dejavnosti, člani
sveta zavoda niso mogli potrditi novega cenika; odgovorna oseba na šoli pa aneksa ni podpisala, saj
za to ni pristojna.
Dne 1. 4. 2022 je bil opravljen pogovor obeh odgovornih oseb osnovnih šol (Radenci in Kapela) z
županom in zaposleno na občini za področje družbenih dejavnosti.
Posledično je šola od Občinskega sveta Občine Radenci 5. 4. 2022 prejela štiri sklepe:
-

Izgubo iz tržne dejavnosti pokrije občina.

-

Začasno se ustaviti izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer se
hrana naroča za domov.

-

Do 30. 5. 2022 morata obe šoli pripraviti nov cenik na način, da bodo cene storitev iz te
dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.

-

Potrdi se predlog, da bo Občina Radenci z rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil
za vse učence na način, da bodo učenci plačevali za kosilo 1 €. Subvencija se pripravi na nov
cenik, ki bo veljal od 1. 9. 2022.

Dne 12. 4. 2022 je zasedal tudi Svet staršev OŠ Kajetana Koviča Radenci, kjer jim je pomočnica
ravnateljice predstavila vsa zgoraj navedena dejstva.
Svet staršev je soglasno sprejel sklep, da se ne strinjajo z ukinitvijo tržne dejavnosti za OŠ Kajetana
Koviča Radenci in želijo, da se omogoči tudi iznos kosil za zaposlene in zunanje odjemalce po tržno
sprejemljivi ceni.
Župan Roman Leljak je z načinom komunikacije preko medijev in družbenih omrežij ter žaljivimi
podtikanji na račun učiteljstva, prizadel ugled učiteljev in drugih zaposlenih delavcev. O zadevi se je
izrekel tudi glavni tajnik SVIZ Slovenije, Branimir Štrukelj.

