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ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN  
DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE 
Ptujska ul. 6, 1000 Ljubljana 
                   Ljubljana, 9. 7. 2015 
 

Z A P I S N I K 
   
50. seje Upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, ki je 
bila 8. 7. 2015 ob 11.00 uri  v prostorih Šolskega centra Ravne, Srednja šola Ravne 
na Koroškem. 
 
Odsotni: Marjetka Bizjak, Mateja Turk, Branka Klarič, Vida Hlebec, Igor Lupše, 
Damjana Gruden, Nives Počkar in Franc Erjavec 
 
Lista prisotnosti je priloga zapisnika. 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev  zapisnika 49. seje UO Zveze 
2. Ocena 13. srečanja Zveze na Bledu 
3. Razno, predlogi in pobude 

 
 
 
K/1  
Pregled zapisnika 49 seje Upravnega odbora . 
 
SKLEP: Zapisnik 49. seje se potrdi. 
 
 
 
K/2  
Predsednica Zveze je pripravila analizo 13. Delovnega srečanja ZŠD na Bledu, ki 
je bilo 1. in 2. 7. 2015. Analiza se na predlog članov UO dopolni z zaključkom, da 
je bila odlično izvedena (glej prilogo k zapisniku). 
 
 
 
K/3  
Člani UO so obravnavali različne teme: 
3.1. Razpis za plin je zaključen brez pritožb na izbiro ponudnika. 
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3.2. Predsednica je poročala o sestanku z go. Ministrico dr. Majo Makovec 
Brenčič, ki se ga je 22. 6. 2015 udeležila skupaj s predsednico DR Nives 
Počkar. Iz MIZŠ sta bila prisotna tudi ga. Barle Lakota in g. Zgonc. 
Predsednica ZŠD je predstavila delovanje Zveze ter trenutno perečo 
problematiko, ki smo jo že predstavili v dopisu ter poudarila: 
- problem zaposlovanja (zakaj soglasja, če moramo upoštevati normative 

in standarde), 
- zaposlovanja strokovnjakov z večletno prakso,  ki se jih ob zaposlitvi v 

javnem sektorju uvrsti v začetni plačni razred, ter jih zato ne dobimo, 
- mrežo šol, 
- dijaki s posebnimi potrebami (odločbe, drugo) 
- zavarovanje dijakov na PUD (izenačitev vajenca in dijaka), 
- vajeništvo  ter  
- sodelovanje služb MIZŠ z ZŠD. 

 
Predsednica je tudi osebno povabila ministrico, da članom Zveze na 13. 
Delovnem srečanju na Bledu nameni uvodne besede. 
 

3.3. Po sestanku  z ministričino ekipo 11. 6. 2015 na MIZŠ, ko se je obravnavalo 
naše stališče glede plačevanje avtorstva (SAZOR) in smo pristali na 
nadaljevanje pogajanj, smo prejeli vabilo na nadaljevanje pogajanj, ki se 
bodo nadaljevala 9. 7. 2015. V razpravi je bilo  izpostavljeno: 

Ø MIZŠ ni imelo vpliva na Zakon o avtorskih pravicah; 
Ø SAZOR predlaga 6 EUR/leto/dijaka, kar je za nas nesprejemljivo; 
Ø smatramo, da so avtorji upravičeni do primernega plačila. 

 
SKLEP 3.3.: UO potrjuje (2 vzdržana, 1 proti)sprejemljivo ceno za 
plačilo SAZOR od 1,5 do največ 2 EUR/dijaka/leto. V primeru 
drugačnega stališča SAZOR bo naš predstavnik pridobil novo stališče 
UO ZŠD. 
 

3.4. UO je potrdil sejnine za preteklo obdobje. 
 
SKLEP  3.4.1.: UO v primeru odsotnosti tajnika Zveze potrjuje izplačilo 
predsednici dodatno še 80% (v višini) sejnine tajnika. 
 
SKLEP 3.4.2.: UO za organizacijo in izvedbo posameznega 
dvodnevnega posveta Zveze potrjuje izplačilo predsednici v enakem 
znesku kot preteklo leto. 
 

3.5. Program dela UO Zveze v jesenskem obdobju se bo oblikoval glede na 
problematiko šol. Člani UO so predlagali, da se v novembru začno dogovori 
glede januarskega posveta Zveze: 

Ø predstavitev primerov dobrih praks, 
Ø predstavitev najpogostejših kršitev – predstavitev šolske inšpekcije, 
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Ø povabi se ministra Borisa Koprivnikarja (Ministrstvo za javna 
upravo),   

Ø dogovori s piar službo (posredovanje novic). 
 

