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ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV 
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE 

ČUFARJEVA 11  

1000 LJUBLJANA  
 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA 

RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019, 
 

ki je bila v ponedeljek,  07. marca 2016, ob 9.00 uri v prostorih MIZŠ. 

 

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. Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje 

7. Polona Kenda, OŠ Podbrdo 

8. Doris Kužel, OŠ Škofja Loka Mesto 

9. Milan Rejc, OŠ Gorje 

10. Milan Rogelj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj 

11. Martin Gosek, OŠ Ljubečna 

12. Andreja Hramec, OŠ Mozirje 

13. Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli 

14. Vlado Hebar, OŠ Miklavž pri Ormožu 

15. Špela Drstvenšek, OŠ Toneta Čufarja Maribor 

16. Ladislav Pepelnik, OŠ Janka Glazerja Ruše 

17. Bogomir Širovnik, OŠ Mladika Ptuj 

18. Karmen Cunder, OŠ 8. talcev Logatec 

19. Metka Murn, OŠ Dragomelj 

20. Albert Pavli, OŠ Šmartno pri Litiji 

21. Peter Pirc, OŠ Zbora odposlancev Kočevje 

22. Janja Zupančič, OŠ Luisa Adamiča Grosuplje 

23. Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj 

24. Vinko Hostar, OŠ Senovo 

25. Nevenka Lahne, OŠ Šmarjeta 

26. Romana Košutnik, OŠ Črna na Koroškem 

27. Damjan Osrajnik, OŠ Radlje ob Dravi 

28. Milivoj Matkovič, GŠ Frana Gerbiča Cerknica 

29. Edvard Popit, GŠ Postojna 

30. Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 

31. France Rant, OŠ Železniki 

32. Oton Račečič, OŠ Prebold 

33. Sabina Ileršič, OŠ Antona Globočnika Postojna 

34. Vincenc Frece, OŠ Blanca 
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Opravičeno odsotni člani RO:  
Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana,  Dušan Zagorc, OŠ Gornja Radgona, 

Damjana Gustinčič, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača. 

 

Odsotni člani RO:  
Sabina Juhart, OŠ Bogojina 

 

Gosti: 

Andreja Barle Lakota, državna sekretarka,  nisem slišala imen drugih dveh 

 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje RO ZR z dne 3. februar 2016. 

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

4. Informacija SINDIR-a o poteku pogajanj. 

5. Potrditev imenovanja predstavnikov ZR v: 

- Svet za kakovost in evalvacijo in 

- delovno skupino za izvrševanje roditeljskih pravic. 

6. Seznanitev z letnim in finančnim poročilom ZRS za leto 2015. 

7. Seznanitev s programom dela in finančnim načrtom za leto 2016. 

8. Določitev dnevnega reda in programa za srečanje in zbor Združenja ravnateljev v 

Laškem 21.3.2016. 

9. Obravnava in sprejem poslovnega poročila Ravnateljskega servisa za leto 2015. 

10. Obravnava in sprejem programa dela Ravnateljskega servisa za leto 2016. 

11. Razno, pobude in predlogi članov RO. 

12. Informacije o NPZ in drugih perečih temah (MIZŠ). 

 

K točki 1  

Predsednik Gregor Pečan je pozdravil prisotne, ugotovil, da smo sklepčni (29 članov) in 

predlagal zgoraj navedeni dnevni red. 

Vinko Hostar opozori, da na dnevnem redu manjka letno in finančno poročilo Združenja 

za leto 2015. Dnevni red se na osnovi tega spremeni. 

 

Sklep št. 6.1.1.:  Ugotovitveni sklep je, da smo sklepčni in se potrdi dopolnjeni dnevni 

red.  

Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 2 

Predsednik je predstavil zapisnik 5. redne seje republiškega odbora ZRS z dne, 3. 2. 

2016 in pozval navzoče, da zapisnik dopolnijo ali popravijo. Sam je predlagal nekaj 

popravkov. 

