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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA ŠOLE OŠ RAZKRIŽJE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

Seja je bila v četrtek, 6. 10. 2016, ob 16.30 v zbornici šole. 

 

Prisotni člani sveta: Terezija Nemec, Matejka Pavličič Pukšič, Cvetka Mlinarič, Karmen Rob, 

Alen Angelov, Mojca Zadravec, Ana Trstenjak, Terezija Bogdan, Renata Vlaović. 

Na sejo sta bili vabljeni in prisotni tudi ravnateljica Anica Šimonka in pedagoška vodja vrtca 

pri OŠ Razkrižje Petra Donša. 

Opravičeno odsotni: Bernard Makovec, Natalija Baumgartner. 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 2. 6. 2016 in zapisnikov 

korespondenčnih sej z dne 24. 6. 2016 in 24. 8. 2016 

3. Obravnava in poročilo LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2015/2016 

4. Obravnava in sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2016/2017 

5. Šolski sklad 

6. Vprašanja, pobude, predlogi 

7. Razno 

 

K t. 1 

Predsednica sveta šole Mojca Zadravec je ugotovila, da je ob pričetku prisotnih 9 članov šole, 

ravnateljica in pedagoška vodja vrtca. Sklepčnost je zagotovljena. 

 

 



K t. 2 

Predsednica sveta šole je povedala, da je bil zapisnik seje, ki je potekala 2. 6. 2016, poslan 

samo  članom sveta šole (ne pa tudi ravnateljici in županu)  po elektronski pošti 24. 6. 2016. 

Večina članov sveta šola smo po elektronski pošti dobili pripombe župana na zapisnik 

izključno na razpravo, v kateri je sodeloval, s  prošnjo, da naj se zapisano v zapisniku zamenja 

z njegovimi zapiski. Predsednica šole je povedala, da je zaprosila za pravno mnenje glede 

tega, ki se glasi: pripombe na zapisnik dajejo samo člani sveta šole in tisti, ki so na sejo 

vabljeni. 

Cvetka Mlinarič je dejala, da bi morali biti zapisniki zapisani v celoti in naj se zapiše vse, kar je 

bilo rečeno. V nasprotnem primeru naj se zapiše samo, da je potekala razprava in se zapiše 

sprejeti sklep. 

Terezija Bogdan je rekla, da je bistvo zapisnika ravno to: zapisati vse, kar je kdo povedal. 

Ana Trstenjak je povedala, da je bila vsebina res obsežna, ogromno podatkov v kratkem času 

in 1 zapisnikar vse to res težko zapiše. V bodoče bi bilo potrebno seje, ki so tako obsežne, 

snemati. Cvetka Mlinarič je pritrdila in dejala, da se tudi seje občinskega sveta, ki trajajo do 5 

ur, snemajo, ker se pozabi, kaj je bilo izrečeno. 

Mojca Zadravec je rekla, da je zapisnik pisala po svojih zapisih. Zapisnik je poslala vsem 

članom sveta šole v predogled. Pripombe je poslala samo Cvetka Mlinarič. Napaka je bila pri 

4. točki: namesto nad 4 ure pa 200 evrov, mora pisati: nad 4 ure pa 100 evrov. To je v 

zapisniku tudi popravljeno. Predlagala je, da se županove pripombe priloži kot priloga 

zapisniku. 

Ravnateljica Anica Šimonka je rekla, da je v zapisniku zapisano tisto, kar je bilo povedano. 

Župan je kot pripombe poslal tisto, kar je imel pripravljeno, da bo povedal oz. kar je želel 

povedati. Tudi sama je imela pripravljeno, kaj je želela povedati. Poudarila pa je, da si človek 

pripravi eno, pove pa malo drugače. Ravnateljica je rekla, da obžaluje, da je na seji 2. 6. 2016 

pozabila povedati celotno sporočilo gospe Marjete Kuhar. Povedati bi morala še njen 

predlog: po njenem očetu, Janezu Kuharju, naj se poimenuje enota vrtca ali pa šolski pevski 

zbor. Še enkrat je poudarila, da ji je žal, da tega takrat ni rekla. Ker tega ni povedala na glas, 

tega ni zapisano ne v zapisniku in ne v pripombah. Je pa ravnateljica poslala celoten predlog 

gospe Marjete Kuhar občinskemu svetu Občine Razkrižje. 

