ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
VIDEM 17
1262 DOL PRI LJUBLJANI
ZAPISNIK 14. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA RAVNATELJEV ZA
MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019,
ki je bila v sredo, 25. oktobra 2017, ob 12.00 uri v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport
Prisotni člani RO:
1. Gregor Pečan, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
2. Karmen Šepec, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
3. Majda Zaveršnik Puc, OŠ Šoštanj
4. Nives Cek, OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen
5. Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje
6. Doris Kužel, OŠ Škofja Loka Mesto
7. Emilija Kavčič, OŠ F. S. Finžgarja Lesce (nadomestna članica)
8. Mateja Zukanovič, OŠ Matije Čopa, Kranj
9. Martin Grosek, OŠ Ljubečna
10. Andreja Hramec, OŠ Mozirje
11. Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli
12. Vlado Hebar, OŠ Miklavž pri Ormožu
13. Špela Drstvenšek, OŠ Toneta Čufarja Maribor
14. Ladislav Pepelnik, OŠ Janka Glazerja Ruše
15. Bogomir Širovnik, OŠ Mladika Ptuj
16. Karmen Cunder, OŠ 8. talcev Logatec
17. Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana
18. Uroš Govc, OŠ Domžale
19. Albert Pavli, OŠ Šmartno pri Litiji
20. Janja Zupančič, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
21. Branko Lah, OŠ Velika Polana
22. Simona Grosman, OŠ Kajetana Koviča Radenci (nadomestna članica)
23. Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj
24. Vinko Hostar, OŠ Senovo
25. Nevenka Lahne, OŠ Šmarjeta
26. Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
27. France Rant, OŠ Železniki
Ostali prisotni:
Vincenc Frece, član nadzornega odbora
Opravičeno odsotni člani RO:
Anton Baloh, OŠ Koper, Polona Kenda, OŠ Podbrdo, Peter Pirc, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Damjan
Osrajnik, OŠ Radlje ob Dravi, Edvard Popit, GŠ Postojna, Milivoj Matkovič, GŠ Frana Gerbiča Cerknica,
Romana Košutnik, OŠ Črna na Koroškem
Odsotni: /
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Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje RO ZRS z dne 12. junija 2017.
3. Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO.
4. Priprave za zbor Združenja ravnateljev v Portorožu 6.11.2017.
5. Pregled in uskladitev Pravil združenja.
6. Predlogi za nagrade in priznanja Združenja ravnateljev.
7. Predlogi in pobude članov RO – razno.
K1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Prisotni člani RO so sprejeli
SKLEP 1. 1. Republiški odbor je sklepčen.
SKLEP 1. 2. Potrdi se dnevni red v predlagani obliki.
K2
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje RO ZRS z dne 12. junija 2017.
Na seji sta bila prisotna člana RO Matjaž Barič in Špela Drstvenšek. Pravilno je potrebno navesti imena
Emilija Kavčič, Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje.
V točki 4 se popravi 'v redu'.
Zapisnik se popravi. Objavi se popravljena verzija.
Prisotni člani so sprejeli
SKLEP 2. 1. Sprejme se zapisnik 13. redne seje RO ZR z dne 12. 6. 2017 z ustreznimi popravki.
SKLEP 2. 2. Zapisniki sej RO se v roku petih delovnih dni kot osnutek pošljejo članom RO,
nadzornega odbora in častnega razsodišča v pdf obliki. Pripombe se posredujejo vsem
prejemnikom v roku petih delovnih dni.
K3
Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO.
G. Pečan je poročal o delu delovne skupine za delovni čas, v katero je vključenih 12 šol, ki jih je
predlagalo MIZŠ, in 12 šol, ki so se odzvale na pobudo ZR. Skupina preverja, ali bo model deloval v
praksi.