 

Sklep št. 6.2.1.: Člani RO ZRS so sprejeli zapisnik 5. redne seje RO z dne 3. 2. 2016 s 

popravki. Sklep je soglasno sprejet. 
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K točki 3 

 

Predsednik se je opravičil, ker je prezrl da mora pripraviti poročilo za leto 2015 za RO in 

povedal, da bo s svojim naslednjim izvajanjem združil točke 3. , 6. in 7. današnjega 

dnevnega reda. 

 

Predsednik nas je seznanil z okvirnim finančnim poslovanjem RO. Poročilo je priloga 

zapisnika. 

 

V sklopu delovne komisije za učbenike se je udeležil sestanka 10. 2., medtem ko se 

srečanja 3. 3. ni udeležil in tudi ni uspel pridobiti koga drugega od članov RO, da bi se 

ga. Povedal je, da v kolikor bo MIZŠ res zagotovilo sredstva za menjavo učbenikov v 

učbeniškem skladu, ne bo nikakršnih problemov. Kot predstavnik ravnateljev vidi glavne 

zasluge delovanja v tej komisiji, da se je sprožila debata o potrjevanju učbenikov in o 

sestavi programskega sveta. Predlog je, da bi bila gradiva za I. VIO brezplačna. Razpis bi 

izvajalo MIZŠ na periodo 4 let. 

 

Predsednik se je udeležil aktiva ravnateljev za Posavje in Obsoteljsko. Ocenjuje, da je 

bilo srečanje konstruktivno. 

 

Udeležil se je podelitve Kumerdejevih nagrad. 

 

Seznanil nas je, da je ministrica 17. 2. ustanovila delovno skupino za delovni čas 

učiteljev, katere član je postal. 

 

Za program dela za leto 2016 je predsednik zatrdil, da ostaja isti kot v letu 2015, ravno 

tako 4 prednostna področja. 

 

Seznanil nas je, da je sklical sestanek predsednikov združenj vrtca in srednjih šol, da bi se 

združenja poenotila oz. celo združila. Obe predsednici sta bili zainteresirani za 

poenotenje. V bližnji prihodnosti se bodo dokončno dogovorili. 

Oton Račečič predlaga, da se, glede na to, da se za učitelje sprosti napredovanje, sprosti 

ravnateljem delovna uspešnost. 

 

Sklep št. 6.3.1.: RO ZRS je bil seznanjen z ustno predstavitvijo letnega in finančnega 

poročila Združenja za leto 2015 ter programom dela in finančnim planom za leto 2016.  

 

K točki 4  

 

Zaradi odsotnosti Antona Obrehta, ki je na sindikalnih pogajanjih, je kratko poročilo o 

dosedanjem delovanju SINDIR podal Ladislav Pepevnik. 
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Glavna ugotovitev je, da SVIZ zelo nasprotuje predlogom SINDIRJA o imenovanju 

ravnateljev in napredovanju. Anton Obreht še enkrat prosi za sestanek z vsemi 

predsedniki združenj ravnateljev. 

Opozoril je tudi, da so pogajanja dobila novo smer in vsebino. Milivoj Matkovič, ki je 

tudi sodeloval na sestanku sindikatov, je povedal, da je minister Koprivnikar rekel, da so 

plače za skupino J in B urejene. Štrukelj zahteva, da se vse reši v paketu. 

 

4. 3. je na MIZŠ sestanek glede osnovnega zdravstvenega varstva. 

 

Anton Baloh predlaga, da delamo bolj procesno, strukturirano, transparentno, da se o neki 

stvari pove stališče, odpre debata in se zapiše sklep. 

 

Albert Pavli izpostavi, da sta zdravstvena vzgoja in zdravniški pregledi dva ločena 

problema. Razvije se debata, katere povzetek predlaga Oton Račečič kot sklep. 

 

Sklep št. 6.4.1.: Člani RO smo ugotovili, da je na tem področju različna praksa. 

