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ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV 
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE 

ČUFARJEVA 11  

1000 LJUBLJANA  
 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA 

RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019, 
 

ki je bila v sredo,  03. februarja 2016, ob 11.00 uri v sejni sobi občine Logatec. 

 

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. Anton Baloh, OŠ Koper 

5. Nives Cek, OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen 

6. Polona Kenda, OŠ Podbrdo 

7. Doris Kužel, OŠ Škofja Loka Mesto 

8. Milan Rejc, OŠ Gorje 

9. Milan Rogelj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj 

10. Martin Gosek, OŠ Ljubečna 

11. Andreja Hramec, OŠ Mozirje 

12. Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli 

13. Vlado Hebar, OŠ Miklavž pri Ormožu 

14. Špela Drstvenšek, OŠ Toneta Čufarja Maribor 

15. Karmen Cunder, OŠ 8. talcev Logatec 

16. Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana 

17. Metka Murn, OŠ Dragomelj 

18. Albert Pavli, OŠ Šmartno pri Litiji 

19. Janja Zupančič, OŠ Luisa Adamiča Grosuplje 

20. Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj 

21. Nevenka Lahne, OŠ Šmarjeta 

22. Romana Košutnik, OŠ Črna na Koroškem 

23. Damjan Osrajnik, OŠ Radlje ob Dravi 

24. Edvard Popit, GŠ Postojna 

25. Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 

26. France Rant, OŠ Železniki 

27. Oton Račečič, OŠ Prebold 

28. Sabina Ileršič, OŠ Antona Globočnika Postojna 

29. Damijana Gustinčič, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 

30. Anton Obreht, SINDIR 
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Opravičeno odsotni člani RO:  
Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje, Peter Pirc, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Sabina Juhart, 

OŠ Bogojina, Dušan Zagorc, OŠ Gornja Radgona, Vinko Hostar, OŠ Senovo, Milivoj 

Matkovič, GŠ Frana Gerbiča Cerknica. 

 

Odsotni člani RO:  
Ladislav Pepelnik, OŠ Janka Glazerja Ruše, Bogomir Širovnik, OŠ Mladika Ptuj. 

 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje RO ZR z dne 16. oktobra 2015. 

3. Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO (predsednik, člani delovnih skupin…) 

4. Informacija SINDIR-a o poteku pogajanj. 

5. Imenovanje predstavnika ZR v Programski svet Šole za ravnatelje (dopis v prilogi). 

6. Priprave za srečanje in zbor Združenja ravnateljev v Laškem 21.3.2016. 

7. Obravnava poročil Računskega sodišča (vsa poročila so javno objavljena na spletnih 

straneh Računskega sodišča RS 

http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K14C547C99000823FC1257F41004A6E19?openDocument&app

Source=46E3594471E3F026C1257147003B9860 ). 

8. Informacija o anonimni prijavi zoper predsednika in predstavnika Ravnateljskega 

servisa 

9. Razno, pobude in predlogi članov RO. 

 

K točki 1  

Predsednik Gregor Pečan je pozdravil prisotne, ugotovil, da smo sklepčni (26 članov) in 

predlagal zgoraj navedeni dnevni red. 

Opozori, da vodi evidenco neprisotnosti na sejah RO in da bo sporočil bazi, da člana 

zamenjajo. 

Ravno tako prosi, da člani RO bolj aktivno pristopijo k delu v različnih komisijah. 

Sabina Ileršič je predlagala, da se na dnevni red uvrsti kot 8. točka informacija o 

anonimni prijavi. 

 

Sklep št. 5.1.1.:  Ugotovitveni sklep je, da smo sklepčni in se potrdi predlagani dnevni 

red z dodatno točko.  

Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 2 

Predsednik je predstavil zapisnik 4. redne seje republiškega odbora ZRS z dne, 16. 10. 

2015 in pozval navzoče, da zapisnik dopolnijo ali popravijo.  

