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                     ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA ŠOLE  OŠ RAZKRIŽJE 

Seja je bila v četrtek, 2. 6. 2016, ob 16.30 v zbornici OŠ Razkrižje. 

Prisotni člani sveta šole: 
Terezija Nemec, Matejka Pavličič Pukšič, Cvetka Mlinarič, Karmen Rob, Alen Angelov, Natalija 
Baumgartner, Mojca Zadravec, Bernard Makovec, Ana Trstenjak, Terezija Bogdan. 
 
Na sejo je bila vabljena in tudi prisotna ravnateljica Anica Šimonka. 
Opravičeno odsotna: Renata Vlaović 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Preimenovanje Osnovne šole Razkrižje 
4. Vhod/ izhod za učence 1. in 2. Razreda 
5. Cenik uporabe šolskih prostorov in telovadnice 
6. Razno 
 

K t. 1 

Predsednica sveta šole Mojca Zadravec je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 10 članov 

zavoda in ravnateljica. Sklepčnost je zagotovljena. Predsednica je predlagala, da spremenimo 

dnevni red, ker ravnateljica v razpravi članov sveta šole o preimenovanju in opredeljevanju o 

tem noče sodelovati. Prisotni so se s spremembo strinjali. 

Spremenjeni dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje 
3. Vhod/ izhod za učence 1. in 2. razreda 
4. Cenik uporabe šolskih prostorov in telovadnice 
5. Preimenovanje Osnovne šole Razkrižje 
6. Razno 
 



Sklep 1 / 5/ 2016 : Sklepčnost in predlagani dnevni red sta bila potrjena. 

 

K t. 2 

Predsednica sveta šole Mojca Zadravec je prebrala sklepe zadnje seje. Z manjšim popravkom 

je bil nato tudi potrjen in sprejet. 

 

 

K t. 3 

Ob obravnavi te točke se nam je pridružil g. župan Stanko Ivanušič, ki na sejo ni bil vabljen. 

Ravnateljica Anica Šimonka je podrobno pojasnila težave z vhodom učencev 1. in 2. razreda. 

V zvezi s tem vhodom je pisno kontaktirala in poskušala dobiti informacije na  Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, vendar odgovora še ni dobila. Ob praznovanju 50. obletnice 

šolstva v Stročji vasi, je ravnateljica govorila s prisotno sekretarko iz Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport gospo Natašo Mihelič Kolonič, ki ji je zatrdila, da zaradi varnosti 

otrok vhod lahko zapremo. Parkiranje ob tem vhodu je nevarno, ker je ta cesta zelo 

obremenjena s tovornjaki. 

Po krajši debati je svet šole sprejel odločitev, da naj vsi učenci uporabljajo glavni vhod, razen 

kolesarji, ki lahko uporabljajo gospodarski vhod zadaj. Za učence omenjenih razredov se bo 

napisalo tudi obvestilo, da se naj že ta mesec navajajo in uporabljajo glavni vhod. 

Sklep 2/5/2016 : Vsi učenci s prihajajočim šolskim letom 2016/17 uporabljajo glavni vhod v 

šolo. 

 

K t. 4 

Ravnateljica je podrobno pojasnila in prebrala sklep, ki ga je sprejel Občinski svet Občine 

Razkrižje, da naj Svet šole ponovno obravnava ceno koriščenja šolskih prostorov in 

telovadnice.  

Po krajši razpravi je svet šole sprejel odločitev, da naj bo uporaba zunanjega igrišča brezplačna. 

Uporaba igrišča za dalj časa  z uporabo sanitarij od 2 – 4 ure je 50 €, nad 4 ure pa 100 €,  če je 

vključena še razsvetljava igrišča pa 200 €. Če gre pa za humanitarno ali dobrodelno prireditev 

je najem omenjenega le 50€. Vsi so se strinjali, da mora za domačine Občine Razkrižje uporaba 

telovadnice biti cenejša in da uporabniki telovadnice morajo predložiti seznam in število 

uporabnikov. 