V razširjeni skupini za delovni čas so trije predstavniki ravnateljev (G. Pečan, A. Pavli, S. Preskar),
predstavniki SVIZ in MIZŠ. Njihova naloga je spremljanje poskusa.
Prvotna skupina je bila oblikovana pred letom in pol. V skupino je bil imenovan G. Pečan. Vloga
ravnateljev je bila opazovalna.
V. Frece je predlagal, da se področje delovnega časa uredi z zakonom in ne s kolektivno pogodbo.
Prisotni so razpravljali o modelu delovnega časa.
B. Marčinković je pojasnil, da je posredoval predstavitev o urejanju delovnega časa, ker mu je bilo to
dovoljeno.
Š. Drstvenšek je opozorila na dezinformacije na terenu.
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U. Govc je zastavil vprašanje o prenosu doprinosa. G. Pečan je pojasnil, da se doprinos ne prenaša v
naslednje leto. Ravnatelji naj zaposlene usmerijo na SVIZ. 31. 8. se obdobje zaključi.
M. Kalin je poročala o posvetu knjižničarjev. Njihova želja je del delovnih nalog opravljati doma.
M. Grosek je opozoril, da informacije v kolektive prihajajo prej s strani SVIZa kot s strani ravnateljev.
O urejanju plač ravnateljev je G. Pečan predstavil predlog, da se ravnatelje razporedi v razponu od 46
do 52 plačnega razreda in opozoril, da je predlagano razmerje premajhno, zavzel se je za razpon
devetih plačnih razredov, kar bi pomenilo linearni premik za štiri plačne razrede za vse ravnatelje. V
nadaljevanju je predlagal pogajanja o dodatkih.
K. Šepec je poročala o sestanku na MIZŠ, ki je potekal 9. 10. 2017. Udeležila sta se ga še G. Pečan in M.
Zaveršnik Puc. Na sestanku so bile obravnavane teme, ki so bile izpostavljene na sestanku SINDIRja:
plače ravnateljev, urejanje učne obveznosti, razpravljali so o dilemi ali je ravnatelj poslovodni organ ali
strokovni delavec. Sklenjeno je bilo, da se prednostno rešuje problematika ravnateljskih plač in nato
ostale teme.
M. Zaveršnik Puc je dodala, da je bilo na sestanku predstavljeno delovanje KPK za področje šolstva,
vendar tematika ne zahteva prednostne obravnave.
K. Cunder, ki je članica skupine za kakovost, je poročala, da se skupina od zadnje seje RO ni sestala.
G. Pečan je bil imenovan v strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Združenje ravnateljev je za člane
predlagalo tri kandidate. Poleg imenovanega predsednika Združenja še A. Pavlija in Š. Drstvenšek.
G. Pečan je poročal o obravnavanih tematikah na dveh srečanjih in izpostavil problematiko inkluzije ter
sestavo strokovnega sveta.
A. Pavli je izrekel zahvalo V. Hebarju za organizacijo obiska Miklavža pri Ormožu in okolice.
Potekala je kritična razprava o vsebinah novembrskega srečanja ravnateljev. Predsednik Združenja je
posredoval protestno sporočilo državni sekretarki dr. Barle Lakoti in direktorju Šole za ravnatelje dr.
Korošcu. Posledično je bil program spremenjen tako, da bo omogočen čas za razpravo o problematiki,
ki so jo ravnatelji v preteklem letu izpostavili na regijskih posvetih in na novembrskem posvetu.
Prisotni so pohvalili vsebine posveta tajnic, ki ga je pripravil Ravnateljski servis.
K4
Priprave za zbor Združenja ravnateljev v Portorožu 6.11.2017.
Po razpravi so prisotni člani sprejeli
SKLEP 4. 1. Dnevni red in predlog sestave organov
1. Otvoritveni pozdrav in nagovor predsednika.
2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva (Karmen Šepec, Vinko Hostar, Špela
Drstvenšek)
3. Izvolitev ostalih organov zbora članov:
- tričlanske verifikacijske komisije (Albert Pavli, Doris Kužel, Nevenka Lahne)
- zapisnikarja (Romana Košutnik) in
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4.
5.