Predlagamo, da se pripravijo izhodišča za zdravstveno varstvu na nivoju države. Na 

izhodišča bomo podali svoja stališča. Hkrati prosimo, da nas o kateri koli izvedbi česa 

predhodno obvestijo. Sklep je bil soglasno sprejet. 

K točki 5  

 

Predsednik nas seznani o izidu spletnega glasovanje za dva predstavnika Združenja v 

Svet za kakovost in evalvacijo. Glasovalo je 32 članov RO. Večino glasov sta dobili 

Doris Kuželj in Karmen Cunder. 

 

Sklep št. 6.5.1.: RO ZRS imenuje Doris Kuželj in Karmen Cunder za svoji predstavnici v 

Svet za kakovost in evalvacijo. Sklep je potrjen. 

 

Ravno tako se je izvedlo glasovanje za predstavnico Združenja v delovno skupino za 

izvrševanje roditeljskih pravic. 

 

Sklep št. 6.5.2.: RO ZRS imenuje v delovno skupino za izvrševanje roditeljskih pravic 

Nives Cek. Sklep je potrjen. 

 

K točki 8 

 

Vinko Hostar je pripravil dnevni red za zbor ZRS v Laškem. Dnevni red je priloga 

zapisnika. 

 

Predlagali so se naslednji člani RO za organe zbora: 

 Predsednica delovnega predsedstva: Majda Zaveršnik Puc 

 Član delovnega predsedstva: Vinko Hostar, Oton Račečič 
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 Zapisnikar: Romana Košutnik 

 Overovatelja zapisnika: Špela Drstvenšek, Albert Pavli 

 Verifikacijska komisija: Franc Rant, Doris Kuželj, Karmen Cunder. 

Sklep št. 6.8.1.: RO ZRS predlaga zgoraj navedene člane za organe na zboru v Laškem. 

Sklep je bil potrjen. 

 

Program srečanja je pripravil Milan Rejc. Povedal je, da je program sestavil glede na 

pobude in želje članov RO. Na kratko je predstavil glavne goste in teme njihovih 

izvajanj. 

 

Sklep št. 6.8.2.: Dnevni red za zbor članov ZRS je bil predstavljen in potrjen. Zbor se bo 

začel ob 17. uri. Sklep je bil potrjen.  

 

K točki 9 

 

Franc Rant je predstavil letno in finančno poročilo Ravnateljskega servisa za leto 2015. 

Poročilo je priloga zapisnika. 

Izpostavil je novost – sprotno objavljanje predpisov na področju šolstva. Predlagal je, da 

ostane dobiček za leto 2015 nerazporejen. 

 

Vinko Hostar je pregledal poslovanje in ugotavlja, da je dobiček v realnih okvirjih. 

 

Albert Pavli se strinja s predlogom, da dobiček ostane nerazporejen, vendar predlaga, da 

se zniža % kotizacije za pogodbenike. 

 

Franc Rant je povedal, da običajno naredijo simulacijo stroškov seminarja in naredijo 

vse,  da so stroški po izvedbi okoli ničle. 

 

K točki 10 

 

Franc Rant je predstavil program dela in finančni načrt Ravnateljskega servisa za leto 

2016. Oba dokumenta sta prilogi zapisnika. 

 

Sklep št. 6.10.1.: RO ZRS sprejme poslovno poročilo Ravnateljskega servisa za leto 

2015. Sklep je izglasovan. 

 

Sklep št. 6.10.2.: Člani RO se strinjamo, da dobiček Ravnateljskega servisa ostane 

nerazporejen. Sklep je izglasovan. 
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Sklep št. 6.10.3.: Člani RO sprejmemo program dela in finančni načrt Ravnateljskega 

servisa za leto 2016. Sklep je izglasovan. 

 

 

K točki 11 

 

Delovna skupina za izdelavo Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Združenja 

ravnateljev je izpostavila dilemo ali bo to nov pravilnik ali bo sestavni del Pravil ZRS v 

dopolnjenem 57. členu. 