 

 

Sklep 3/5/2016: Svet šole Osnovne šole Razkrižje  je soglasno sprejel spodnji cenik uporabe 

šolskih prostorov in telovadnice ter igrišča. Ta cenik začne veljati s 1. 9. 2016. 

PREDMET NAJEMA TRAJANJE CENA V € 

Telovadnica 

domača društva in domače skupine 

ostali 

60 min  

6 € 

12 € 

Uporaba navadne učilnice 60 min 10 € 

Uporaba specialne učilnice (računalniška, 

kemijska,…) 

60 min 18 € 

Uporaba avle – manjša prireditev 60 min 50 € 

Koriščenje sanitarnih prostorov ob uporabi 

zunanjega asfaltnega igrišča 

do 2 uri 

od 2 do 4 ure 

uporaba 

reflektorjev 

 

humanitarne oz. 

dobrodelne 

organizacije 

50 € 

100 € 

200 € 

 

50 € 

Uporaba šolskih prostorov namenjena dejavnostim za otroke, ki obiskujejo našo šolo oz. vrtec 

in se izvajajo v obratovalnem času šole, se ne plačuje. 

 

K t. 5 

Po prebranem sklepu, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Razkrižje v zvezi s preimenovanjem 
Osnovne šole Razkrižje, nam je ravnateljica ga. Anica Šimonka na kratko predstavila njene 
poglede in razmišljanje o preimenovanju. Rekla je, da je ime, ki ga nosi šola, velika in 
pomembna stvar. Manjši kraji, kot je Razkrižje, se z imenom šole promovirajo in skrbijo za 
takojšnjo prepoznavnost. V naši občini imamo samo en javni zavod in primerno je, da nosi 
enostavno ime - po kraju. Naše Razkrižje je po Sloveniji že prepoznavno in to v pozitivnem 
smislu. Imena ustanov ni dobro prevečkrat spreminjati. Kajti ime se gradi. Letos septembra bo 
minilo komaj 17 let od zadnjega preimenovanja. Ravnateljica je rekla, da poimenovanje 
ustanov, ulic, objektov po osebah skoraj vedno razdvaja oz. ločuje. Preimenovanje osnovne 
šole pomeni tudi finančno obveznost, ki je v dani situaciji šola ni zmožna pokriti. V kraju, med 



občani tudi ni enotne podpore preimenovanju osnovne šole. Na ravnateljico so se obrnili 
občani, ki se s preimenovanjem ne strinjajo in jo prosili naj njihovo mnenje posreduje naprej. 
Ravnateljica je povedala, da se je srečala z gospo Marjeto Kuhar, hčerko Janeza Kuharja. Na 
šoli želijo nadaljevati dobro sodelovanje z gospo Marjeto in nočejo, da bi dobila vtis, da 
njenega očeta ne maramo oz. imamo karkoli proti njemu. Gospa Marjeta Kuhar je ravnateljico 
prosila naj njeno mnenje prenese svetu šole in občinskemu svetu. Gospa Marjeta Kuhar pravi 
takole: Če so kakršnikoli pomisleki v zvezi z novi imenom, se naj ime ne spremeni. Naj bo 
Razkrižje, z imenom kraja se lahko vsi poistovetijo. V Sloveniji se je v zadnjih letih zgodilo kar 
nekaj preimenovanj. In ta so vedno za nekoga boleča. Kdo lahko garantira, da se čez 5 ali več 
let ne bo kdo domislil novega imena za našo šolo? In takrat bo to boleče zanje, domače Janeza 
Kuharja. 