6.
7.
8.

- dveh overiteljev zapisnika (Nives Cek, Vlado Pepelnik)
Poročilo verifikacijske komisije.
Nadomestne volitve članov RO in častnega razsodišča:
- namesto Milana Rejca Emilija Kavčič (Kranj) in namesto Dušana Zagorca Simona
Grosman (Murska Sobota);
- namesto preminule članice častnega razsodišča Janje Bukovec – predlog poda zbor
članov.
Določitev višine članarine za leto 2017:
predlog sprejet na 14. redni seji RO, ostane 25 €.
Plače ravnateljev, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in nadaljnje aktivnosti.
Pobude in predlogi članov ZR.

K5
Pregled in uskladitev Pravil združenja.
Na predlog predsednika Združenja so prisotni sprejeli
SKLEP 5. 1. Posodobitev in uskladitev pravil se izvede do naslednje seje RO, kjer se predlog
potrdi.
K6
Predlogi za nagrade in priznanja Združenja ravnateljev.
M. Grosek je predlagal, da se decembra posredujejo predlogi za nagrade in dodal, da posamezni člani
ne želijo, da se jim nagrada svečano podeli.
Imenovanje častnega člana marca 2018 še ne bo mogoče, ker dopolnjena Pravila združenja še niso
sprejeta.
Prisotni člani so sprejeli
SKLEP 6. 1. Prejemnike nagrad se vpraša ali soglašajo s podelitvijo nagrade.
K7
Predlogi in pobude članov RO – razno.
MIZŠ je spodbudilo razmislek, katerim zaposlenim bi lahko dodelili stalno pripravljenost. Predsednik
Združenja prisotne pozove, naj mu posredujejo predloge.
Kozjanski aktiv je pripravil zbirnik dodeljenih materialnih stroškov šolam s strani državnega proračuna.
B. Marčinković bo omogočil skupno urejanje tabele, da jo bodo dopolnili člani RO s podatki svojih šol.
Nato bo Združenje na MIZŠ posredovalo zahtevo za pojasnilo in povišanje sredstev.
G. Pečan je predlagal, da Združenje pošlje odprto pismo MIZŠ zaradi zmanjšanja sredstev za
izobraževanje, ki izhaja iz poročila OECD in od ministrstva in zahteva, da se obseg sredstev vrne na nivo
pred krizo.
Član Združenja Milan Rejc, ki se je upokojil, je Združenje zastopal v svetu zavoda in v programskem
svetu Šole za ravnatelje. G. Pečan bo ŠR pozval, naj posreduje uraden poziv za imenovanje novih
predstavnikov Združenja v omenjenih organih.
M. Zaveršnik Puc je izpostavila izvajanje zdravniških pregledov s strani šol. Ponovljeno je bilo stališče,
ki je bilo sprejeto na 6. redni seji RO 6. marca 2016: »Člani RO smo ugotovili, da je na tem področju
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različna praksa. Predlagamo, da se pripravijo izhodišča za zdravstveno varstvu na nivoju države. Na
izhodišča bomo podali svoja stališča.«
Razprava se je zaključila s pobudo, da K. Cunder članom RO posreduje odgovore, ki jih je prejela s strani
MIZŠ.
D. Kužel je izpostavila vsebino okrožnice o financiranju plavalnega tečaja v 3. razredu, ki navaja, da
starši ne smejo sofinancirati dejavnosti. Predlaga, da RO na MIZŠ poda predlog za umik okrožnice.
J. Zupančič je poročala o predlogih, ki so bili izpostavljeni na medobčinskem aktivu ravnateljev in
zadevajo vrnitev sredstev za plačilo krajših nadomeščanj, ureditev obsega letnega dopusta in višine
regresa na raven pred uveljavitvijo ZUJFa, posodobitve Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole (povečanje deležev delovnih mest administrativno-tehničnega
osebja, hišnikov, knjižničarjev, pomočnikov ravnateljev) in sistemiziranje novega delovnega mesta
vzdrževalec IKT opreme.
A. Pavli je predstavil primer, ko je MIZŠ odobrilo nadomestno zaposlitev za čas ravnateljeve daljše
bolniške odsotnosti.
M. Šmid je izpostavila problematiko naraščajočega obsega dela svetovalnih delavcev in predlagala
uskladitev sistemizacije z aktualnimi potrebami.
Seja se je zaključila ob 14.25.

Zapisala:
Janja Zupančič

Predsednik Združenja ravnateljev
Gregor Pečan u.d.i.e., l.r.
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