ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
ČUFARJEVA 11
1000 LJUBLJANA
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA
RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019,
ki je bila v petek, 25. maja 2015, ob 11.30 uri na OŠ Prežihov Voranc Ljubljana.
Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Gosta: Andreja Bartole Lakota in Gregor Mohorčič kot predstavnika MIZŠ.
Dnevni red:
Dogovor o pisanju zapisnika, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje RO ZRS z dne 31. marca 2015.
Seznanitev RO s statusom tajnika ZDR, razprava in določanje o tej temi.
Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO:
a) Združenje ravnateljev (poroča predsednik Gregor Pečan),
b) SINDIR (poroča predsednik Anton Obreht),
c) SAZOR (poročata Metka Murn in Albert Pavli),
d) Sestanki s predstavniki MF, IMF, delovne skupine za pripravo
pregleda izdatkov na področju socialne varnosti in pokojninskega
varstva ter izobraževanja (poroča Janja Zupančič).
5. Programski okvir delovanja Združenja za mandat 2015 – 2019 (predsednik
Gregor Pečan).
6. Pobude in predlogi članov RO ZRS in drugih prisotnih
7. Razno
1.
2.
3.
4.

K točki 1
Predsednik Gregor Pečan je pozdravil prisotne, ugotovil, da smo sklepčni in predlagal
zgoraj navedeni dnevni red s to spremembo, da bi Anton Obreht takoj predstavil
delovanje SINDIR, ker se nato udeleži sindikalnih pogajanj.
Vinko Hostar je predlagal, da se točka 5. dopolni z okvirni finančni načrt za leto 2015 in
se delovanje ravnateljskega servisa ter nagrade za opravljeno delo v organih in telesih RO
dodata kot novi točki.
Vlado Pepevnik predlaga, da se tematika Ravnateljskega servisa prestavi na naslednjo
sejo.
Tone Baloh predlaga, da se finančni načrt in Ravnateljski servis obravnavata na drugi
seji, danes pa nagrade.
Franc Rant opozori, da ima pripravljeno poročilo o delovanju Ravnateljskega servisa in
lahko poroča danes.

