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1262 DOL PRI LJUBLJANI
ZAPISNIK 15. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA RAVNATELJEV ZA
MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019,
ki je bila v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 11.00 uri v zbornici vrtca pri OŠ Janka
Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17.
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
8. Mateja Zukanovič, OŠ Matije Čopa, Kranj
9. Špela Drstvenšek, OŠ Toneta Čufarja Maribor
10. Karmen Cunder, OŠ 8. talcev Logatec
11. Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana
12. Uroš Govc, OŠ Domžale
13. Albert Pavli, OŠ Šmartno pri Litiji
14. Janja Zupančič, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
15. Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj
16. Vinko Hostar, OŠ Senovo
17. Nevenka Lahne, OŠ Šmarjeta
18. Damjan Osrajnik, OŠ Radlje ob Dravi
19. Milivoj Matkovič, GŠ Frana Gerbiča Cerknica
20. Edvard Popit, GŠ Postojna
21. Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
22. France Rant, OŠ Železniki
Ostali prisotni:
 Franka Pegan Glavina, OŠ Elvire Vatovec Prade – nadomešča Antona Baloha, OŠ Koper
 Martina Valant, GŠ Jesenica
 Anton Obreht, Predsednik SINDIR-ja
Opravičeno odsotni člani RO:
Anton Baloh, OŠ Koper, Polona Kenda, OŠ Podbrdo, Martin Grosek, OŠ Ljubečna, Bogomir
Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli, Vlado Hebar, OŠ Miklavž pri Ormožu, Ladislav Pepelnik, OŠ Janka
Glaserja Ruše,, Bogomir Širovnik, OŠ Mladika Ptuj, Branko Lah, OŠ Velika Polana, Romana Košutnik,
OŠ Črna na Koroškem, Andreja Hramec, OŠ Mozirje,
Odsotni: Simona Grosman, OŠ Kajetana Koviča, Radenci
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Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje RO ZRS z dne 25. oktobra 2017.
3. Situacija po umiku Uredbe o umestitvi direktorjev JZ v plačne razrede in nadaljnje aktivnosti.
4. 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 14. seje RO ZRS z dne 25. oktobra 2017.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Prisotni člani RO so sprejeli
SKLEP 2. 1. Sprejme se zapisnik 14. redne seje RO ZR, z dne 25. 10. 2017.
K3
Situacija po umiku Uredbe o umestitvi direktorjev JZ v plačne razrede in nadaljnje aktivnosti.
Gregor Pečan je povedal, da smo se sestali z namenom dogovora o ukrepih po tem, ko je bila Uredba
o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uredba) umaknjena z dnevnega reda seje vlade, predvidoma
zaradi pritiska javnosti. Po padcu Uredbe je državna sekretarka dr. Andreja Brle Lakota ponudila svoj
odstop in k odstopu pozvala tudi ministrico za izobraževanje znanost in šport dr. Majo Makovec
Brenčič. Predsednik vlade je obljubil, da bodo Uredbo ponovno uvrstili na dnevni red, češ da ni
poznal celotnega ozadja v zvezi s plačami ravnateljev.
Glavni tajnik SVIZ-a g. Branimir Štrukelj vabi k skupnemu nastopu SVIZ-a, vseh združenj ravnateljev in
SINDIR-ja za zvišanje plač strokovnih delavcev in ravnateljev ter direktorjev v šolstvu. Skupni sestanek
bo v torek, 21. 11. 2017, ob 8.00.
Gregor Pečan je pozval člane RO, da se dogovorimo, v kakšni smeri naj nas zastopa ter kakšna
pooblastila ima za zastopanje na sestankih v zvezi s plačami ravnateljev.
Albert Pavli je povedal, da je spremljal razpravo na naši e-listi po umiku Uredbe, kjer je bilo kar nekaj
dobrih predlogov, ki so lahko izhodišče za naše nadaljnje ukrepanje, npr. predlog Otona Račečiča, da
ne izvajamo določenih nalog, kot je npr. spremljava Pedagoškega inštituta o številu fotokopiranj v
osnovnih šolah. Predlagal je, da naredimo nabor nalog, ki jih ne bomo opravljali in o tem obvestimo
MIZŠ ter vlado. Povedal je, da podpira skupno nastopanje Združenja ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva (Združenje) in SINDIR-ja. Povedal je tudi, da je bilo zelo nekorektno
od predsednika SINDIR-ja, da je po predhodnem strinjanju z akcijo, ki smo jo izglasovali na zboru
Združenja v Portorožu, člane SINDIR-ja pozval, da se ne udeležijo dogovorjenega bojkota okrogle
mize.
Anton Obreht se je najprej zahvalil za vabilo. Glede dejanj v Portorožu je povedal, da se sicer strinja s
protesti, vendar je mnenja, da smo napačno obrnili puščico, namesto proti MIZŠ bi jo morali proti
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vladi oz. MJU-ju, ki zavirata izboljšanje naših plač. Njegovo mnenje je, da bi si z bojkotom okrogle
mize zaprli vrata z edinim pogajalcem, ki z nami sodeluje.
