ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
ČUFARJEVA 11
1000 LJUBLJANA
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA
RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2015 – 2019,
ki je bila v torek, 07. julija 2015, ob 11.00 uri na OŠ Janka Modra, Dol pri
Ljubljani.
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. Polona Kenda, OŠ Podbrdo
7. Doris Kužel, OŠ Škofja Loka Mesto
8. Martin Gosek, OŠ Ljubečna
9. Vlado Hebar, OŠ Miklavž pri Ormožu
10. Špela Drstvenšek, OŠ Toneta Čufarja Maribor
11. Ladislav Pepelnik, OŠ Janka Glazerja Ruše
12. Karmen Cunder, OŠ 8. talcev Logatec
13. Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana
14. Metka Murn, OŠ Dragomelj
15. Albert Pavli, OŠ Šmartno pri Litiji
16. Andreja Modic, nadomešča Petra Pirca
17. Janja Zupančič, OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
18. Vinko Hostar, OŠ Senovo
19. Romana Košutnik, OŠ Črna na Koroškem
20. Damjan Osrajnik, OŠ Radlje ob Dravi
21. Milivoj Matkovič, GŠ Frana Gerbiča Cerknica
22. Edvard Popit, GŠ Postojna
23. Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
24. France Rant, OŠ Železniki
25. Sabina Ileršič, OŠ Antona Globočnika Postojna
26. Damijana Gustinčič, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača
Opravičeno odsotni člani RO:
Anton Baloh, OŠ Koper, Milan Rejc, OŠ Gorje, Milan Rogelj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
Andreja Hramec, OŠ Mozirje, Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli, Sabina Juhart,
OŠ Bogojina, Dušan Zagorc, OŠ Gornja Radgona, Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar Nataše
Črnomelj, Nevenka Lahne, OŠ Šmarjeta, Oton Račečič, OŠ Prebold.
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Odsotni člani RO:
Bogomir Širovnik, OŠ Mladika Ptuj.
Drugi prisotni:
Predstavnika MIZŠ: dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica, Andreja Barle Lakota,
državna sekretarka, Gregor Mohorčič, direktor direktorata za predšolsko vzgojo in
osnovno šolstvo in Boris Zupančič.
Predstavniki Učiteljskega združenja Slovenije: Metka Zorec, predsednica, Matija Horvat,
podpredsednik in Peter Zupan, tajnik.
Dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje RO ZRS z dne 25. maja 2015.
Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO.
Formiranje delovnih skupin za naslednja področja (okvirno):
a) Postopek imenovanja ravnatelja in mandat,
b) Pravila Združenja ravnateljev,
c) Predlogi sprememb (Gregor Pečan)
5. Uskladitev šifer tržnih dejavnosti
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.
Seznanil nas je, da se nam je na seji pridružila Andreja Modic s pooblastilom aktiva
Kočevsko, namesto Petra Pirca.
Sklep št. 3.1.1.: Ugotovitveni sklep je, da smo sklepčni (23 od 34 prisotnih) in se potrdi
predlagani dnevni red.
Sklep je soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik je predstavil zapisnik 2. redne seje republiškega odbora ZRS z dne, 25. 05.
2015 in pozval navzoče, da zapisnik dopolnijo ali popravijo.
Sklep št. 3.2.1.: Člani RO ZRS so sprejeli zapisnik 2. redne seje RO z dne 25. 05. 2015.
K točki 3
Predsednik je poročal o sestanku z novo ministrico, ki je potekal 22. 6. 2015. Sestanka so
se poleg predsednika udeležili: Karmen Šepec, Majda Zaveršnik Puc, Milivoj Matkovič
in Marjetka Šmid. Ugotovili so, da je ministrica seznanjena z vsemi našimi bistvenimi
problemi. V razgovoru so se dotaknili imenovanja ravnateljev, razvrstitve v plačne
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razrede, prosili, da se vse sistemske spremembe napovedo eno leto pred izvedbo…
Ministrica je apelirala, da RO sestavi seznam nujnih sistemskih sprememb.
Albert Pavli nas je seznanil s potekom pogajanj s SAZOR-jem. Postavilo se je vprašanje
o smiselnosti in vlogi predstavnikov RO kot svetovalcev na teh sestankih. Razvila se je
razprava, katere glavne ugotovitve so bile: na pogajanjih moramo biti prisotni, pogajalec
za ceno je MIZŠ, od vsakega ravnatelja je odvisno ali bo podpisal pogodbo s SAZORjem, iztržiti je potrebno čim nižjo ceno na učenca (predlog SAZOR-ja je 6 € na otroka na
leto). Naslednji sestanek je napovedan za 9. 7. 2015.
Predsednik zaključi z ugotovitvijo, da ostane v veljavi sklep iz 25. maja 2015.
Karmen Cunder je poročala o seji Odbora za šolstvo, ki je potekala 12. 6. 2015. Glavna
tema je bilo nasilje in preprečevanja nasilja.
K točki 4
Formirale so se delovne skupine.
Sklep št. 3.4.1.: Delovno skupino za imenovanje ravnatelja in mandat sestavljajo: Vlado
Pepevnik, Polona Kenda, Majda Zaveršnik Puc, Karmen Šepec, Edvard Popit. Sklep je
potrjen.