1

Sklep št. 2.1.1.: Dnevni red se spremeni. Dodata se točki: 6. Informiranje o
sofinanciranju delovanja RO ZRS s strani Ravnateljskega servisa in točka 7. Dogovor o
izvajanju 25. člena Pravil ZRS.
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 4. b
Anton Obreht je predstavil predlog Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja v vzgoji in
izobraževanju. Predlog bo usklajen na zboru SINDIR v Rušah in bo v enomesečni
razpravi.
Predlog kolektivne pogodbe je priloga zapisnika.
Oton Račečič opozarja na nazive v javnem sektorju in glede plačila povečanega obsega
ali nadomeščanja odsotnega ravnatelja.
Bogomir Marčinković pozdravlja odločitev SINDIR, da je postavil izhodišče za
pogajanja in jih predstavil.
Marjan Gorup apelira na pogajalce, da je potrebno veliko energije vložiti v vrnitev
nazivov, saj smo v osnovi pedagoški delavci ter poudariti veliko odgovornost, ki jo
imamo.
Sabina Ileršič sprašuje o realnosti pričakovanja podpore MIZŠ za to kolektivno pogodbo.
K točki 2
Predsednik je predstavil zapisnik 1. redne seje republiškega odbora ZRS z dne, 31. 03.
2015 in pozval navzoče, da zapisnik dopolnijo ali popravijo.
Bogomir Mačinković daje pripombo na zapis v K«, 2. odstavek, da naj bo zapisano, da
bo skrbel za listo obveščanja članov.
Sklep št. 2.2.1.: Člani RO ZRS so sprejeli zapisnik 1. redne seje RO z dne 31. 03. 2015 s
pripombami.
K točki 3
Predsednik opozori na nejasnosti v zvezi s tajnikom v Pravilih ZRS – člen 29. in 41.
Vinko Hostar opozori, da v Pravilih ni opredeljen tajnik. Tajnik se je imenoval za
mandatno obdobje (konec marca 2015). Podpira predlog, da se Pravila odprejo in
dodelajo.
Razvije se debata o nalogah in vlogi tajnika za RO.
Sklep št. 2.3.1.: Za tajnico RO se potrdi Romana Košutnik za mandatno obdobje 2015 –
2019. Njena namestnica je Janja Zupančič.
Sklep je bil sprejet.
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Sklep št. 2.3.2.: Tajnica oz. namestnica pišeta zapisnike na sejah RO. Sklep je bil sprejet.
K točki 4
a) Predsednik je predstavil dosedanje aktivnosti. Opozoril je, da je člane RO
obveščal sproti s poslanimi zapisniki. Zapisniki so priloga zapisnika današnje
seje.
c) Albert Pavli poroča o dosedanjem poteku pogajanj in vsebino že poslanih
gradiv. Gregor Pečan predlaga, da se predstavnika RO ne udeležujeta več
srečanj in da se naj o sistemski rešitvi pogovarja MIZŠ.
Milivoj Matkovič opozori, da se iz pogajanj izvzamejo glasbene šole, ker je že
zakonsko opredeljeno, da ne smejo fotokopirati not.
Andreja Bartole Lakota nas seznani, da na pogajanjih s SAZOR ni sodelovala.
Ve le, da je to še ena izmed dejavnosti, ki dražijo šolo. MIZŠ se bo pogovorilo
z Ministrstvom za kulturo. Prosi, da se sestanka še udeležimo in vztrajamo na
poziciji, da se področje VIZ izloči, ker ni namenjeno zaslužku.
Sklep št. 2.4.1.: Člana RO ZRS na pogajanjih oz. sestankih SAZOR-ja ne nastopata kot
pogajalca, ampak kot konstruktivna člana oz. svetovalca pri pogajanjih delovne skupine.
Sklep je potrjen.
Andreja Barle Lakota nas seznani, da bo ZOŠ prolungiran pri uvajanju prvega tujega
jezika v drugi razred na šolsko leto 2017/2018. Sprejet je bil Pravilnik o učbeniških
skladih (15. 5. 2015). MIZŠ ne zagotovi denarja, učbeniške komplete lahko zamenjamo
le v III. VIO, do 31. 5. 2015 imajo na ZRSŠ čas, da prečistijo katalog učbenikov.
Učbeniki nabavljeni po letu 2011 še vedno veljajo. Sredstva za zamenjavo bodo šole
dobile po razdelilniku, ki bo objavljen v eni izmed naslednjih okrožnic.
Oton Račečič sprašuje, če bodo v okrožnici termini do kdaj oddajati zahtevke.
Marjan Gorup predlaga, da se iz pravilnika odstrani pristojnost sveta staršev, da
potrjujejo ceno delovnih zvezkov.
Andreja Barle Lakota opozori še na 49. čl. ZIPRS, po katerem daje soglasje za finančni in
kadrovski načrt šole ustanovitelj.
