
    
                                                Pravila Sekcije pomočnic in pomočnikov ravnateljic in ravnateljev Slovenije  

  

  

Na podlagi 15. a člena Pravil Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in 

glasbenega šolstva Slovenije (UL RS, št. 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo), je 

Zbor članov Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva 

Slovenije, dne 15. 10. 2019 sprejel naslednja  

  

  

Pravila Sekcije pomočnic in pomočnikov ravnateljic in ravnateljev Slovenije  

  

I. Uvodne določbe 

  

1. člen  

  

S temi pravili se v Sekciji pomočnic in pomočnikov ravnateljic in ravnateljev Slovenije 

(v nadaljevanju besedila: Sekcija pomočnikov ravnateljev) določa/jo:  

- ime in sedež sekcije,  

- namen in cilje delovanja sekcije,  

- pogoji in način včlanjevanja ter prenehanja članstva,  

- pravice in obveznosti članov,  

- način upravljanja sekcije,  

- zastopanje sekcije,  

- financiranje sekcije in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s 

premoženjem sekcije ter nad finančnim in materialnim poslovanjem sekcije  

- način zagotavljanja javnosti dela sekcije,  

- način sprejemanja sprememb in dopolnitev pravil sekcije,  

- način prenehanja sekcije in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.  

  

 

2. člen  

  

Sekcija pomočnikov ravnateljev je stanovska in strokovna organizacija pomočnic in 

pomočnikov ravnateljev vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, glasbenih šol, šol s 

prilagojenim programom, zavodov in centrov za izobraževanje in usposabljanje ter 

drugih vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki izvajajo programe osnovnega 

izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja (v nadaljevanju: javne vzgojno-

izobraževalne ustanove).  
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II. Statusne določbe 

 

1. Ime in sedež 

 

3. člen 

  

Ime sekcije je: Sekcija pomočnic in pomočnikov ravnateljic in ravnateljev Slovenije  

 

Kratko ime društva: Sekcija pomočnikov ravnateljev  

    

 

4. člen  

  

Sedež Sekcije pomočnikov ravnateljev: OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 

1262 Dol pri Ljubljani.  

  

 

2. Območje delovanja 

 

5. člen 

  

Sekcija pomočnikov ravnateljev deluje na območju Republike Slovenije. 

  

  

3. Pravna subjektiviteta Sekcije pomočnikov ravnateljev 

   

6. člen  

  

Sekcija pomočnikov ravnateljev ni pravna oseba.  

 

Sekcijo pomočnikov ravnateljev zastopa in predstavlja predsednik Sekcije pomočnikov 

ravnateljev brez omejitev in v skladu s programom dela.  

 

V odsotnosti predsednika s predsednikovim pooblastilom Sekcijo pomočnikov 

ravnateljev lahko zastopa in predstavlja podpredsednik Sekcije pomočnikov 

ravnateljev.  
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III. Delovanje, namen in cilji Sekcije pomočnikov ravnateljev 

 

1. Nameni in cilji Sekcije pomočnikov ravnateljev 

  

7. člen  

  

Sekcija pomočnikov ravnateljev je ustanovljena z nameni in cilji:  

− spodbujanja strokovnega sodelovanja pomočnikov ravnateljev za povezovanje, 

usklajevanje in izboljšanje pretoka informacij na področju dela pomočnikov 

ravnateljev,  

− sooblikovanja, oblikovanja in izvajanja programov Sekcije pomočnikov 

ravnateljev,  

− prizadevanja za uveljavitev avtonomnega statusa pomočnikov ravnateljev v 

razmerju do ostalih delavcev v zavodih vzgoje in izobraževanja,  

− zavzemanja za pravno, socialno in statusno varstvo pravic pomočnikov 

ravnateljev,  

− organiziranja in izvajanja drugih aktivnosti, za katere se Sekcija pomočnikov 

ravnateljev odloči na letnem zboru članov v okviru navedenih ciljev in nalog,  

− sodelovanja z Združenjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega 

šolstva Slovenije  

− sodelovanja z ministrstvom Republike Slovenije pristojnim za šolstvo,  

− sodelovanja pri kreiranju strokovnih stališč in oblikovanju zakonodaje,  

−   sodelovanja z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, s Šolo za ravnatelje, z 

raziskovalnimi inštitucijami.  

