ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN
DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ul. 6, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 22. 6. 2015
ZAPISNIK
49. seje Upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, ki je
bila 22. 6. 2015 ob 1100 v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole BežigradLjubljana.
Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 48. seje Upravnega odbora
2. Razprava o predlogu uvajanja vajeniškega sistema ( Boštjan Zgonc )
3. Potrditev časovnice in tem za posvet Zveze na Bledu,
4. Program dela ZVEZE v jesenskem obdobju 2015
5. Razno, predlogi in pobude ( prenos članarine )

K/1
Predlog in sklepi zapisnika 48. seje se potrdijo.
Po sklepu 47. Seje UO se je razpis za izbiro računovodskega servisa zaključil v
mesecu maju, ko je predsednica sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
V razpravi so člani menili, da morda cena ni bila primeren kriterij za izbiro.
Predlagali so tudi, da se ne spreminja datuma dogovorjenih sej UO, čeprav je
predsednica pojasnila, da je na dogovorjeni datum dobila vabilo za udeležbo n
obravnavi glede vpeljave vajeništva (MIZŠ).
K/2
Zaradi razprave se je seje UO ZŠD udeležil g. Boštjan Zgonc (MIZŠ), ki je
predstavil izhodišča:
- MDDSZ (ministrica) je julija 2014 podpisala v EU Zavezo za vajeništvo,
katere osnova naj bi bila pobuda za zgodnejše zaposlovanje mladih;
- Vladna koalicija je v pogodbo zapisala teme vajeništva;
- EU sredstva naj bi bila namenjena spodbujanju vajeniškega sistema
(delodajalcev);
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- SDS je v parlamentu že 2x predlagala spremembe ZOFVI, ki vsebujejo
vsebine glede vajeništva;
- MIZŠ se trenutno intenzivno ukvarja s pripravo spremembe ZOFVI ter
izhodišč za uvajanje vajeniškega sistema (imenovano je Koordinacijsko
telo in Delovna skupina), ki bodo podlaga za pripravo Zakona o vajeništvu;
Mnenje Delovne skupine je, da lahko obstoječe programe izvajamo skupaj
z delodajalci (manjše prilagoditve) ter s tem obdržimo enake izobrazbene
standarde;
- Izhodišča za SPI programe so pripravljena za razpravo;
- Specializacija je lahko ena od oblik vajeništva;
- Predvidena dinamika izvajanja vajeništva (po zakonski opredelitvi) bi
pričeli 2016/17 ali 2017/18 z:
ü redkimi poklici,
ü individualnimi učnimi pogodbami,
ü pilotnimi projekti
ü novimi programi (specializacije, programi izpopolnjevanja).
Definicija vajenca: vajenec je zaposleni (zanj obstaja delovno mesto v
podjetju), ki se šola in ima status delavca:
Razprava:
- vajenci morajo zaradi narave dela v nekaterih programih biti polnoletni
(delo v gostinstvu po 22 uri),
- kako bo z vajenci/dijaki s posebnimi potrebami,
- kako bo urejen PUD (zavarovanje) za vajence (ter dijake),
- ali bo sistem izobraževanja zamrl, ko ne bo več EU sredstev za spodbudo
delodajalcem,vajeništvo je smiselno, kjer je v Sloveniji 1 delodajalec, 1
šola ter 1 izobraževalni program (rudarstvo)

K/3
Na prejšnji seji je bil sprejet sklep o izvedbi posveta ter višini kotizacije. Program
posveta je oblikovala predsednica ZŠD po usklajevanju s posamezniki na MIZŠ,
ZRSŠ, CPI ter drugimi.
SKLEP: Potrdi se časovnica in teme posveta na Bledu

K/4
SKLEP: Program dela UO ZŠD in ZVEZE za jesenskem obdobju 2015 se
sprejme in potrdi na naslednji seji.
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K/5
SKLEP 1: Stroški razpisa za plin so 200 EUR/udeleženca.
SKLEP 2: članom UO ZŠD se izplačajo sejnine za udeležbo na sejah (do 30.
6. 2015).
SKLEP 3: zavode, ki imajo dolgove iz naslova članarin, se ponovno pozove k
plačilu.
Predsednica Zveze je poročala o njenih udeležbah na sestankih/posvetih, ki se jih
udeležuje kot predsednica Zveze:
- EFEE
- DZ (Komisija za izobraževanje), 9. 6. 2015, spremembe ZOFVI-H
- GZS, 9. 6. 2015, Vajeništvo kot priložnost za boljšo zaposljivost
- CPI, 18. 6. 2015, Usposabljanje učiteljev srednjih strokovnih in
poklicnih šol v podjetjih (PROGRAM »Dvig poklicnih kompetenc
učiteljev«)
- MIZŠ in CEDEFOP, 16. 6. 2015, Tematska konferenca o vajeništvu
- MIZŠ, 11. 6. 2015, Sestanek z go. ministrico na temo pogajanj s SAZOR
(sprejet je bil sklep, da se pogajanja nadaljujejo ter da MIZŠ ostaja
moderator).
Zapisala
Fani Al-Mansour

Predsednica Zveze
Fani Al-Mansour
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