ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
ČUFARJEVA 11
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA ZDRUŽENJA RAVNATELJEV ZA MANDATNO OBDOBJE
2015 – 2019,
ki je bila v petek, 16. oktobra 2015, ob 11.00 uri na OŠ Simona Kosa Podbrdo, v Podbrdu.
Prisotni člani RO:
1. Gregor Pečan, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
2. Karmen Šepec, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
3. Anton Baloh, OŠ Koper
4. Nives Cek, OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen
5. Polona Kenda, OŠ Podbrdo
6. Doris Kužel, OŠ Škofja Loka Mesto
7. Milan Rejc, OŠ Gorje
8. Milan Rogelj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj
9. Martin Grosek, OŠ Ljubečna
10. Vlado Hebar, OŠ Miklavž pri Ormožu
11. Špela Drstvenšek, OŠ Toneta Čufarja Maribor
12. Ladislav Pepelnik, OŠ Janka Glazerja Ruše
13. Bogomir Širovnik, OŠ Mladika Ptuj
14. Karmen Cunder, OŠ 8. talcev Logatec
15. Marjan Gorup, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana
16. Metka Murn, OŠ Dragomelj
17. Albert Pavli, OŠ Šmartno pri Litiji
18. Peter Pirc, OŠ Zbora odposlancev Kočevje
19. Janja Zupančič, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
20. Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj
21. Vinko Hostar, OŠ Senovo
22. Nevenka Lahne, OŠ Šmarjeta
23. Milivoj Matkovič, GŠ Frana Gerbiča Cerknica
24. Edvard Popit, GŠ Postojna
25. Marjeta Šmid, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
26. Oton Račečič, OŠ Prebold
27. France Rant, OŠ Železniki
Opravičeno odsotni člani RO:
1. Majda Zaveršnik Puc, OŠ Šoštanj
2. Mirjam Kalin, OŠ Dobravlje
3. Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli,
4. Dušan Zagorc, OŠ Gornja Radgona
5. Romana Košutnik, OŠ Črna na Koroškem
6. Damjan Osrajnik, OŠ Radlje ob Dravi
Odsotni člani RO:
1. Andreja Hramec, OŠ Mozirje
2. Sabina Juhart, OŠ Bogojina
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Drugi prisotni:
1. Sabina Ileršič, OŠ Antona Globočnika Postojna (častno razsodišče)
2. Damijana Gustinčič, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača (nadzorni odbor)

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje RO ZRS z dne 7. julija 2015.
Poročila o aktivnostih od zadnje seje RO.
Informacija SINDIR-a o poteku pogajanj.
Imenovanje odgovorne osebe za potrjevanje mesečnih poročil poslovodij Ravnateljskega servisa.
Določitev cen urnih postavk za različna dela za poslovodje Ravnateljskega servisa.
Priprave za zbor Združenja ravnateljev v Portorožu 9.11.2015.
Predlogi za nagrade in priznanja Združenja ravnateljev.
Pobude in predlogi članov RO.
Razno

K točki 1
Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije (v nadaljevanju
ZR) Gregor Pečan je pozdravil prisotne. Ravnateljica OŠ Simona Kosa Podbrdo Polona Kenda je gostom na
šoli izrekla dobrodošlico. Predsednik ZR Gregor Pečan je ravnatelju OŠ Koper Antonu Balohu čestital za
prejeto državno nagrado na področju šolstva. Zbrane je nato nagovoril župan občine Tolmin. Direktorica
zadružne Mlekarne Planika Kobarid Anka Miklavčič Lipušček je predstavila podjetje in prisotne povabila k
obisku muzejske zbirke Od Planine do Planike.
Predsednik ZR Gregor Pečan se je gostoma zahvalil in ugotovil, da število prisotnih na seji zagotavlja
sklepčnost.
Vinko Hostar je predlagal, da se dnevni red dopolni s potrditvijo zapisnika korespondenčne seje z dne 17.
do 19. 8. 2015. Prisotni člani RO so se s predlogom strinjali in sprejeli
SKLEP 1: V drugi točki dnevnega reda se obravnava in potrdi zapisnik korespondenčne seje z dne 17. do
19. 8. 2015.