 

 

8. člen  

  

Sekcija pomočnikov ravnateljev uresničuje svoje cilje:  

− z organizacijo in prirejanjem srečanj članov s strokovnimi, znanstvenimi in 

resornimi delavci s področja vzgoje in izobraževanja na okroglih mizah in 

podobnih srečanjih,  

− z organizacijo in prirejanjem strokovnih dopolnilnih izobraževalnih srečanj, z 

obiski sejmov in podobnih prireditev,  

− s spremljanjem, proučevanjem, obravnavo in oblikovanjem mnenj, stališč in 

predlogov na določbe nastajajoče zakonodaje in podzakonskih aktov s področja 

javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov.  
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IV. Članstvo 

 

1. Vstop v članstvo 

  

9. člen  

  

Član Sekcije pomočnikov ravnateljev lahko postane vsak pomočnik ravnatelja, ki s 

pisno izjavo pristopi v Sekcijo pomočnikov ravnateljev, ki je organizirana kot sekcija 

Združenja ravnateljev, plača članarino, sprejme pravila in se po njih ravna. Članstvo v 

Sekciji pomočnikov ravnateljev je prostovoljno.  

  

  

2. Pravice članov 

  

10. člen  

  

Pravice članov Sekcije pomočnikov ravnateljev so:  

− da volijo in so izvoljeni v organe Sekcije pomočnikov ravnateljev in v organe 

Združenja ravnateljev,  

− da sodelujejo pri delu organov Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− da organom Sekcije pomočnikov ravnateljev dajejo predloge, mnenja in stališča 

o njihovem delu,  

− da v skladu s programom dela enakopravno in pod enakimi pogoji uresničujejo 

pravice in dolžnosti, ki jih Sekcija pomočnikov ravnateljev določi v letnem 

programu.  

  

 

3. Dolžnosti članov 

  

11. člen  

  

Dolžnosti članov Sekcije pomočnikov ravnateljev so:  

− da volijo in da so izvoljeni v organe Sekcije pomočnikov ravnateljev in 

v organe Združenja ravnateljev,  

− da sodelujejo pri delu organov pomočnikov ravnateljev,  

− da spoštujejo pravila organov Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− da z osebnim prizadevanjem, vzorom in ugledom, ohranjajo in krepijo ugled 

Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− da redno plačujejo članarino,  

− da kot dobri gospodarji skrbijo za premoženje Sekcije pomočnikov ravnateljev.  
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12. člen  

  

Pravice in dolžnosti članov organov Sekcije pomočnikov ravnateljev so častne. Za delo 

v organih in telesih Sekcije pomočnikov ravnateljev člani lahko prejemajo plačila.  

  

Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo pri svojem delu izkaže član Sekcije 

pomočnikov ravnateljev, Republiški odbor Sekcije pomočnikov ravnateljev lahko podeli 

ustrezno priznanje.  

  

Priznanja se podeljujejo po postopku, določenem v 22. členu Pravil Združenja 

ravnateljev.  

  

 

4. Prenehanje članstva 

  

13. člen  

  

Članstvo v Sekciji pomočnikov ravnateljev preneha:  

− s pisnim izstopom,  

− s prenehanjem opravljanja funkcije pomočnika ravnatelja,  

− kadar član ne plača članarine za tekoče leto do konca leta v skladu s Pravili 

Združenja ravnateljev,  

− z izključitvijo na podlagi odločitve Častnega razsodišča Združenja ravnateljev,  

− s smrtjo,  

− na podlagi zakona.  

