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ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN  
DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE 
Ptujska ul. 6, 1000 Ljubljana 
                   Ljubljana, 26. 08. 2015 
 

Z A P I S N I K 
   
51. seje Upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, ki je 
bila 26. 08. 2015 ob 10.00 uri  v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole 
Bežigrad, Ptujska 6, 1000 Ljubljana.  
 
Odsotni: Dušan Vodeb, Vida  Hlebec, Branka  Klarič, Igor Lupše, Silvo Tratar  
 
Lista prisotnosti je priloga zapisnika. 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev  zapisnika  50. seje UO Zveze 
2. Program dela Zveze v jesenskem obdobju 2015 
3. Teme za delovna srečanja s predstavniki ministrstva, CPI in ZŠD 
4. Razno, predlogi in pobude 

 
 
 
K/1  
Pregled zapisnika 50. seje Upravnega odbora. 
 
SKLEP: Zapisnik 50. seje se potrdi. 
 
 
 
K/2 
Aktivnosti Zveze v  jesenskem obdobju : 

- V prihodnjem tednu  vabi ministrica MIZŠ predsednico ZŠD in predsednico 
DR na delovno večerjo v vilo Podrožnik z evropskim komisarjem za 
izobraževanje, kulturo, mladino in šport; 

- V oktobru je predvidena mednarodna konferenca o uvajanju vajeništva v naš 
šolski sistem s poudarkom na izobraževanju redkih poklicev. Nosilec 
uvajanja je CPI, ki ima za ta namen zagotovljenih 7 milijonov  €. Pri 
projektu bo sodeloval tudi g. Boštjan Zgonc (predstavnik MIZŠ); 

- Od 23. do 24. oktobra bo v Bruslju potekala konferenca (generalna 
skupščina) EFEE, 
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- Od 25. do 27. oktobra  bo v Beogradu  potekala konferenca ESHE. Teme 
konference so predvsem motivacija in kakovost izobraževanja; 

- 23. in 24. novembra bo srečanje ministrstva in srednjih šol v Portorožu, 
- V jesenskem obdobju se bo nadaljevalo pogajanje s SAZOR. Za sodelovanje 

na pogajanjih Zveza pooblašča Janeza Pastarja, podpredsednika Zveze.  
                                               

       
 
K/3 
Za srečanje  v Portorožu še ni določena vsebina in teme, ki bi jih obravnavali. 
Doslej je program oblikovala ŠR v sodelovanju z ministrstvom, verjetno pa 
ministrstvo pričakuje, da bodo šole in domovi povedali, kaj želijo.  
 
Državna sekretarka je sklicala sestanek glede posveta v Portorožu, vendar ni vabila 
Zveze in Društva Ravnatelj, vabljeni pa so bile posamezne ravnateljice in 
ravnatelji. Ministrstvo  seveda lahko vabi na sestanek  po svoji presoji in prav je, 
da se vabljeni seje udeležijo, vendar v tem primeru nimajo mandata, da bi zastopali 
Zvezo in Društvo.  V tem času je prišlo tudi do menjave v ŠR, novi direktor je dr. 
Vladimir Korošec.  
 
K/4  
Člani UO ZŠD so ponovno razpravljali o problematiki pogajanja s SAZOR. V 
razpravi so izpostavili: 

- za naslednjo sejo pogajanj je SAZOR predlagal, da se v pogodbi  določi za 
šolsko leto 2015/16 cena 3,5 € na dijaka za 10 mesecev, v letu 2016/17 pa bi 
bila cena 4,5 €. Zveza se mora opredeliti ali sprejme tak predlog ali vztraja 
pri svojem predlogu. Osnovne šole še niso posredovale svojega predloga; 

- ministrstvo predlaga, naj ta prispevek ne bi bil strošek staršev; 
- pri pogajanjih je še vedno dilema, ali je Zveza stranka v postopku; 
- postavlja se vprašanje, kako je SAZOR prišel do izračuna prispevka; 
- pri predlogu ni opredeljeno, kolikšna sredstva pripadajo avtorjem; 
- ministrstvo bi moralo aktivneje sodelovati, potreben pa bi bil tudi nov zakon 

za vse te zavode (SAZOR, SAZAS, …); 
- avtorjem je potrebno zagotoviti zaščito avtorskih pravic in zagotoviti plačilo, 

saj je avtorstvo javno dobro na področju kulturnega dela; 
- ministrstvo pušča šole same in bi moralo zagotoviti sredstva za plačilo;  
- SAZOR izvaja pritisk na šole, da bi izsilile sredstva od ministrstva; 
- pogajanja je potrebno nadaljevati, vztrajati pri naši predlagani ceni, 

ministrstvo pa mora zagotoviti sredstva; 
- SAZOR ima zakonsko osnovo za svoje zahteve. 

         
Po razpravi so bila sprejeta naslednja stališča - sklepe: 
1. Zveza podpira pogajanja s SAZOR, ker pa srednje šole nimajo namenskih 

sredstev, (niso predvidena v sistemu financiranja  MOFAS), mora ta 
sredstva zagotovi ministrstvo; 
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2. Zveza se strinja, da je še sprejemljiva cena  2,0  € na dijaka letno (za dobo 
10 mesecev); 

3. potrebna je sistemska rešitev, ki bo imela zakonsko podlago za pridobitev 
potrebnih sredstev; 

4. predsednica Zveze bo sprejeta stališča posredovala Ministrstvu in SAZOR, 
stališča pa so obvezujoča za predstavnika Zveze v pogajalski skupini. 

 
V nadaljevanj seje so bila sprejeta še naslednja stališča : 

- pri sedanji obliki financiranja ostaja vsako leto del sredstev, ki pripadajo 
posamezni skupnosti, neporabljen, razen manjših skupnosti, ki imajo manjše 
število članic in posledično manjše število dijakov, ki so osnova za 
financiranje. Potrebno bo razmisliti o spremembi financiranja;       

- pri sedanji organiziranosti Zveze bo potrebno razmisliti o morebitnih novih 
povezavah posameznih skupnostih, ki imajo majhno število članic; 

- predsednica Skupnosti šol za predšolsko vzgojo ni več ravnateljica, zato 
bodo potrebne volitve nove predsednice/predsednika te skupnosti; 

- Predlagamo, da se MIC-i, ki delujejo v okviru posameznih šol ali šolskih 
centrov, organizirajo v posebno skupnost v Zvezi.  

 
Naslednja seja UO bo predvidoma 6. oktobra 2015.  
 
 
 
Zapisal:         Predsednica Zveze 
Franc Erjavec                 Fani Al-Mansour   
 
        
 
 
 