K točki 2
Predsednik ZR Gregor Pečan je povedal, da je bil zapisnik posredovan vsem članom republiškega odbora (v
nadaljevanju RO) elektronsko. Člani RO niso podali sprememb ali dopolnitev zato so sprejeli
SKLEP 2: Zapisnik 3. redne seje RO ZRS z dne 7. julija 2015 se potrdi v predlagani obliki.
Člani RO so obravnavali zapisnik korespondenčne seje z dne 17. do 19. 8. 2015. Anton Baloh je predlagal,
naj dopisna seja poteka po protokolu z vabilom in obrazložitvijo. Vzorce za protokol korespondenčnih sej
bo posredoval predsedniku ZR Gregorju Pečanu. Prisotni so po kratki razpravi sprejeli
SKLEP 3: Zapisnik korespondenčne seje z dne 17. do 19. 8. 2015 se potrdi v predlagani obliki.
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K točki 3
V času od 3. seje RO je potekalo več dogodkov.
Majda Zaveršnik Puc se je kot članica delovne skupine za odpravo anomalij plačnega sistema udeležila
pogajanj.
Predsednik ZR Gregor Pečan je član delovne skupine za reševanje učbeniške problematike, ki se je srečala
na več sejah. Predstavil je model oskrbe z učbeniki od 2016 dalje. Gradivo bo članom RO posredoval po epošti. Pozval je k poenotenem delovanju ravnateljev po vzoru staršev.
Predsednik ZR Gregor Pečan je poročal o sodelovanju z MIZŠ na temo kakovosti v šolstvu. Šest
predstavnikov se je udeležilo srečanja z državno sekretarko. Predlog ZR je bil, naj se izdela program za
generiranje poročila o kakovosti, naj se določijo obvezna in izbirna področja za dokazovanje kakovosti
delovanja šol. Državna sekretarka je idejo podprla. Člani delovne skupine za kakovost v šolstvu se bodo
udeleževali tudi naslednjih sestankov. Pomembno je, da so ravnatelji prisotni.
Na področju urejanja plač je Anton Obreht ZR poslal predlog popravljene kolektivne pogodbe. Anton
Obreht je zagotovil, da se bo uredilo stanje plačnih skupin ravnateljev in računovodij. Ravnatelji uživamo
popolno podporo ministrice. Predsednik ZR Gregor Pečan bo gradivo posredoval vsem članom RO.
V organizaciji Ravnateljskega servisa je bilo izvedeno izobraževanje za poslovne sekretarke, ki naj bi bilo
spomladi ponovljeno v drugem delu Slovenije. France Rant je povedal, da je namen pripravljati za šole
finančno ugodna izobraževanja.
Za vodenje dokumentacije in e-hrambo bo MIZŠ pripravilo brezplačne platforme, ki ne bodo obvezne.
Oton Račečič je povedal, da je MIZŠ ustanovilo delovno skupino za pripravo pravilnika o e-hrambi.
Milan Rogelj se je udeležil izobraževanja za e-hrambo. Nalogo je ocenil kot zelo obsežno in predlagal, naj
MIZŠ pripravi navodila, kaj je res potrebno. Z urejanjem e-hrambe imajo šole velike finančne stroške.
Marjan Gorup je predlagal, da zakonodajalec skupaj s predlogom spremembe zakonodaje poda tudi oceno
finančnih vplivov za izvršilce sprememb npr. šole. Predlagal je, naj ZR informira pristojno ministrstvo k
celovitemu predvidevanju sprememb.
Prisotni člani RO so predlog pozdravili in sprejeli
SKLEP 4: ZR predlaga, da se ob zakonskih spremembah opredeli sprememba, način uvedbe, način
izvedbe, rok in financiranje.

