ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
VIDEM 17
1262 DOL PRI LJUBLJANI

ZAPISNIK PRVEGA DELA 9. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA
ZDRUŽENJA RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019,
ki je bila v ponedeljek, 24. oktobra 2016, ob 10.00 uri v prostorih Kmetijske zadruge
Šmarje v Bistrici ob Sotli.
Prisotni člani RO:
Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Drugi prisotni:
Branko Lah, OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Teja Dolinar, OŠ Matije Valjavca Preddvor
Andreja Barle Lakota, državna sekretarka,
Gregor Mohorčič, direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Priprava predloga sprememb ZOŠ.
3. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne seje RO ZR z dne 5.9. 2016 in 3.
korespondenčne seje.
4. Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO (predsednik, podpredsednici, člani delovnih
skupin…).
5. Priprava zbora Združenja v Portorožu.
6. Razno, pobude in predlogi članov RO.
K točki 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotne je nagovoril župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak.
Predsednik Gregor Pečan je pozdravil prisotne in čestital Bogomirju Marčinkoviču za prejeto
državno nagrado s področja šolstva.
Ob 10. 06 republiški odbor ni bil sklepčen.
K točki 2
Priprava predloga sprememb ZOŠ.
Prisotni so oblikovali predloge sprememb Zakona o osnovni šoli.
Prvi del seje se je zaključil ob 18. uri.
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ZAPISNIK DRUGEGA DELA 9. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA
ZDRUŽENJA RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019,
ki je bila v torek, 25. oktobra 2016, ob 10.00 uri v prostorih Kozjanskega parka.
Prisotni člani RO:
Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Drugi prisotni:
Branko Lah, OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Teja Dolinar, OŠ Matije Valjavca Preddvor
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Priprava predloga sprememb ZOŠ.
3. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne seje RO ZR z dne 5. 9. 2016 in 3.
korespondenčne seje.
4. Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO (predsednik, podpredsednici, člani delovnih
skupin…).
5. Priprava zbora Združenja v Portorožu.
6. Razno, pobude in predlogi članov RO.
K točki 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotne je nagovoril direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič in predstavil
aktivnosti zavoda.
Ob 10. 20 je bilo prisotnih 13 članov RO. Ker sklepčnost ni zagotovljena, se bodo sklepi
sprejemali korespondenčno.
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb
Prisotni člani se strinjajo s predlaganim dnevnim redom in sprejmejo
Sklep št. 9.1.1: Potrdi se dnevni red 9. seje.
K točki 3
Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne seje RO ZR z dne 5. 9. 2016 in 3. korespondenčne
seje.
Popravek zapisnika 8. redne seje:
Polona Kenda je bila opravičeno odsotna.
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Sklep št. 9.3.1: Člani RO ZRS so sprejeli zapisnik 8. redne seje z dne 5. 9. 2016 s popravkom.
Sklep št. 9.3.2: Člani RO ZRS so sprejeli zapisnik 3.korespondenčne seje.