Povedal je, da je bil decembra 2016 podpisan dogovor med pogajalsko skupino vlade in
reprezentativnimi sindikati, da bodo plače nad 26. PR povišane 1. 10. 2017 in na povišanje s 1. 1.
2018 ne bi smeli pristati. Prav tako je povedal, da Koprivnikarjeva trditev, da pogajanja za povečanje
plač za zaposlene do 26. PR še ni zaključeno, ni resnična. Povedal je tudi, da SINDIR še naprej zastopa
stališče, da bi morali sprejeti kolektivno pogodbo za ravnatelje oz. direktorje šol, s katero bi med
drugim z dodatki korigirali plače, glede na velikost posamezne šole ali zavoda.
Albert Pavli je odgovoril, da so lahko naši ukrepi uperjeni samo proti MIZŠ, ker so naši delodajalci, ne
pa proti MJU.
Gregor Pečan je povedal, da ni bilo prav, da se je SINDIR vmešal v naš dogovor o bojkotu okrogle
mize. Poudaril je tudi, da je Združenje vedno povabilo SINDIR k sodelovanju, kar za SINDIR ni
mogoče reči.
Povedal je, da moramo danes govoriti o Uredbi, ki je trenutno aktualna in je to namen današnjega
sestanka.
Marjan Gorup je povedal, da je sprememba plače politično vprašanje, mi lahko s svojimi dejanji
»pritisnemo« samo na našo ministrico, ona pa mora prenesti problematiko naprej na vlado. Zato je
zelo pomembno, da se vsa interesna in sindikalna združenja ravnateljev podpremo. Sedaj je
trenutek, ko lahko nekaj naredimo, zato je nujen dogovor, katere pritiske lahko še izvedemo.
Predlaga, da za to uporabimo medije, predvsem naš predsednik, ki ga mediji že poznajo.
Gregor Pečan se je strinjal, da je potrebno prepričati javnost, ki nam, po nekorektnem poročanju
medijev, ni naklonjena. Naša skupna akcija v Portorožu pa je bila opažena in učinkovita, saj je dr.
Andreja Barle Lakota povedala, da je naš protest izzval dodaten sestanek za umeščanje ravnateljev v
PR. Še enkrat je poudaril, da si vzemimo za vzor zdravnike, ki za doseganje svojih pravic, brez slabe
vesti, samo do določene mere opravljajo svoje delo.
Damjan Osrajnik je povedal, da je potrebno izkoristiti podporo SVIZ-a. Prav tako je potrebno javnosti
predstaviti, da nam ne dvigajo plač, temveč plače vračajo na stopnjo, kot je bilo pred varčevanjem.
Javnosti moramo jasno predstaviti, kaj pomeni naše delovno mesto – kot že piše v našem dopisu, ki
smo ga naslovili na MIZŠ v Portorožu.
Mirjam Kalin je povedala, da so bili predstavniki SVIZ-a s strani republiškega vodstva že pred
sprejetjem uredbe seznanjeni, da se nam plače dvignejo za 20 %, kar je neresnica.
Gregor Pečan je pojasnil, da so novinarji napačno in zavajajoče informirali javnosti.
Doris Kužel je povedala, da je potrebno v javnosti čim večkrat predstaviti resnico o naši plačah.
Predlagala je, da delamo samo to, kar nam piše v ZOFVI-ju in nič več. Jasno moramo povedati, kaj
bomo delali za plače, ki jih imamo danes.
Vinko Hostar je še enkrat predlagal, da bojkotiramo delo v raznih delovnih skupinah (delovni čas, …).
Matjaž Barič je predlagal, da izstopimo iz projektov MIZŠ, da pa moramo biti pri medijih zelo
previdni, ker je šolstvo pri javnosti zelo slabo kotirano.
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Albert Pavli je predlagal, da zamrznemo delo v vseh delovnih skupinah tudi na Zavodu RS za šolstvo.
Vse ostalo na šolah delamo, kot je treba.
Mateja Zukanovič je predlagala, da v medijih nastopimo načrtno. Odločiti se moramo za bojkot tistih
nalog, ki so ministrstvu pomembne – nekaj »kar bo zabolelo«.
Marjetka Šmid je povedala, da moramo delovati na vseh frontah – bela stavka, mediji, seznanjati vse
skupine o našem statusu, delovnih nalogah in plačah, tudi poslanske skupine.
Nives Cek je podprla idejo, da gremo z argumenti v medije.
Marjan Gorup je pojasnil, da je bil vsak ravnatelj v zadnjih 10 letih prikrajšan za najmanj 30.000
evrov. Poudaril je, da se moramo dogovoriti, kako bomo ukrepali do seje vlade in po seji, če Uredba
ne bo sprejeta.
Majda Zaveršnik Puc je poudarila, da se moramo dogovoriti, kakšen mandat damo predsedniku za
nadaljevanje pogajanj. Predlagala je, da mu damo polna pooblastila. Da nas bo lahko zastopal
potrebuje podatke:
 primerjavo med plačami različnih direktorjev javnih zavodov,
 primerjavo s plačami učiteljev,
 kako so se gibale naše plače od razporeditve leta 2006.