 

Predsednik je pozval, da naj pripombe na pravilnik v e-obliki posredujemo na naslov 

Vinka Hostarja. 

 

Vinko Hostar izpostavi, da je potrebno opredeliti tudi ali bomo nagrade podeljevali na 

spomladanskem ali jesenskem srečanju. 

Sklep št. 6.11.1.: Člani RO so izglasovali, da se nagrade Združenja podeljujejo na 

spomladanskem srečanju. Sklep je potrjen. 

 

Sklep št. 6.11.2.: Člani RO potrjujejo, da je Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj 

Združenja samostojni dokument. Sklep je bil izglasovan. 

 

Predsednik nas seznanja, da bo junija 2016 potekel mandat članom sveta zavoda Šole za 

ravnatelje. V svetu je imelo Združenje svojega predstavnika.  

 

Sklep št. 6.11.3.: RO v svet zavoda Šole za ravnatelje imenuje Milana Rejca. Sklep je bil 

izglasovan.  

 

Predsednik je povedal, da je 8. in 9. aprila 2016 v Ljubljani generalna skupščina ESHE. 

 

Vinko Hostar se je pozanimal, če so bile izplačane nagrade. Predsednik je povedal, da so 

bile. 

 

Mirjam Kalin je izpostavila visok strošek za COBIS sistem za šole, ki imajo na 

podružnicah knjižnice. Predlaga, da bi Združenje predlagalo, da je licenca za vso šolo, ne 

le za knjižničarja. 

 

Oton Račečič nas je seznanil, da mu aprila poteče mandat za poslovodjo v Ravnateljskem 

servisu in nima več želje, da bi sodeloval. 

Predsednik je povedal, da se bomo o tem pogovorili na naslednji seji. 
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K točki 12 
 

Na seji so se nam pridružile predstavnice ministrstva pod vodstvom državne sekretarje 

Andreje Barle Lakota. Pozdraviti nas je prišla ministrica Maja Makovec Brenčič. 

 

Državna sekretarka nas je seznanila, da je uradna informacija o pogajanjih o skupini B: 

- Pogajanja se bodo izvajala v mesecu marcu, 

- MIZŠ ni dobilo nobenih obvestil ali zahtev po dopolnitvi 

poslanega gradiva, 

- glavno navodilo MJU je, da je potrebno časovno opredeliti, 

kdaj se začne izplačevanje po novem, 

- izjava Štruklja: ne morete pričakovati, da se bom zavzemal za 

to, ne bom pa nasprotoval. 

Oton Račečič je izpostavil delovno uspešnost ravnateljev. Državna sekretarka je 

povedala, da o tem še niso govorili in da se na tem še nič ne dela. 

 

Predsednik je izpostavil postopek imenovanja ravnateljev. 

Državna sekretarka je povedala, da so spremembe ZOFVI b v medresorskem 

usklajevanju. Ravno tako tudi delovni čas učiteljev. Predlog MIZŠ je, da se delovni čas 

učiteljev uredi v kolektivni pogodbi. Za sam postopek imenovanja ravnateljev pa obstaja 

več predlogov. MIZŠ zastopa stališče, da bi bilo potrebno soglasje ministrstva in brez 

tega ne bi bilo možno imenovanje. Postopek pa naj bi bil enofazen. 

 

Glede javnega in zasebnega šolstva je povedala, da če ne bo spremembe ustave, je 

potrebno upoštevati odločitev ustavnega sodišča in se zasebne šole 100 % sofinancirajo.  

Vinko Frece je izpostavil, če bo temu tako, bi morali vsi zakoni veljati tudi za njih. 

 

Predstavnici MIZŠ sta predstavili 2 modela NPZ. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 13.15.  

 

 

Zapisala:        Predsednik: 

Romana Košutnik       Gregor Pečan  