Povedala je še, da so starši na sestanku sveta staršev, 16. 6. 2016, sprejeli sklep, naj se 

zapisniki sveta šole javno objavijo na spletni strani šole. Na stari spletni strani so že bili 

objavljeni. Svet staršev svoje zapisnike potrjuje po elektronski pošti. Ko je zapisnik potrjen, 

ga predsednica posreduje ravnateljici in ravnateljica ga objavi na spletni strani. Zapisnik 

sveta šole se potrjuje na naslednji seji, zato je daljši časovni zamik med datumom seje in 

objavo zapisnika te seje. 



Mojca Zadravec je še povedala, da je željo za vpogled v zapisnik izrazila tudi delavka Cvetka 

Mesarič. M. Zadravec ji je pojasnila, da dokler zapisnik ni potrjen, vpogled vanj ni možen.  

Na koncu razprave je ravnateljica še dodala, da sama k zapisniku ne bo dodala nobenih 

pripomb in se z zapisanim strinja. 

Sklep 1/1/2016: Zapisnik s 5. seje sveta šole, ki je bila 2. 6. 2016, se sprejme s pripombami  

in priložijo se pripombe župana. 

Pripombe gospoda župana Stanka Ivanušiča: 

» V razpravo se je vključil tudi župan g. Stanko Ivanušič, ki je poudaril, da je ustanoviteljica Zavoda OŠ 
Razkrižje občina, ki sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega  zavoda, v katerem 
se določi tudi imel šole. Pove, da je on samo v vlogi predlagatelja, da o tem odločitev sprejme organ 
ustanovitelja, to je občinski svet.  
V nadaljevanju župan pojasni, kako se je skozi zgodovino spreminjalo ime naše šole. Najprej se je šola 
imenovala po kraju, kjer se nahaja, torej po naselju Šafarsko. In ravno v tistem času, ko je na našo šole 
prišel službovat Janez kuhar, torej leta 1936 je na zgradbi šole bil napis Osnovna škola Šafarsko. Prav 
Janez Kuhar, kot zaveden Slovenec, je to nepravilnost »škola« prebarval in napisal »šola«. 
Po drugi svetovni vojni je k takratnemu ravnatelju šole Otonu Žuncu prišla skupina krajanov, ki mu je 
izrazila željo, da bi se šola preimenovala iz Osnovna šola Šafarsko  v Osnovno šolo Razkrižje. Povedali 
so mu, da naj bi to bila želja večine ljudi, čeprav takrat o tem ni bilo nobene javne razprave. 
Z novo zgrajeno zgradbo osnovne šole leta 1979 pa se je  po odločitvi takratne Občine Ljutomer 
preimenovala v »Osnovna šola Jože Hedžet«. Jože Hedžet je namreč bil partizan in je v drugi svetovni 
vojni dal življenje.  
In po letu 1991, ko je prišlo do spremembe sistema, je nastalo veliko nestrpnosti, ta je prisotna žal še 
tudi danes, saj se je mnogo tega, kar je bilo povezanega s prejšnjim sistemom, ukinjalo. Tako je prišlo 
tudi do predloga za sprememba imena Osnovne šole Jože Hedžet v Osnovno šolo Razkrižje. Žalostno pri 
tem je bilo to, da je prav naš občan v takratni občinski skupščini Občine Ljutomer podal predlog, da se 
takratno ime osnovne šole – Osnovna šola Jože Hedžet ukine in se imenuje Osnovna šola Razkrižje.  O 
tem pa ni obvestil ne kolektiva osnovne šole in ne takratnega vodstva Krajevne skupnosti Razkrižje. Šola 
se je kljub temu preimenovala, čeprav o tem ni bilo nobene demokratične razprave. 
Župan nadalje pojasni, kako se je rojevala pobuda o imenovanje osnovne šole po Janezu Kuharju. To je 
bilo od takrat dalje, ko se je v Ljubljani  ustanovilo KUD Janeza Kuharja iz pevcev generacije 1957, da bi 
na ta način ohranjali lik, delo in spomin na pomembnega skladatelja in dirigenta. Ta dialog je potekal 
ob 100-letnici rojstva Janeza Kuharja, ko je RTV Slovenija o njem posnela dokumentarni film, v katerem 
so sodelovali njegovi nekdanji  učenci in sedanji učenci šole. Župan pove, da je tudi sam sodeloval v 
pripravi in organizaciji snemanja tega dokumentarnega filma in takrat,  kot skozi vsa leta, vedno 
poslušal samo pozitivne stvari o Janezu Kuharju.  
In prav to, da je skozi  desetletja poslušal pričevalce, ki so ga osebno poznali, bili njegovi učenci, poznal 
pa ga je je tudi sam osebno, o njem širili vedenje, da je Janez Kuhar  v teh krajih užival izjemno 
spoštovanje vseh, tako starejših, kot tudi mlajših generacij, saj so starejši to vedenje o Janez Kuharju 
prenašali iz roda v rod. Razkriški osnovni šoli je podaril tudi šolsko himno, ki jo učenci še danes radi 
pojejo.  Ohranil je živ stik z ljudmi teh krajev vse do svoje smrti. Tudi njegove pogrebne slovesnosti v 
Ljubljani se je udeležilo precejšnje število naših ljudi, tudi župan osebno, takrat v vlogi predstavnika 
Občine Ljutomer in Krajevne skupnosti Razkrižje. Vse  to je bil tisti razlog, da se je kot župan v skladu s 
sovjimi zakonskimi pristojnostmi odločil, da bo ta predlog o začetku postopka za imenovanje osnovne 
šole po Janezu Kuharju podal na proslavi ob 80-letnici njegovega prihoda na Osnovno šolo Razkrižje.  
Nadalje župan pove, da ga je v času priprav na proslavo ob 80-letnici prihoda Janeza Kuharja na 
Osnovno šolo Razkrižje obiskala učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli ga. Cvetka Mesarič, ki ga 
je seznanila z načrtovanim programom prireditve, tudi o tem, kdaj bo kot župan povabljen na oder. 