K točki 4
Anton Obreht, predsednik SINDIR, na seji ni bil prisoten.
Vlado Pepelnik je predlagal, da se članom RO posreduje gradivo obeh predlogov (vlade in sindikata) ter
kolektivna pogodba za ravnatelje in direktorje javnih zavodov. Kolektivna pogodba je nastajala več kot pol
leta, v njej je opredeljeno vse, kar zadeva ravnateljski status. Vlado Pepelnik je predlagal, da člani RO
skrbno pregledajo gradivo in predloge posredujejo na naslov anton.obreht@guest.arnes.si
Predsednik ZR Gregor Pečan je povedal, da se bo dogovoril za srečanje z Branimirjem Štrukljem, ki bi se ga
udeležil tudi Anton Obreht. Skušala bi doseči vsaj da SVIZ ravnateljev ne bi blokiral, če nas že podprl ne bo.
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Poleg tega je potrebno urediti tudi razmerja plač računovodij, saj so razlike med resorji javne uprave
prevelike. Urediti bi bilo potrebno tudi plače pomočnic vzgojiteljic.
Sabina Ileršič je predlagala, naj se ravnatelji zavzamemo za ravnateljske plače in naj v Portorož povabimo
ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja.
Predsednik ZR Gregor Pečan je opozoril na neenotnost ravnateljev pri zbiranju podatkov za SAZOR. Albert
Pavli je naprosil, naj člani RO zberejo podatke o fotokopiranju avtorskih gradiv za tekoči mesec in mu jih
pošljejo.
Oton Račečič je predlagal, da ZR pridobi podporo SVIZ-a, ki pa si verjetno ne bo prizadeval za izboljšanje
ravnateljskih plač. Ravnatelje je pozval k odločnemu nastopu.
Špela Drstvenšek je pozvala k sodelovanju v SINDIR. S povečanjem članstva bo sindikat pridobil moč.
Antona Obrehta je ocenila kot zelo prizadevnega, a rezultati niso odvisni le od njegovega truda.
Marjan Gorup je dodal, da je naša edina moč množičnost, postavitev visokih ciljev, aktivno vključevanje,
pojavljanje in pripadnost.

K točki 5
Damjani Gustinčič, predsednici nadzornega odbora, bo France Rant posredoval poročila, ki jih bo
predsednica pregledala in s podpisom overovila. France Rant predlaga, da je Damjana Gustinčič
sopodpisnica pogodb.
Formaliziranih postopkov za nadzor Ravnateljskega servisa ni, zato M. Rejc predlaga, da se ti zapišejo.
Po krajši razpravi so prisotni člani RO sprejeli
SKLEP 5: Poslovodja Ravnateljskega servisa mesečno posreduje poročila o delu in izvršenih delovnih
urah za Ravnateljski servis predsedniku nadzornega odbora. Izplačilo sledi po potrditvi predsednika ZR.

K točki 6
Določitev cen urnih postavk za različna dela za poslovodje Ravnateljskega servisa.
France Rant predlaga, da višino urnih postavk za delo poslovodij Ravnateljskega servisa določi RO.
Aktualna cena je bila določena pred tremi leti. Predlaga, da se določi vrednosti, ki se jih nato revalorizira,
in sicer: 18,54 € bruto za strokovna dela in 10 € bruto za vsa ostala dela.
Predsednik ZR je predlagal 20 €/uro za zahtevnejša dela in podprl 10 €/uro za enostavnejša. Sledilo je
glasovanje in prisotni člani RO so sprejeli
SKLEP 6: Urna postavka za zahtevnejša dela poslovodij je 20 € bruto in za enostavnejša dela 10 € bruto.

K točki 7
Na srečanju ravnateljev osnovnega šolstva bo za zbor ZR na voljo 2,5 ure. Po krajši razpravi so prisotni
člani RO sprejeli naslednji
SKLEP 7: Zbor ZR bodo vodila naslednja telesa:
Delovno predsedstvo: predsednica Karmen Šepec, člana Anton Baloh, Špela Drstvenšek.

4

Verifikacijska komisija: Milivoj Matkovič, France Rant.
Overitelj 1: Matjaž Barič.
Overitelj 2: Milan Rejc.
Zapisnikarica: Romana Košutnik.
Po daljši razpravi so člani RO sprejeli
SKLEP 8: Zbor ZR bo potekal po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.