3.6. Glede avtomatov s hrano in pijačo v šolah (dovoljen so avtomati s toplimi 
napitki v zbornicah) ter trenutno aktualnimi inšpekcijskimi nadzori šolske 
inšpekcije, povezanimi s tem, so člani UO menili, da ravnatelji poznamo 
zakonodajo ter da je kršitev le-te zavestna odločitev vsakega posameznika. 
 

3.7. Predsednica je poročala o sestanku SINDIR (A. Obreht, F. Al-Mansour) in 
SVIZ (B. Štrukelj, M. Gojkovič, Nadja Götz) na sedežu SVIZ-a, ki se ga je 
udeležila 7. 7. 205.  
 
G. Obreht je predstavil KP SINDIR ter  problematiko, ki jo želijo urediti 
(uspešnost, povečan obseg, soglasje ministra za imenovanje ravnateljev).  
 
G. Štrukelj je predstavil enotno stališče sindikatov, ki so zavrnili predlog 
vlade za spremembo plačnega sistema. Izpostavil je, da je pomembno 
sodelovanje med obema sindikatoma (SVIZ in SINDIR), ter da v SVIZ: 
1. nasprotujejo uvedbi variabilnega dela plač (nagrajevanje oz. nižanje) 
2. nasprotujejo trajnemu mandatu ravnateljev (s tem se onemogoča 

učiteljem, da kandidirajo ob razpisu) 
3.  nasprotujejo drugačni sestavi svetov zavodov 
4. glede soglasja ministra k imenovanju še nimajo jasnega stališča, saj so 

odločitve lahko politične. Če bo SINDIR pripravil sprejemljiv predlog, 
ne bodo nasprotovali 

5. opozarjajo, da sklepanje pogodb za zaposlovanje učiteljev za dobo 10 
mesecev ni sprejemljivo 

6. opozarjajo na vlogo pomočnikov (ter upoštevanje normativov pri 
imenovanju pomočnikov) 

7. da podpirajo upoštevanje nazivov pri imenovanju ravnateljev (vrednotenje 
plačnih razredov) 

8. nasprotujejo napredovanju ravnateljev v času mandata 
9. se strinjajo z ureditvijo anomalij pri plačnih razredih ravnateljev ter 

direktorjev/ravnateljev, če se bo istočasno urejala skupina J 
Naslednji sestanek med predstavniki obeh sindikatov (SINDIR in SVIZ) bo 
v začetku septembra.  
 
V razpravi so člani UO izpostavili: 
- ravnateljem se nalaga vedno več nalog in obveznosti, 
- ravnatelj, ki nima zaupanja v učiteljskem zboru, ne more funkcionirati, 
- naloga SINDIR je, da se bori za status ravnateljev, 
- doseči je potrebno, da ravnatelj po prenehanju mandata ne bo presežek, 
- potrebna bo razprava o predlogu MJU, ki vključuje variabilni del plače za 

zaposlene. 
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3.8. Člani UO so izpostavili odločbe, ki jih dobimo za dijake s posebnimi 

potrebami, ki opredeljujejo zagotavljanje začasnega spremljevalca dijaku. 
Odločbe so za nas zavezujoče, ne dobimo pa ustreznih finančnih sredstev (v 
tem primeru moramo zaposliti spremljevalca). 

 
3.9. G. Pastar in ga. Verbič sta predstavila razpravo na RIC glede opravljanja 5. 

predmeta dijakov strokovnih šol, ki opravljajo PM. Stališče predsednika 
Strokovnega sveta za splošno izobraževanje (in pobuda Skupnosti gimnazij) 
je, da se naj 5. predmet ne opravlja v sklopu rednega koledarja za 
opravljanje mature temveč pozneje, ko dijaki že opravijo PM. Tako bi meli 
manjše možnosti »prevzema« mest ob vpisu na fakultete maturantom 
splošnih gimnazij.  
 
V razpravi so člani UO izpostavili: 
- le  2% maturantov PM opravlja 5. predmet, 
- eksternost mature ni privedlo do pričakovanih rezultatov, 
- fakultete so tiste, ki »diktirajo« razpisne pogoje za vpis in so pri tem 

avtonomne, 
- pomembno bo stališče ministrstva, 
- člani strokovnega sveta za splošno izobraževanje menijo, da ne bo 

zakonskih sprememb na tem področju. 
 
 

3.10. Člani UO so razpravljali o terminu za naslednji sestanek. 
 
SKLEP 3.10.: 
Naslednja seja UO bo 26. avgusta 2015 (najverjetneje v Novi Gorici).  
 
 
 
 
Po končanem sestanku so si člani UO ZŠD ogledali nove prostore SŠ Ravne na 
Koroškem ter MICa 
   
 
 
         Predsednica Zveze 
           Fani Al-Mansour   
  
 
Priloga: 

- Analizo 13. Delovnega srečanja ZŠD na Bledu, ki je bilo 1. in 2. 7. 2015 
 