Hkrati pa mu je predstavila publikacijo, ki jo je osnovna šola izdala ob tej priložnosti. Glavna nosilka 
njene priprave in sestave publikacije pa je bila prav Cvetka Mesarič. Župan poudari, da jo je ob tem, ko 
se je seznanil z vsebino same proslave in publikacije, nad katerima je bil navdušen, vprašal, kaj misli, če 
bi sedaj bil pravi trenutek, da  na tej proslavi on kot župan naznani to pobudo, da se začne postopek za 
imenovanje osnovne šole po Janezu Kuharju, jo torej vprašal za mnenje. Ga Mesarič je dejala, da pa bi 
to zares bila pika na i ob tej slovesnosti. 
Nadalje župan pove, da se mu zdi zelo krivično, kot vse kaže, da je ravno zaradi tega obiska župana in 
pogovora z njim, ravnateljica ga. Anica Šimonka zoper učiteljico Cvetko Mesarič sprožila disciplinski 
postopek.  Ker mu je ga. Cvetka Mesarič dovolila, da  pred svetom šole lahko pove,  da je bil seznanjen 
s celotnim postopkom in prebral tudi dokumente iz katerih tudi zagovornik ge. Mesarič navezuje na 
kršenje človekovih pravic, ga ta odnos do ge. Mesarič  v tem postopku skrbi. Kajti to, da se je sodelavka 
šole, ki je prireditev pripravljala, pogovarjala z županom, to ne more biti razlog za kakršno koli kršitev. 
Najbolj žalostno pa je to, da na osnovni šoli nihče o tem postopku, razen ravnateljice in ge. Mesarič, nič 
ne ve.  Župan je zato pozval tudi predsednico sveta zavoda šole, da skuša s svojim delovanjem vplivati, 
da se takšen odnos do sodelavke šole zgladi še pravočasno, kajti kot vse kaže, se bo v nasprotnem 
primeru postopek nadaljeval na sodišču, s čemer pa bo lahko tudi šola imela stroške. 
Župan nadalje pove, da je razočaran nad tem, kakšen način je bil izbran, da so se delavci šole odločali 
o tem, ali podprejo spremembo imena ali ne. Najprej grožnje, ki so vidne iz zapisnika zbora delavcev in 
nato glasovanje ob enostranski  predstavitvi stališč ravnateljice. Župan pove, da ceni mlade sodelavke 
in sodelavce osnovne šole in vrtca, a vendarle meni, da bi bilo higienično in pošteno, da predvsem tisti, 
ki ne živijo v kraju, prepustijo odločitev občanom, ki tukaj živimo.  
To, da je ravnateljica, še preden je bila zadeva obravnavana na svetu Zavoda Osnovne šole Razkrižje, s 
svojo izpovedjo šla obremenjevat hčerko Janeza Kuharja, je milo rečeno zelo slabo in mu govori samo 
o tem, da ima slabe svetovalce in vleče premalo premišljene poteze. V njenem delovanju je čutiti 
strankarsko – politične primesi. Z vsem, kar se je dogajalo, tudi z go. Mesarič, počasi izgublja njegovo 
zaupanje. Če ne bo zaupanja med županom, organi ustanoviteljice in ravnateljem, ne bo dobro. Zato je 
še čas, da se stvari popravijo. Vsa ta njena prizadevanja, da prikaže predlog za preimenovanje v čim 
bolj negativni luči, ga nekoliko spominja na čas in povezavo s postopkom, ko se je ime Jože Hedžet iz 
imena šole brisalo. Ozadje teh njenih početij se mu zdi zaskrbljujoče. Župan še pove, da bi tudi sam 
postopek o imenovanju osnovne šole zaustavil, če bi ugotovil, da so temu predlogu takšna 
nasprotovanja, o katerih govori ravnateljica, ker si v tem primeru imena Janeza Kuharja niti ne bi 
zaslužili.«  
 