V razpravo se je vključil tudi župan g. Stanko Ivanušič, ki je poudaril, da je on samo predlagatelj 

spremembe imena in ne tisti, ki odloča. Spremembo imena bi lahko predlagal vsak. Tako 

demokratičnega načina spremembe imena še ni bilo kot je sedaj, saj ima vsak možnost izraziti 

svoje mnenje o tem. Na kratko je pojasnil zgodovino imena šole. Šola se je najprej imenovala 

Osnovna škola Šafarsko, potem Osnovna šola Šafarsko. Nakar so jo preimenovali v Osnovno 

šolo Razkrižje. Z novo šolo je prišlo tudi novo ime. Ob prelomu sistema so bili eni poneumljeni, 

nekateri so še danes. Naš član  v takratni skupščini je dal predlog, da se ime spremeni, postala 

je Osnovna šola Jožeta Hedžeta. Občina Razkrižje je s Kulturnim društvom Janeza Kuharja 

tesno sodelovala. Potekala so dogovarjanja, tudi snemanje dokumentarnega filma o Janezu 

Kuharju. Poudaril je še, da je on predlagatelj spremembe imena in ne učiteljica Cvetka Mesarič. 

Učiteljico Cvetko Mesarič je vprašal, kaj misli o tem, da bi on-župan to povedal na šolski 

prireditvi 11. marca. Rekla je, da bi bila to pika na i. Župan je rekel, da se bo svet šole moral 

pogovoriti o disciplinskem postopku, ki ga je sprožila ravnateljica in o tem, kakšni stroški bodo 

za šolo zaradi tega. Povedal je, da je bil ravnateljičin odziv napaka in si novega imena sploh 

nismo zaslužili zaradi naših nesposobnosti. Župan je rekel, da je bilo to eno ozadje, ravnateljica 

ne misli s svojo glavo. Preimenovanje šole bi lahko predlagal vsak, tudi tisti z zadnjega sedeža 

v dvorani. Povedal je tudi, da je zelo razočaran, da je Svet delavcev Osnovne šole Razkrižje o 

preimenovanju dal negativno mnenje. Rekel je, da ga čudi, da mladi kolegi na šoli tako aktivno 

sodelujejo pri tem. Naj pustijo, da se odločijo domačini. To je stvar »domačinov«. 

Ravnateljica je rekla, da je disciplinski postopek stvar med delodajalcem in delavcev in 

obžaluje, da je župan to sploh omenil. Ne želi in tudi ne sme govoriti o tem. Ne razume, kako 

bi naj svet šole o tem razpravljal, ko pa nima nobenih podatkov. Rekla je, da jih od nje ne bodo 

dobili. Nato je župan dejal, da ima pooblastilo delavke, da to pove. Ravnateljica je rekla, da je 

užaljena zaradi obtožb, da ne misli s  svojo glavo. Rekla je tudi, da po njenem prepričanju ni 

vseeno, kaj kdo reče. Župan ima večjo odgovornost oz. več odgovornosti kot tisti na zadnji 

klopi v dvorani. 

Župan je povedal, da mu je prišel v roke zapisnik z zbora delavcev z dne 16. 5. 2016. V zapisniku 

piše, da Občina Razkrižje osnovni šoli v letu 2016 ni nakazala nobenih sredstev. Rekel je, da jih 

je in sicer 4. marca 2016. Ravnateljica je rekla, da je bilo govora o materialnih stroških za leto 

2016. Kar je bilo nakazano, je bilo še za leto 2015. 



Po tej razpravi sta sejo zapustila najprej ravnateljica, nato še  župan. Svet šole je nadaljeval z 

razpravo. Večina je bila mnenja, da jim je žal, da je zadeva tako pereča in da bi preimenovanje 

moralo biti stvar dogovora, prav tako med županom in ravnateljico. 

Nato je sledilo javno glasovanje članov sveta šole.  S 4 glasovi proti in 6 za je svet šole dal 

pozitivno mnenje k preimenovanju. 

Sklep  4/5/2016:  Svet šole Osnovne šole Razkrižje daje pozitivno mnenje k preimenovanju 

Osnovne šole Razkrižje v Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje. 

K t. 6 

Ni bilo posebnosti. 

Predsednica sveta šole se je zahvalila za sodelovanje in zaključila sejo. 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
 
Zapisnikarica:                                                                             Predsednica SŠ OŠ Razkrižje: 
Mojca Zadravec                                                                                     Mojca Zadravec 
 
 