  

 

14. člen  

  

Član izstopi iz Sekcije pomočnikov ravnateljev prostovoljno s pisno izjavo o izstopu. 

Član se izključi iz Sekcije pomočnikov ravnateljev, če grobo krši pravice in dolžnosti 

člana, če zavestno ravna proti interesu in ugledu Sekcije pomočnikov ravnateljev in 

Združenja ravnateljev in če je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen za nečastno 

dejanje.  

 

 

V. Organi Sekcije pomočnikov ravnateljev 

  

15. člen  

  

Organi Sekcije pomočnikov ravnateljev so:  

− zbor članov,  

− predsednik sekcije,  

− republiški odbor.  
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1. Zbor članov 

  

16. člen  

  

Zbor članov je najvišji organ Sekcije pomočnikov ravnateljev in dela po Pravilih Sekcije 

pomočnikov ravnateljev. Zbor članov sestavljajo vsi aktivni člani Sekcije pomočnikov 

ravnateljev.  

 

 

17. člen  

  

Zbor članov lahko dela na rednih ali izrednih sejah.  

  

Redne seje zbora članov sklicuje Republiški odbor Sekcije pomočnikov ravnateljev 

praviloma enkrat na leto, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi četrtina vseh članov Sekcije 

pomočnikov ravnateljev.  

  

Izredne seje zbora članov se sklicujejo po potrebi. Skliče jih lahko predsednik Sekcije 

pomočnikov ravnateljev, Republiški odbor na svojo pobudo ali na zahtevo četrtine vseh 

članov Sekcije pomočnikov ravnateljev. Izredni zbor sklepa samo o stvareh, za katere 

je bil sklican. Republiški odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku 

enega meseca po tem, ko je prejel zahtevo za sklic. V nasprotnem lahko skliče zbor 

članov pobudnik za sklic sam.  

  

 

18. člen  

  

Seje zbora članov se morajo sklicevati z objavljenim dnevnim redom najmanj sedem 

dni pred sejo.  

  

 

19. člen  

  

Zbor članov sprejema odločitve na sejah z večino glasov navzočih članov (navadna 

večina).  

  

Če se odloča o spremembi teh pravil, o statusnih spremembah ali o prenehanju Sekcije 

pomočnikov ravnateljev, je odločitev sprejeta, če zanjo glasujeta najmanj dve tretjini 

navzočih članov Sekcije pomočnikov ravnateljev.  

 

Način glasovanja je javen z dvigom rok, lahko pa se člani na sejah odločijo za tajni 

način glasovanja. Kadar se glasuje o razrešnici organov Sekcije pomočnikov 

ravnateljev, o tem ne morejo glasovati člani organa, o katerih razrešnici se glasuje.  
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20. člen  

  

Na seji zbora članov so lahko prisotni vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno 

povezani z delovanjem Sekcije pomočnikov ravnateljev vendar le s pravico 

posvetovalnega glasu.  

 

  

21. člen  

  

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku seje navzočih več kot polovica 

članov.  

  

Če ob predvidenem začetku seje zbor ni sklepčen, se začetek seje preloži za 15 minut, 

nato Zbor članov veljavno odloča, če je prisotnih več kot petina vseh članov.  

V nasprotnem primeru se zbor članov preloži, razen izredni zbor članov, ki se v takem 

primeru ne izvede.   

 

 

22. člen  

  

Sejo zbora članov prične in vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva 

predsednik sekcije.  

  

V primeru njegove odsotnosti to delo opravi od predsednika pooblaščen član Sekcije 

pomočnikov ravnateljev oziroma podpredsednik ali najstarejši prisotni član.  

  

Zbor članov izvoli s predsedstvom še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, 

verifikacijsko komisijo in druga delovna telesa.  

  

V primeru volitev organov Sekcije pomočnikov ravnateljev zbor članov izvoli še volilno 

komisijo.  