 

 

K t. 3 

Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila poročilo o LDN OŠ Razkrižje za leto 2015/2016. 

Pedagoška vodja Petra Donša je predstavila poročilo o LDN vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko 

leto 2015/2016. 

Sklep 2/1/2016: Z dvigom rok smo soglasno potrdili poročili LDN za vrtec in šolo za šol. leto 

2015/2016. 

 

 

 



K t. 4 

Ravnateljica Anica Šimonka je predstavila  LDN OŠ Razkrižje za šolsko leto 2016/2017. 

Pedagoška vodja Petra Donša je predstavila  LDN vrtca pri OŠ Razkrižje za šolsko leto 

2016/2017. 

Sklep 3/1/2016: Z dvigom rok smo soglasno potrdili  LDN za vrtec in šolo za šol. leto 

2016/2017. 

 

K t. 5 

Ravnateljica nam je predstavila Pravilnik o šolskem skladu. Upravnemu odboru šolskega 

sklada je potekel mandat. Mandat traja 2 leti. Šolski sklad pridobiva denar iz donacij, 

prispevkov staršev in drugih virov. 

V pravilniku so nekatere nepravilnosti, zato bomo morali v prihodnosti pravilnik nekoliko 

spremeniti. Svet šole predlaga v šolski sklad predstavnike šole. 

Svet staršev je svoje predstavnike že predlagal: Olgo Novak in Natalijo Baumgartner. Natalija 

Baumgartner je računovodkinja in je pripravljena biti predsednica šolskega sklada. Svet 

staršev tudi predlaga upravni odbor, po pravilih delovanja našega šolskega sklada za dobo 2 

let. 

 

K t. 6 

Cvetka Mlinarič je povedala, da so bili na občino klici nezadovoljnih staršev glede časovne 

razporeditve pouka - s 1. 9. 2016 se pouk začenja 8.20 in ne več ob 8. uri. Zanimalo jih je, 

kako je mogoče, da je svet šole potrdil to spremembo. Cvetka Mlinarič je rekla, da bi bilo 

dobro, če bi imeli odobritev sveta staršev glede spremembe časovne razporeditve pouka. 

Ravnateljica je poudarila, da 16. 6. 2016 na seji sveta staršev tega res ni omenila, ker še ni 

imela mnenja sodelavcev, jim je pa nakazala, da v novem šolskem letu glede urnika 

spremembe bodo. Poudarila je tudi, da so se vsi 3 strokovni aktivi učiteljev oz. vsi učitelji na 

šoli strinjali s spremembo časovne razporeditve pouka.  

Cvetka Mlinarič je  še dodala, da bi v prihodnje želela, da se svet šole prej sestane, preden se 

odloča o tako pomembnih stvareh. Ravnateljica je priznala, da člane sveta šole res ni o tem 

obvestila, dobro bi bilo, da jih bi. Načeloma smo se vsi člani sveta šole strinjali z novo 

časovno razporeditvijo pouka. 

Ravnateljica je povedala, da MZŠŠ vsako leto določi ceno malice. Letos je to 0,80 evra. Ker ta 

cena vključuje pripravo malice za otroke, malico pa dobimo postreženo tudi delavci šole, 



ravnateljica predlaga, da bi cena malice za zaposlenega znašala 1 evro. Malica za zaposlene 

je enaka kot malica za učence. 