Tone Baloh opozarja na začasno financiranje občine Koper in da se lahko zgodi, da ne
bodo dobili sklepa s strani občine in bi bili zato financirani le 80%.
Andreja Barle Lakota opozori, da je s strani vlade limitiran državni proračun neglede na
zakonsko sprejete dejavnosti. Vedo, da je finančna luknja na strošku plač. IMF mora
pripraviti predloge za varčevanje na področju izobraževanja, zdravstva … Sklep vlade je
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tudi, da do 1. 7. morajo biti izhodišča za proračun 2016, 2017. MF in IMF pričakujeta
poročila s strani MIZŠ, da se stroški v bistvu ne povečujejo.
Naslednje področje, ki je odprto je zahteva po ureditvi delovnega časa učiteljev dana s
strani Računskega sodišča.
KPK zahteva spremembe v postopku imenovanja ravnatelja, s pojasnilom, da je trenutno
veljavni postopek koruptiven.
Ga. Barle Lakota nas pozove, da izrazimo svoje stališče o neobveznih izbirnih predmetih.
Ravno tako prosi za redno sodelovanje pri delu šolske inšpekcije. Pove, da prevladujejo
anonimne prijave, od katerih je 70 % prijav neopravičenih. Predlog je, da se anonimnih
prijav ne obravnava. Zahtevali bi identiteto prijavitelja, ki pa bi bila varovana. Prosi za
praktične primere brez imen, da bodo delovali na konkretnem.
Alberta Pavlija je zanimalo kako dolgo bo še MIZŠ vztrajalo pri – 1% na kadrovskem
področju, da se pouk ne sme začeti pred 7.30 in predlaga, da se črta, da predmetni učitelj
tujega jezika ne sme poučevati v I. VIO.
Tea Dolinar opozarja, da se naj posodobijo smernice za svetovalno službo, glede na
navodila za obravnavanje nasilja.
d) Janja Zupančič se je udeležila seminarja z IMF, katerega glavni namen je bil
zmanjšanje proračunskega denarja za izobraževanje.
Tea Dolinar nas je seznanila, da je 25. – 27. oktobra 2015 srečanje ravnateljev
iz JV Evrope v Beogradu. Kotizacija znaša 40 €. Predlog je, da se IV.
Mednarodne konference v Beogradu udeleži 15 predstavnikov RO ZRS.
K točki 5
Predsednik je predstavil programski okvir delovanja ZRS za mandatno obdobje 2015 2019. Program je priloga zapisnika.
Marjan Gorup predlaga, da je frekvenca srečevanja na mesec, mesec in pol, da si moramo
za status ravnatelja izdelati vizijo in nato izdelati strategijo za dosega le-te.
Vinko Hostar je predlagal, da se čim bolj natančno določijo datumi in ura srečanja.
Predlog 6. 7. ob 9.00.
K točki 6
Franc Rant je podal poročilo o sofinanciranju delovanja RO ZRS s strani Ravnateljskega
servisa.
Gregor Pečan je opozoril na manjše pomanjkljivosti pri delovanju Ravnateljskega
servisa. Omenil je tudi, da je potrebno dogovoriti glede urne postavke za plačilo
funkcionarjem. Predlagal je, da je izhodišče 50. plačni razred.
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Ravno tako opozori, da vsi dokumenti Ravnateljskega servisa niso bili predstavljeni v
enakem obsegu.
Albert Pavli sprašuje, kdo bo vodil potne stroške, potne naloge za seje RO, delovne
skupine.
K točki 7
Predsednik predstavi 25. člen Pravil ZRS.
Karmen Šepec predlaga, da naj zaenkrat ostanejo zneski isti.
Sklep 2.7.1.: Zneski nagrad za delovanje v organih RO so: predsednik 1.500,00 €,
podpredsednik 750,00 € in tajnica 500,00 €. Sklep je bil sprejet.
K točki 8
Predsednik je predstavil projekt Rastoča knjiga. Gradivo je priloga zapisnika.
Sklep 2.8.1.: Člani RO ZRS imenujejo Janjo Zupančič v organizacijski odbor
OpeningupSlovenia. Sklep je bil sprejet.
Predsednik nas seznani o urejanju spletne strani ZRS.
Sklep 2.8.2.: Urejanje spletne strani ZRS bo prevzel Nejc Žagar za 50,00 € na mesec.
Sklep je bil sprejet.
Vinko Hostar se je zahvalil članom RO za podporo predloga in čestitke ob prejetem
nazivu prostovoljec leta.

Seja se je zaključila ob 15.35.

Zapisala:
Romana Košutnik

Predsednik:
Gregor Pečan
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