Franka Pegan Glavina se je javila, da bo pripravila svoj izračun plače za zadnjih 10 let. Prav tako je
povedala, da mora vsak od nas prepričati »svojo« javnost – starše, svet šole…, kakšne so naše plače v
primerjavi z učitelji oz. v primerjavi z drugimi direktorji javnih zavodov. Prav tako se ji zdi nizkotno, da
nam ne upoštevajo nazivov.
Gregor Pečan je poudaril, da je potrebno novinarjem zelo natančno in na enostaven način razložiti,
kako je s plačami ravnateljev.
Peter Pirc je povedal, da predsednik Gregor Pečan deluje na nacionalnem nivoju, ostali pa moramo
delovati na lokalnem nivoju in naše težave predstavljati preko lokalnih medijev.
Martina Valant je opozorila, da so se leta 2006 nekaterim plače tudi zvišale.
Marjan Gorup se s tem ni strinjal, ker so nam vzeli tudi uspešnost, s katero naj bi izboljševali naše
plače.
France Rant je poudaril, da je informiranje, tako kot smo se dogovorili, nujno. Predlaga, da damo
predsedniku neomejena pooblastila na nivoju dogovorov s SVIZ-om in drugimi združenji ravnateljev
ter na nivoju države. Prav tako se je javil, da bo pripravil primerjavo med našimi plačami in plačami
direktorjev drugih javnih zavodov.

Prisotni člani RO so sprejeli
Sklep 3.1. Pripravi se dopis, da bodo člani Združenja do nadaljnjega zamrznili sodelovanje v vseh
delovnih skupinah na MIZŠ in zavodih s področja šolstva, kjer sodelujejo naši člani ter zamrznili
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udeležbo na posvetih, ki jih organizirajo javni zavodi s področja šolstva in MIZŠ. Člani združenja prav
tako do nadaljnjega ne bodo sodelovali pri raziskavah, ne bodo izpolnjevali različnih anket in
podobno.
Sklep 3.2. Člani RO dajejo pooblastila predsedniku Združenja Gregorju Pečanu za nadaljnje aktivnosti
in povezovanje z drugimi skupinami (SINDIR, SVIZ, ostala združenja ravnateljev) v zvezi z uredbo o
plačah direktorjev v javnem sektorju.
Sklep 3.3.: Delovna skupina, v kateri so France Rant, Marjan Gorup, Mateja Zukanovič in Albert Pavli,
pripravi enotna izhodišča za nastopanje v medijih.
Naslednja seja RO bo po potrebi naslednji teden, v kolikor bo potrebno zaostrovanje ukrepov v
podporo naših zahtev.
K4
Predlogi in pobude članov RO – razno.
 Dvodnevna seja RO-ja se prestavi v januar.
 Ker je dosedanji predstavnik Združenja ravnateljev v Svetu zavoda Mepi (Mednarodno
priznanje za mlade) odstopil, mora Združenje imenovati novega predstavnika. V kratki
razpravi je predsednik predlagal Karmen Cunder.
Prisotni člani RO so sprejeli
Sklep 4.1. Karmen Cunder, ravnateljico OŠ 8. talcev Logatec, se imenuje za predstavnico ravnateljev
v Svetu zavoda Mepi.
 Gregor Pečan predlaga, da se za pisanje zapisnika nagradi tistega, ki piše zapisnik. Vinko
Hostar, glede na dano situacijo (tajnica združenja je bila večkrat opravičeno odsotna) podpre
predlog.
Prisotni člani RO so sprejeli
Sklep 4.2. Letna nagrada za tajnika združenja se razdeli med zapisnikarje glede na število pisanih
zapisnikov.
 Nives Cek predlaga, da se seje RO sklicujejo ob 8.00 ali ob 13.00.
 Predsednik Združenja Gregor Pečan ima ob 14.00 snemanje v zvezi z zdravniškimi pregledi.
Albert Pavli ga opozori, da smo v Portorožu na zboru članov združenja sprejeli sklep v zvezi s
tem. Mateja Zukanovič pove, da je bilo v Portorožu predstavljeno, da se moramo zavedati, da
premalo cepljenih otrok pomeni ogrožanje za vse. Predsednik opozori, da ne smemo nase
sprejeti še te odgovornosti. Predsednik Gregor Pečan je podrobno pregledal Pravilnik za
izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki opredeljuje tudi
preventivne aktivnosti šolskega zdravnika na šoli oz. zavodu (str. 39 imenovanega pravilnika).
Za aktivnosti, opredeljene v tem pravilniku, zdravstvo dobi 5,5 milijona evrov letno. Janja
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Zupančič predlaga, da se pripravi dopis na osnovi tega pravilnika in se ga pošlje na
zdravstvene domove po vsej Sloveniji.

Seja se je zaključila ob 13.10.

Zapisala:
Špela Drstvenšek

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