 

Sklep št. 5.2.1.: Člani RO ZRS so sprejeli zapisnik 4. redne seje RO z dne 16. 10. 2015. 

 

 

 

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K14C547C99000823FC1257F41004A6E19?openDocument&appSource=46E3594471E3F026C1257147003B9860
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K14C547C99000823FC1257F41004A6E19?openDocument&appSource=46E3594471E3F026C1257147003B9860
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K14C547C99000823FC1257F41004A6E19?openDocument&appSource=46E3594471E3F026C1257147003B9860
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K točki 3 

 

Delovna skupina za delovni čas učiteljev v sestavi: Karmen Cunder, Vinko Frece, Majda 

Zaveršnik Puc, Špela Drstvenšek, Martina Valant, Metka Murn in Gregor Pečan se je 

dobila že dvakrat pred objavo uradnega poročila Računskega sodišča. Na sestanku so se 

s sekretarko Andrejo Barle Lakota dogovorili, da je potrebno na sestanek povabiti SVIZ 

in tržnega inšpektorja. Časa ima delovna skupina na voljo toliko kot MIZŠ – 90 dni. 

 

Predsednik predlaga, da v javnosti zagovarjamo dejstvo, da bi vsi kot ravnatelji ravnali 

podobno, če bi bili izbrani za nadzor. Hkrati ga veseli, da se je Računsko sodišče lotilo 

tega področja in da je s tem dalo možnost za delovanje MIZŠ. 

 

Predsednik se je udeležil tudi dveh sej odborov v parlamentu: odbor za finance in odbor 

za šolstvo. Odbora sta naložila FURS-u, da poda mnenje v zvezi s šolskimi bazarji oz. za 

vse dejavnosti, ki jih šole izvajajo s pomočjo prodaje. 

 

Izvedli sta se tudi 2. in 3. seja komisije za učbeniško politiko. Nič več ni jasno koliko je 

v bodočih proračunih sredstev namenjenih za učbenike. Za to leto je predvidena menjava 

učbenikov za II. VIO. 

Predsednik nas je seznanil, da imamo nova Pravila ZR, ki bodo objavljena na novi 

spletni strani. Urejala jo bosta Milan Rejc računalnikar OŠ Janka Modra.  

Delovna skupina za imenovanje ravnateljev v sestavi: Majda Zaveršnik Puc, Edvard 

Popit, Polona Kenda in Karmen Šepec nas je seznanila z različnimi predlogi imenovanja 

ravnateljev. Gradivo o Kolektivni pogodbi za ravnatelje so dobili na prvi seji. Na drugi 

seji so sprejeli sklep, da imajo za osnovo za oblikovanje mnenja Kolektivno pogodbo od 

20 do 24. člena. 

Pripombe delovne skupine pa so: 

- sestava senata (42 članov, za posamezni primer bi deloval ožji senat, največ 9 

članov), 

- za 21. člen predlagajo spremembo – ravnatelje imenuje in razrešuje senat na 

predlog sveta zavoda, 

- pri 23 členu bi bilo smiselno določiti minimalni odstotek za 4 – letno vodenje 

iz ocene uspešnosti (75 % dosežene ocene), 

- celoten postopek imenovanja ravnateljev bi moral biti v ZOFVI in ne v 

kolektivni pogodbi (splošna pripomba). 

 

Za članico pri mednarodnem povezovanju Združenja je izrazila pripravljenost Janja 

Zupančič. 

 

Marjan Gorjup nas je seznanil o delovanju komisije za umestitev drugega tujega jezika 

kot obveznega v OŠ. Je edini ravnatelj v tej delovni skupini. Delovno gradivo je priloga 

zapisnika. Seznanil nas je tudi, da je do sedaj bila le ena seja, druga pa je bila že pet krat 

sklicana, vendar nikoli realizirana. 