K točki 4
Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO (predsednik, podpredsednici, člani delovnih
skupin…).
Predsednik je poročal o sodelovanju na dveh sejah delovne skupine za zaposlovanje mladih.
Poročilu je sledila razprava. [1] Člani so podali predlog, da se omogoči mladim učiteljem
opravljanje pripravništva. [2] Starostni pogoj je ocenjen kot diskriminatoren. [3] Šole, ki se
prijavijo na razpis ne prejmejo dovolj sredstev za plačilo dela kandidatov, zato posamično
iščejo rešitve neodvisno od MIZŠ, da kompenzirajo pomanjkljivosti iz razpisa. [4]
Primanjkuje kandidatov specialnih i rehabilitacijskih pedagogov.
Sklep št. 9.4.1:
ZR posreduje predlog na MIZŠ, da naj zagotovi potrebna dodatna sredstva za kritje stroškov
in omogoči zakonito zaposlitev kandidatov na delovnem mestu primernem njihovi izobrazbi.
Sklep št. 9.4.2:
ZR posreduje na MIZŠ vprašanje, koliko oseb je MIZŠ zaposlilo za potrebe projekta Prva
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017.
Sklep št. 9.4.3:
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ZR posreduje na MIZŠ zahtevo
za dostop do podatkov o finančnem poslovanju projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja 2017.
Predsednik je poročal o sodelovanju v delovni skupini za urejanje delovnega časa učiteljev.
Izhodišča so bila posredovana članom RO v vednost. Vloga ZR v delovni skupini je
posvetovalna. Cilj je pripraviti model, ki se bo preizkušal na izbranih šolah.
Majda Zaveršnik Puc je poročala o pogovoru s poslanskima skupinama SD in nepovezanih
poslancev na temo anonimk.
Predsednik je opravil sestanek z Natašo Pirc Musar glede naročila pravnega mnenja o
kolektivni pogodbi SINDIRja. Mnenje bo posredovano SINDIRju in članom ROja.
Naslednja naloga je postopek za pridobitev izplačil neizplačane delovne uspešnosti
ravnateljev.
Majda Zaveršnik Puc je članica programskega sveta za izobraževanje na MIZŠ. Mandat se ji
izteka in članom predlaga, da kandidira kdo drug.
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Predsednik se je udeležil podelitve državnih nagrad s področja šolstva. ZR nima člana v
komisiji za podeljevanje nagrad.
Sklep št. 9.4.4.:
ZR posreduje vprašanje na MIZŠ, zakaj nima predstavnika v komisiji za podelitev državnih
nagrad s področja šolstva.
Strokovna ekskurzija na Islandijo ni bila izvedena.
Janja Zupančič je poročala o pripravi gradiv za okroglo mizo o digitalnih veščinah in o seji
delovne skupine za socialni dialog na ravni Evropske unije.
Doris Kužel je poročala o prvem sestanku delovne skupine za kakovost in evalvacijo, ki sta se
je udeležili s Karmen Cunder.
Bogomir Marčinkovič je opomnil, da bodo kmalu objavljeni razpisi za (1) povezovanje šol z
vzhodne in zahodne regije v mreže, (2) strojno opremo in (3) za postavitev omrežja Eduroam.
Člani so razpravljali o neenotni praksi izplačevanja sejnin za člane sveta zavodov.
Polona Kenda sodeluje pri projektu, ki vključuje šole, ki mejijo na Triglavski narodni park in
razvoj podeželja.
Sklep št. 9.4.5.:
Poloni Kenda se podeli mandat za zastopanje Združenja ravnateljev v projektu. Načrt
upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025, za področje prizadevanj za obstoj
manjših šol in vrtcev, ki segajo v TNP.
K točki 5
Priprava zbora Združenja v Portorožu.
Sklep št. 9.5.1.:
Za zbor ZR v Portorožu, novembra 2016, se imenuje delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
predsednica Karmen Šepec, člana Marjan Gorup in Vinko Frece; verifikacijska komisija:
predsednik France Rant in članica Polona Kenda; overovitelja zapisnika: Vinko Hostar in
Marjeta Šmid; zapisnikarica: Romana Košutnik.
Sklep št. 9.5.2.:
Sprejme se naslednji dnevni red zbora ZR, ki bo potekal v Portorožu, novembra 2016:
1. Otvoritveni pozdrav in nagovor predsednika
2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva zbora članov ZR
3. Izvolitev ostalih organov zbora članov:
- dvočlanske verifikacijske komisije,
- zapisnikarja in
- dveh overoviteljev zapisnika.
4. Poročilo verifikacijske komisije
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5. Nadomestne volitve članov RO (Teja Dolinar namesto Milana Roglja predlog aktiva
Kranj Tržič, Branko Lah namesto Sabine Juhart predlaga aktiv Murska Sobota, Uroš
Govc namesto Metke Murn aktiv Ljubljana – Kamnik)
6. Poročila o delovanju RO med dvema zboroma (Gradiva je potrebno pripraviti, da
bodo objavljena pred zborom) (Predsednik, Karmen ali Doris - kakovost, Janja
uredniški odbor revije Vodenje in mednarodno sodelovanje, Marjan Gorup –strokovni
svet in skupina za ureditev položaja tujih jezikov, Milan Rejc – programski svet ŠR,
Majda Vehovec članica državne izpitne komisije pri RIC)
7. Določitev višine članarine za leto 2017
8. Pobude in predlogi članov ZR
France Rant potrebuje seznam članov. Karmen Šepec bo poskrbela za glasovalne listke.
Sklep št. 9.5.3.:
Predlaga se sprememba povišanja letne članarine ZR na 25€.
Za utemeljitev poskrbi predsednik. Kdaj je bila članarina prvič povišana? Pripraviti poročilo o
opravljenem delu, skrb za povečanje članstva.
K6
Razno, pobude in predlogi članov RO.
Janja Zupančič predstavi zbirno poročilo regijskih delavnic na temo problemov in anomalij na
področju šolstva. Gradivo posreduje članom RO.
Na posvetu v Portorožu bodo člani RO izvedli delavnice, na katerih bodo udeleženci iskali
rešitve za najbolj izpostavljene probleme oz. anomalije.
Prisotni opravijo hiter pregled predlogov popravkov ZOsn in predlagajo, da jih pregleda
pravnik.
Predsednik bo na MIZŠ naslovil pobudo za oblikovanje delovne skupine za pripravo
predlogov sprememb ZOsn. V delovno skupino naj se imenuje vse člane RO, ki so sodelovali
pri oblikovanju predlogov sprememb 24. 10. Na naslednje srečanje na temo priprav ZOsn se
povabi B. Zupančiča, G. Mohorčiča, A. Barle Lakota, S. Čebular Musar.
Gradivo bo v skupni rabi (Google Docs) na voljo za urejanje do 20. 11. 2016.
Seja se je zaključila ob 13. 45.
Zapisala:
Janja Zupančič

Predsednik:
Gregor Pečan
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