 

 

23. člen  

  

Naloge zbora članov so:  

− določa osnovne smeri delovanja Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− obravnava in sprejema letno poročilo Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− se seznani z letnim poročilom in programom dela Sekcije pomočnikov 

ravnateljev,  

− se seznani z letnim poročilom Združenja ravnateljev,  

− se seznani s poročili Nadzornega odbora Združenja ravnateljev,  

− voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika Sekcije pomočnikov 

ravnateljev,  
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− voli in razrešuje predstavnike in namestnike v Republiški odbor Sekcije 

pomočnikov ravnateljev po regijah (priloga organigram),  

− obravnava in sprejema program dela in se seznani s finančnim poročilom,  

− sprejema in spreminja ta pravila ter druge splošne akte Sekcije pomočnikov 

ravnateljev,  

− sklepa o dnevnem redu sej zbora članov,  

− razpravlja o delu in poročilu Republiškega odbora Sekcije pomočnikov 

ravnateljev in sklepa o njem,  

− odloča o prenehanju ali drugih zadevah Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− določa višino članarine,  

− odloča o nakupu ali odtujitvi opreme skladno s finančnim načrtom,  

− podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom društva in drugim zaslužnim 

osebam,  

− odloča o vseh ostalih zadevah, za katere ni posebej pristojen kakšen drug 

organ.  

  

 

24. člen  

  

O seji zbora članov Sekcije pomočnikov ravnateljev se piše zapisnik, ki ga podpišejo 

predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.  

  

 

3. Predsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev 

  

25. člen  

  

Predsednika in dva podpredsednika voli zbor Sekcije pomočnikov ravnateljev na 

predlog Republiškega odbora ali vsaj petih članov Sekcije pomočnikov ravnateljev. 

Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta. Predsednik Sekcije pomočnikov 

ravnateljev vodi delo Republiškega odbora, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča 

podpredsednik, ki ga določi predsednik ali izbere republiški odbor. 

  

Predsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev zastopa in predstavlja Sekcijo pomočnikov 

ravnateljev pred državnimi organi in organizacijami ter drugimi institucijami in v 

pravnem prometu.  

  

Predsednik Sekcije pomočnikov ima naslednje dolžnosti in naloge:  

− predstavlja in zastopa Sekcijo pomočnikov ravnateljev,  

− zastopa interese Sekcije pomočnikov ravnateljev v Republiškem odboru 

Združenja ravnateljev,  

− skrbi za promocijo Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− sklicuje in vodi seje Republiškega odbora Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− skrbi za koordinacijo delovanja organov Sekcije pomočnikov ravnateljev,  



    
                                                Pravila Sekcije pomočnic in pomočnikov ravnateljic in ravnateljev Slovenije  

  

  

− skrbi za izvajanje sklepov organov Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− podpisuje pogodbe in druge dokumente v imenu sekcije in za sekcijo,  

− opravlja druge naloge.  

  

  

3. Republiški odbor 

  

26. člen  

  

Republiški odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijske, upravne, 

administrativne, strokovne in tehnične zadeve za Sekcijo pomočnikov ravnateljev ter 

zadeve, ki mu jih naloži zbor članov.  

  

 

27. člen  

  

Republiški odbor Sekcije pomočnikov ravnateljev sestavlja 21 članov:  

− predsednik Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− 2 podpredsednika Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− 18 predstavnikov regij kot navedeno:  

- Koper – 1 član  

- Nova Gorica – 1 član  

- Kranj – 1 član 

- Celje – 1 član 

- Maribor – 2 člana 

- Ljubljana – 3 člani  

- Murska Sobota – 1 član 

- Novo mesto – 1 član  

- Slovenj Gradec – 1 član  

- Glasbene šole – 1 član 

- Šole s prilagojenim programom – 1 član 

- Vrtci – 2 člana  

- Srednje šole – 2 člana 

 

 

 27.a člen  

 

Vsak član, predstavnik regije, ima svojega namestnika, ki se lahko polnomočno udeleži 

seje republiškega odbora, če se je član ni mogel udeležiti. 