 

Hkrati nas je Marjan Gorjup seznanil, da je član sveta za VIZ in da v tem času niso imeli 

nobenega sestanka. 
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Predsednik nas je seznanil, da se je izvedel tudi sestanek s predstavniki ZSSS. Na 

sestanku je bila prisotna tudi predstavnica SVIZ-a. Do drugega sestanka je treba s  strani 

RO predstaviti 3 predloge, ki bi izpostavili: 

- da se po februarju ne bi več smelo kaj spreminjati na nivoju šolstva za 

naslednje šolsko leto; 

- učbeniki se morajo potrditi za daljše obdobje; 

- tretjega predloga še nimajo izoblikovanega. 

 

Sklep št. 5.3.1.: RO ZRS predlaga MIZŠ takojšnjo ukinitev neobveznih izbirnih 

predmetov v vseh oddelkih in uvedbo drugega tujega jezika kot obveznega predmeta. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

K točki 4  

 

Anton Obreht je ravno tako opozoril na neodzivnost članstva. Seznanil nas je, da je 

Kolektivna pogodba za  ravnatelje predlog. MIZŠ jo bo obravnaval in del le-te bo šel v 

ZOFVI, del pa ostal kot kolektivna pogodba. 

Decembra 2015 so se začeli pogovarjati o anomalijah plačnega sistema. Zastavili so si 

časovno dinamiko: 

- prvo na splošni ravni, 

- nato na posameznih delovnih mestih. 

Seznanil nas je, da 3. 2. popoldne poteka pogajanje za J in B skupino. Pogovarjali se 

bodo o metodologiji za odpravo anomalij. Opozoril je tudi, da v kolikor ne bomo 

razumeli, da je SINDIR pogajalec za skupino B, ne bomo uspeli. 

Predsednik SINDIR je predlagal, da skličemo v naslednjih 2 – 3 tednih sestanek vseh 

vodij združenj ravnateljev, SVIZ-a, VIR-a in SINDIR-a ter ugotovimo kakšna je naša 

skupna usmeritev v prihodnosti.  

Kolektivna pogodba za ravnatelje ni v javni obravnavi, ker bi MIZŠ moral odgovoriti v 

30 dneh in nato 2 leti ne moreš vložiti sprememb. 

Anton Obreht tudi predlaga, da je na srečanju v Laškem na dnevnem redu tudi sindikat in 

poročilo o dosedanjem delu.  

Marjan Gorjup opozori, da bi morali odpreti še dva problema: odpravo krivice, da so nam 

odvzeli redno delovno uspešnost, drugo pa, da je pogoj, da lahko postaneš ravnatelj 

naziv, potem pa se le-ta nič več ne upošteva. Seveda pa poudarja, da so glavna prioriteta 

plačni razredi. 

Anton Obreht opozori, da so nam odvzeli tudi 4 dodatke, kar je ustavno sporno. 

 

Sklep št. 5.4.1.: Člani RO podpiramo predlog predsednika SINDIR, da se skliče skupni 

sestanek. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K točki 5  

 

Predsednik nas je seznanil, da je potrebno imenovanje predstavnika ZR v Programski 

svet Šole za ravnatelje. Predlog je, da bi nas še naprej zastopal Milan Rejc.  

 

Milan Rejc je povedal, da se je letos prvič oblikoval programski svet Šole za ravnatelje in 

ima občutek, da bi se lahko delovanje izboljšalo. 

 

Sklep št. 5.5.1.: RO ZRS imenuje Milana Rejca v Programski svet Šole za ravnatelje. 

Sklep je potrjen. 

 

K točki 6 

 

Predsednik nas je seznanil, da je 21. marca v Laškem posvet Šola in ravnatelj. Do takrat 

je potrebno organizirati še eno srečanje. 

 

Sklep št. 5.6.1.: Naslednja seja RO ZRS bo 7. marca. Lokacija bo sporočena naknadno. 

Sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Predsednik je predlagal, da se za posvet formira delovna skupina. 

 

Sklep št. 5.6.2.: Programski odbor za izvedbo posveta Šola in ravnatelje sestavljajo: 

Milan Rejc, Franc Rant in Gregor Pečan. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 7 

 

Predstavniki podružnic so predstavili stališča, ki so jih zavzeli na aktivih ravnateljev. 

Poročila so priloga zapisnika. Večina meni, da moramo počakati na izhodišča MIZŠ, ki 

se naj dogovarja s SVIZ. 

Martin Gosek sprašuje za izhodišča, ki jih je MIZŠ posredovala delovna skupina. 

Predsednik je odgovoril, da nismo dali predlogov, temveč so ravnatelji predstavili 

dosedanjo prakso na šolah, kako so reševali ta problem. 

Oton Račečič opozori, da imamo sedaj moč, da soodločamo pri urejanju delovnega časa. 

Antona Baloha retorično zanima ali imamo ravnatelji sploh enotna stališča o posameznik 

šolskih vprašanjih. 

Predsednik povzame, da bo delovna skupina sodelovala in nadzirala, kaj se naj bi dodalo 

ali spremenilo, ko bodo stališča izoblikovana. 
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K točki 8 

 

Sabina Ileršič nas je seznanila, da sta dve članici častnega razsodišča 6. 11. 2015 dobili 

anonimno prijavo od skupine ravnateljev zoper predsednika Gregorja Pečana in Franca 

Ranta. 

 

Častno razsodišče je sprejelo dva sklepa: da ne bodo obravnavali anonimne pobude, ker 

ni naslovnika, kamor bi lahko posredovalo odgovor in da se spremeni 49. člen Pravil 

Združenja. Zapisnik častnega razsodišča je priloga zapisniku 5. redne seje. 

 

K točki 9 

 

Predsednik nas seznani, da bomo morali slej ko prej sprejeti neko stališče o Zvezi OŠ. 

Zveza OŠ bo verjetno nastala in v njej bodo predstavniki ravnatelji. Predsednik je od 

MIZŠ zahteval, da nam pripravijo vsa vsebinsko/programska, zakonska in finančna 

izhodišča.  

Albert Pavli meni, da ZRS ostane, Zveza OŠ pa naj se ustanovi. 

 

Sklep št. 5.9.1.: RO ZRS podpira ustanovitev interesnega združenja osnovnih šol. 21 

članov je glasovalo za, 4 proti. Sklep je izglasovan. 

 

Predsednica nadzornega odbora Damjana Gustinčič nas je seznanila s problemi glede 

realizacije sklepa za pregled mesečnih poročil Ravnateljskega servisa. Težava je v tem, 

da so tričlanski odbor in se še niso uspeli fizično srečati. Poslovodni organ dopolnjuje 

poročila in bi jih bilo potrebno večkrat pregledati in potrditi.  

Oba člana nadzornega odbora sta že v osnovi imela pripombo, da člani to sploh delajo. 

Ravno tako ne vedo, kakšna je zahtevnost posameznih nalog, glede na plačilo. 

France Rant natančno razloži, kako je sestavljeno poročilo. Prejšnji mesec je bil 

presenečen, da je bilo poročilo zavrnjeno zaradi nekaterih pikolovskih stvari. 

Predsednik je povedal, da bo organiziral srečanje in se bodo dogovorili o poteku nadzora. 

 

Predsednik nas je seznanil, da 1. 2. dobil obvestilo za javni poziv MIZŠ, da se imenujeta 

dva člana RO v Svet za kakovost in evalvacijo. Dopis nam bo preposlal. Opomnil je, da 

lahko predlagamo tudi nečlane RO, skratka ravnatelje, ki so na tem področju 

kompetentni.  

Seja se je zaključila ob 15.00.  

 

 

Zapisala:        Predsednik: 

Romana Košutnik       Gregor Pečan  