Dogovor med delavci vrtca in vodstvom ter računovodstvom šole je tudi, da je cena vseh 

dnevnih obrokov na zaposlenega v vrtcu 2,80 evra. V vrtcu zaradi vzgojnega vidika jedo 

delavci skupaj z otroki, vse obroke. Kolikor pač uspejo. 

Ravnateljica je poudarila, da dobi kuharica od ministrstva plačo za pripravo malic (in ne kosil, 

ki jih je vsako leto več). Za delo, ki se opravlja v tržni dejavnosti (kosila), bi se enkrat letno od 

osnovne plače izplačalo: 

- 10 % vodji šolske prehrane 

- 20 % poslovni sekretarki 

- 10 % računovodkinji 

Sklep 4/1/2016: Svet šole soglasno potrjuje, da se enkrat letno izplačajo zgoraj navedeni 

odstotki od osnovne plače vodji prehrane, poslovni sekretarki in računovodkinji za delo 

opravljeno v tržni dejavnosti. 

 

K t. 7 

Cvetka Mlinarič je na ravnateljico naslovila vprašanje glede nove zaposlitve  delavke (čistilke) 

za polovični delovni čas v vrtcu. Zanimalo jo je, ali je ravnateljica izkoristila razpis za novo 

zaposlitev in bi s tem pridobila nepovratna sredstva. Ravnateljica je odgovorila, da ne ve, ali 

je bil tak razpis in ali velja tudi za javne zavode. Zagotovila je, da bo informacijo preverila. 

Informacij o tem, da je tak razpis bil, ni imela niti gospa Cvetka Mlinarič. Tudi Ana Trstenjak 

je rekla, da nima informacij o tem razpisu. 

Cvetko Mlinarič je zanimalo, kaj se je zgodilo z odpisanim šolskim pohištvom po energetski 

sanaciji šole. Ravnateljica je odgovorila, da evidence ni, je pa nekaj pohištva šlo na odpad 

zaradi dotrajanosti, nekaj stolov pa so odpeljali v župnišče, nekaj stvari, predvsem mize in 

nekaj stolov, je še vedno na šoli. 

Cvetka Mlinarič je na zaposlene v šoli (predvsem učitelje) naslovila vprašanje, zakaj se nismo 

udeležili občinske proslave ob občinskem prazniku 2. 7. 2016. Zanimalo jo je, ali smo bili res 

na izletu. Tudi glede sodelovanja pri programu. Na občini so morali sami klicati starše in se 

dogovarjati. 

Renata Vlaović je povedala v imenu vseh učiteljev, ki niso iz razkriške občine, da želijo biti na 

proslavah tudi v svojih občinah kot poslušalci in/ali ustvarjalci. Povedala je, da so učitelji po 

nagovoru župana 1. 9. 2016 v avli šole bili razočarani in da naj prevelike odzivnosti na 

občinskih proslavah od učiteljev sosednjih občin ne pričakujejo.  



Mojca Zadravec je še dodala, da sta bili izpostavljeni samo 2 učiteljici domačinki in poudarila, 

da na vseh prireditvah sodelujejo tako ali drugače vsi učitelji. 

Glede občinske proslave 2. 7. 2016 je ravnateljica še dodala, da se je dogovarjala s Tadejo 

Ivanušič o sodelovanju šole na proslavi. Dogovor je bil, da šola prispeva eno točko. Nastopala 

je Jana Mlinarič. Ravnateljica ji je sama poslala po elektronski pošti določeno recitacijo. Šola 

je sicer ponudila filmček »Nekoč pa ni bilo tako«, ki smo ga z učenci posneli ob 25-letnici 

samostojne Slovenije, a ga zaradi neprimerne svetlobe (še svetlo) naj ne bi mogli zavrteti. 

Glede izleta je ravnateljica povedala, da smo imeli dve možnosti: 25. 6. in 2. 7. 2016. Večini 

učiteljev je drugi termin bil ustreznejši, zato smo ekskurzijo, namenjeno promociji zdravja na 

delovnem mestu opravili 2. 7. 2016. 

Matejka P. Pukšič je pohvalila Festival zdravja. 

 

 

Zapisnikarica:                                                                   Predsednica SŠ OŠ Razkrižje: 

Renata Vlaović                                                                  Mojca Zadravec 