Sklep št. 3.4.2.: Delovno skupino za pravila Združenja sestavljajo: Vinko Hostar, Oton
Račečič, Doris Kužel in Gregor Pečan. Sklep je potrjen.
Sklep št. 3.4.3.: Člani RO ZRS so v delovno skupino MIZŠ za učbenike imenovali
Gregorja Pečana. Sklep je potrjen.
K točki 5
Predsednik nas je seznanil s šifrantom za dejavnosti ZRS. Franc Rant je povedal, da so
dejavnosti prepisane iz Pravil Združenja in so jim dodane šifre.
Sklep št. 3.5.1.: K obstoječim dejavnostim Združenja, ki so navedena v 20. členu, se
dodajo šifre dejavnosti. Sklep je potrjen.
K točki 6
Predsednica Metka Zorec je predstavila namen, zgodovino in cilje ustanovitve društva
Učiteljsko združenje Slovenije. Prisotne je pozvala, da predstavimo Učiteljsko združenje
strokovnim delavcem na šoli. Izmed svojih vrst naj bi izbrali svojega predstavnika, ki bi
skupaj z njimi zapisal 4 - 5 probleme in nakazali rešitve. Le – to bi posredovali
predsednici združenja.
Pod točko razno se nam je pridružila ministrska ekipa.
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Ministrica je izpostavila nekaj glavnih področji, s katerimi se trenutno spoprijemajo:
- plačni razredi ravnateljev;
- postopek imenovanja ravnateljev,
- SAZOR in določitev pristojbine. Izpostavila je, da bi želeli, da s pogajanji
nadaljujemo, kjer si bi skupno prizadevali doseči čim nižjo ceno. MIZŠ pa si
bo zadevo trudilo rešiti tudi medresorsko z ministrstvom za kulturo. Strinjajo
se, da bi moral biti ta znesek za šole upoštevan v materialnih stroških, vendar
za leto 2016 ni načrtovan.
Andreja Barle Lakota nas seznani, da je MIZŠ pridobilo informacije koliko zakonskih in
podzakonskih aktov iz različnih področij šolam nalaga različne aktivnosti in stroške ter s
tem draži dejavnost.
Predsednik predlaga sistemsko rešitev z modelom vpeljave periode veljavnosti za
učbenike, spreminjanje učnih načrtov idr., kar bi naredilo sistem bistveno cenejši,
varnejši in pregleden. Seznani nas tudi, da na ZASSS ne nasprotujejo ideji, da bi se
ponovno vpeljale izposojnine za učbenike, ki bi jo pokrili starši.
Ministrica pove, da je vse to že začrtano v modelu reševanja učbeniške politike z
največjim poudarkom usklajenosti učnih načrtov in učbeniških gradiv na daljše obdobje.
Marjan Gorup opozori, da bi bilo potrebno strokovni svet za potrditev učbeniških gradiv
sestaviti drugače. Opozarja, da ga sestavlja 26 članov, od tega dva ravnatelja in en učitelj,
o vsem pa se odloča plenarno. Zato praktiki nimajo nobene možnosti vpliva.
Ministrica obljubi, da bodo to poskusili urediti.
Gregor Mohorčič še enkrat izpostavi vsebino okrožnice v zvezi z učbeniškim skladom ter
kriterijih za delitev sredstev.
Ministrica je zagotovila, da bo ministrstvo priskrbelo 1,1 milijona manjkajočih sredstev
in bo omogočilo menjavo vseh naslovov, ki so jih šole navedle do 26. 6. 2015. S tem bi
pokrili III. VIO. Naslednje leto bodo pogledali I. in II. VIO ter poskušali pridobiti
sredstva. Potrudili se bodo tudi za dinamiko plačil. Za nazaj ne bodo zagotavljali
sredstev. Prosijo, da napovemo potrebe, da vedo koliko sredstev potrebujejo.
Za OŠPP ostane učbeniška politika nespremenjena.
Ministrica prosi za čim več predlogov z naše strani za postopek imenovanja in
razreševanja ravnateljev.
Anton Obreht na kratko predstavi delovanje SINDIR-ja na tem problemu ter poudari, da
se vodi skupna akcija za oblikovanje postopka po celotni vertikali.
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Špela Drstvenšek bo še enkrat poslal po e-pošti povabilo, da se predstavijo anonimne
prijave posameznih šol na Inšpektorat za šolstvo. Mišljene so vse anonimne prijave, ki jih
je šolska inšpekcija obravnavala na posameznih šolah. Pričakuje se kratek opis prijave,
postopki, ki jih je inšpekcija izvedla, vendar brez imen.
Vinko Hostar je vprašal zakaj se potni stroški ne izplačujejo mesečno.
Predsednik je pojasnil, da je imel z računovodkinjo kar precej pogajanj v zvezi z
prevzemom dodatnega dela za ZRS in da ji je obljubil olajšanje dela ravno na postavki
potnih stroškov, ki bi se obračunali le dvakrat na leto.
K točki 7
Ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 13.45.

Zapisala:
Romana Košutnik

Predsednik:
Gregor Pečan
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