Otvoritev zbora, pozdrav predsednika, uvodni nagovor in sprejem dnevnega reda.
Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva zbora članov ZR.
Izvolitev ostalih organov zbora članov ZR:
zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika,
verifikacijske komisije.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Določitev višine članarine za leto 2016.
6. Poročilo predsednika o delovanju Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega
šolstva Slovenije
7. Aktualne spremembe na organizacijskem in strokovnem področju v šolstvu (status ravnatelja,
plače ravnatelja, kolektivna pogodba, učbeniki)
8. Predlog sprememb Pravil ZR
9. Podelitev nagrad in priznanj
10. Vprašanja in pobude
Člani so nato razpravljali o podeljevanju nagrad ravnateljem ali naj poteka v Portorožu ali v Laškem, ali naj
poteka pred ali po zboru ZR, o trajanju podelitev, o promociji podelitev, o kulturnem programu.
Predsednik ZR Gregor Pečan je povedal, da je letos nagrajencev enajst. Zagotovil bo prisotnost novinarja.
Po razpravi so prisotni člani RO sprejeli
SKLEP 9: Podelitev nagrad ravnateljem bo v Portorožu 9. 11. 2015 pod drugo točko zbora združenja.
Podelitev bo vodil Anton Baloh.

K točki 8
Po krajši razpravi so člani RO sprejeli
SKLEP 10: Nagrajeni ravnatelji bodo prejeli ure v vrednosti do 150€.
V izogib zapletom pri nagrajevanju ravnateljem so prisotni člani RO sprejeli
SKLEP 11: Milan Rejc bo posredoval podatke o nagrajencih članom RO. Podatke naj člani RO preverijo
po podružnicah.
Vodje aktivov naj pripravijo sledeče: imena nagrajencev, kratek osebni opis in fotografijo. Gradivo naj
pošljejo Antonu Balohu na mail anton.baloh@siol.net Nagradi se vse: člane in nečlane ZR.

K točki 9
Na predlog Špele Drstvenšek so prisotni člani RO sprejeli
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SKLEP 12: Imenuje se komisija za pripravo pravilnika za podelitev nagrad in priznanj ravnateljem v
sestavii: Vinko Hostar, Milan Rejc (vodja), Marjeta Šmid.
Na predlog Karmen Cunder, da je potrebno na ravni RO oblikovati mnenja o NPZ so prisotni člani RO
sprejeli
SKLEP 13: Skupina v sestavi Karmen Cunder (vodja), Nives Cek, Nevenka Lahne bodo pripravile mnenje
o NPZ-jih do 21. 10. 2015.
Korespondenčna seja bo potekala v četrtek, 22. 10. 2015.
Gregor Pečan je izpostavil problematiko šole v naravi na podlagi dopisa, ki ga je OŠ Radlje ob Dravi
naslovila na pristojno ministrstvo. Prisotni člani RO so po krajši razpravi sprejeli
SKLEP 14: RO ZR se je seznanil s pobudo staršev OŠ Radlje ob Dravi, ki je bila poslana MIZŠ in jo v celoti
podpira.
Predlog RO je da MIZŠ urgentno spremeni Pravilnik o financiranju šole v naravi v omenjenih členih, ki
onemogočajo zakonito izvajanje šole v naravi.

K točki 10
Špela Drstvenšek bo na MIZŠ poslala prošnjo, da se šole izvzame iz sistema davčnih blagajn.
Predsednik ZR Gregor Pečan je članom RO poslal dopis s predlogi sprememb v šolstvu, ki bodo imele velik
vpliv na delo šol, zagotovile bi lahko umirjanje na več področjih dela, kar bi ugodno vplivalo na delo šol.
Člani RO naj posredujejo dopolnila.
Predsednik ZR Gregor Pečan je pojasnil, da bodo potni stroški članov RO urejeni prihodnji teden.
Prisotni so razpravljali o spremembah ZOFVI v zvezi z neizpolnjevanjem izobrazbe učiteljev.
Predsednik ZR Gregor Pečan je članom RO posredoval pobudo za ustanovitev skupnosti šol. ZR te pobude
ne podpira. Za podpis pogodbe s SAZORjem ni potrebno ustanoviti skupnosti šol.

Seja se je zaključila ob 14.00.

Zapisala:
Janja Zupančič

Predsednik ZR:
Gregor Pečan
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