 

Če sta na seji prisotna tako član, kot njegov namestnik, se v seštevek prisotnih članov 

šteje samo član, njegov namestnik pa ima samo posvetovalno vlogo. 
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28. člen  

  

Republiški odbor Sekcije pomočnikov ravnateljev zagotovi izvajanje tajniških, 

računovodskih in strokovnih del za sekcijo.  

  

 

29. člen  

  

Republiški odbor vodi Sekcijo pomočnikov ravnateljev v času med dvema sejama 

zbora članov po smernicah in programu, določenem na zboru članov. Republiški odbor 

se sestaja na sejah ali korespondenčno.  

  

 

30. člen  

  

Mandat Republiškega odbora Sekcije pomočnikov ravnateljev traja štiri leta z 

možnostjo ponovne izvolitve.  

  

 

31. člen  

  

Republiški odbor:  

− sklicuje seje zbora članov,  

− predlaga zboru članov kandidate za predsednika in podpredsednika Sekcije 

pomočnikov ravnateljev,  

− pripravlja predlog programa dela Sekcije pomočnikov ravnateljev in pripravlja 

predloge za odločitve na zbor članov,  

− pripravlja predloge splošnih aktov Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− imenuje stalna in občasna delovna telesa,  

− skrbi za uresničevanje ciljev in nalog Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− pripravlja in sprejema finančni načrt Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− predlaga zboru Združenja ravnateljev višino članarine,  

− gospodari s sredstvi Sekcije pomočnikov ravnateljev,  

− vodi evidenco članstva,  

− zbira predloge za priznanja Sekcije pomočnikov ravnateljev.   

  

 

32. člen  

  

Republiški odbor sprejema odločitve na sejah, ki so lahko tudi korespondenčne.  

  

Odločitve Republiškega odbora so sprejete ob prisotnosti več kot polovice članov 

odbora in če za sklepe glasuje večina prisotnih.  
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V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega.  

  

  

VI. Materialno in finančno poslovanje 

  

33. člen  

  

Prihodki Sekcije pomočnikov ravnateljev so:  

− članarina, 

− javna sredstva, 

− prispevki donatorjev, 

− prihodki iz sponzorstva 

− darila in volila 

− dohodki iz opravljanja dejavnosti društva 

− drugi viri 

 

Sekcija pomočnikov ravnateljev gospodari s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega 

finančnega načrta.  

 

 

VII. Končne določbe 

  

34. člen  

  

Sekcija pomočnikov ravnateljev preneha:  

− z odločitvijo Zbora članov,  

− z odločbo pristojnega državnega organa,  

− na podlagi zakona.  

  

 

35. člen  

  

V skladu s temi pravili ima Sekcija pomočnikov ravnateljev poleg splošnih aktov, ki jih 

določajo ta pravila, še druge akte, za katere se tako odloči zbor članov.  

  

  

36. člen  

  

V primeru prenehanja delovanja Sekcije pomočnikov ravnateljev pripade premoženje 

Sekcije  pomočnikov ravnateljev enakomerno vsem zavodom, katerih pomočniki so na 

dan prenehanja člani Sekcije pomočnikov ravnateljev.  
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37. člen  

  

Ta pravila stopijo v veljavo in se začnejo uporabljati z dnem, ko jih sprejme zbor članov 

Sekcije pomočnikov ravnateljev. 

  

 

38. člen  

  

Ta pravila se javno objavijo na spletni strani Sekcije pomočnikov ravnateljev. 

 

 

 

 

Predsednik Sekcije pomočnikov                               Predsednik Združenja ravnateljev 

                  Sašo Božič                                                               Gregor Pečan 

  

 


