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ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN  
DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE 
Ptujska ul. 6, 1000 Ljubljana 
                   Ljubljana, 6. 10. 2015 
 

Z A P I S N I K 
   
52. seje Upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, ki je 
bila 6. 10. 2015 ob 10.  uri v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, 
Ptujska ul. 6, Ljubljana.  
 
Odsotni: Marjeta Smole, Mateja Turk, Silvo Tratar  
 
Lista prisotnosti je priloga zapisnika. 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 51. seje Upravnega odbora 
2. Obravnava razne trenutno pereče problematike (predlogi šol oziroma 

posameznih skupnosti): 
- Avtomati za napitke in hrano (predlog šol) 
- Razpis vpisa 2016/17 (razmeščanje programov na nove lokacije) 
- Razpis vpisa v programe IO 
- Oblikovanje novih (združenih) skupnosti 
- Pregled neporavnanih obveznosti posameznih članic 

3. Razno, predlogi  in pobude  (prenos članarine). 

 
 
K/1  
Pregled zapisnika 51. seje Upravnega odbora. 
 
SKLEP: Zapisnik 51. seje se potrdi. 
 
 
 
K/2 
Obravnava razne trenutno pereče problematike (predlogi šol oziroma posameznih 
skupnosti): 

2.1. Avtomati za napitke in hrano (pobuda šol za spremembo Zakona o šolski 
prehrani).  
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Aktiv ravnateljev Posočja je na UO Zveze posredoval pobudo za spremembo 
Zakona o šolski prehrani. Aktiv ugotavlja, da se šolski prostor ne uporablja samo 
za izobraževanje mladine ampak tudi za odrasle, v primeru športnih dvoran pa se 
pojavljajo tudi drugi uporabniki šolskega prostora. V okolici šol se pojavljajo 
številni lokali, kjer dijaki  lahko brez nadzora kupujejo hrano in napitke po svoji 
želji. Hkrati zakon ne določa tipa in kakovosti hrane in pijače, ki se sme prodajati 
v avtomatih. Aktiv predlaga da se čim prej sproži postopek spremembe zakona, ki 
bo določil kakovost kakovost hrane in napitkov, ki se lahko ponuja v šolskih 
prostorih, ne bo pa omejeval  prodaje oziroma namestitve avtomatov.  
       
V razpravi je bilo izpostavljeno: 

- na šolah smo že odstranili avtomate. Dijaki sedaj gredo iz šol v bližnje 
lokale; 

- v šolah so tudi odrasli, ki se izobražujejo (IO, VŠ) in zaposleni, 
- zakaj smo šole edine javne institucije (imajo jih tudi v bolnišnicah), kjer 

naj bi skrbeli za zdravo hrano in pijačo brez avtomatov;  
- distributerji avtomatov želijo zaradi profitnosti znova poseči v šolski 

prostor; 
- ravnatelji naj bomo avtonomni pri odločanju o nameščanju avtomatov; 
- ravnatelji se bi lahko izpogajali za nižjo ceno hrane in pijače (v korist 

dijakov); 
- kakšno je mnenje dijaške skupnosti? 
- mi vzgajamo mlade. Ali je temu namenjen le šolski prostor? Avtomati so 

vsepovsod! 
Po razpravi smo člani UO glasovali o pobudi: 4 proti, 4 vzdržani, 7 za 
spremembo. 

SKLEP: UO ZŠD bo na MIZŠ naslovil predlog za pobudo DZ,  
 
2.2. Razpis vpisa 2016/17 (razmeščanje programov na nove lokacije), razprava: 

- šole, ki jim na določenih področjih upada vpis, želijo nove programe, 
čeprav le-te že izvajajo druge šole v regiji (npr.: ŠC Ptuj želi 
Gastronomskega turističnega tehnika,  vendar temu nasprotujejo v 
Skupnosti srednjih šol  za gostinstvo in turizem); 

- UO ZŠD nasprotuje širitvi mreže programov, ker le-to vedno poseže na 
obstoječo mrežo šol; 

- Skupnost šol zdravstva, farmacije, kozmetike in kemije sodeluje z 
Ministrstvom za zdravje in ne dovoljuje  širjenje razpisa za vpis novincev 
v program zdravstvene nege,    
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- v primeru razvrščanja novega izobraževalnega programa naj pozovejo 
vse šole, ki majo kadrovske in materialne pogoje ter izobražujejo druge 
sorodne strokovne programe, da kandidirajo za razmestitev; 

- razmestitev izobraževalnih programov je diskrecijska pravica MIZŠ, 
vendar naj se razmestitev odobri na podlagi analiz ter dolgoročnih 
zagotovitvah o zaposlitvi diplomantov;  

- šole bi za izvajaje dodeljenih programov morale imeti kadrovske in 
materialne pogoje; 

 
SKLEP: stališče UO ZŠD bo v Portorožu predstavil podpredsednik UO ZŠD 
Janez Pastar.  
 
2.3. Razpis vpisa v programe IO – 
 
Tudi letos se nadaljuje  praksa  ministrstva, da dovoljuje neomejen razpis 
izobraževanja odraslih v privatnih šolah, kljub temu, da te šole nimajo pogojev za 
izvajanje posameznih izobraževalnih programov in pogosto želijo najemati 
opremljene šolske prostore v javnih šolah ter hkrati pogodbeno zaposlujejo 
učitelje javnih šol.  
Neutemeljenost takega razpisa kaže tudi analiza razpisa v Osrednji  slovenski 
regiji, ki jo pripravila predsednica Zveze.   
Razprava : 

- Ker ministrstvo ne omejuje razpisa za vpis v privatnih šolah, je 
nesprejemljivo, da sočasno omejuje razpis v javnih šolah, 

- V programih izobraževanja odraslih je še vedno veliko fiktivnih vpisov 
kandidatov, 

- Pri razpisnih postopkih  je  prisotna težnja po privatizaciji šolstva, 
 
Po razpravi je bil sprejet SKLEP : 

Pri določanju  razpisa za vpis  za izobraževanje odraslih naj ministrstvo 
upošteva predloge javnih šol in naj ne omejuje razpisa za vpis, če hkrati 
dopušča neomejen razpis privatnim šolam.  
Sklep bo posredovan na MIZŠ.  

 
2/4 Oblikovanje novih ali drugače združenih Skupnosti:  
Na prejšnji seji je bila oblikovana pobuda, da bi se manjše skupnosti  nekoliko 
preoblikovale ali  povezale :  

- male skupnosti niso izpostavile interesa združevanja; 
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- šole, ki imajo v sklopu zavoda tudi MIC ter ŠC podpirajo ustanovitev 
Skupnosti MIC (članarina se bi plačevala po vzoru Skupnosti IO). 

 
SKLEP: predsednica bo po proučitvi Statuta opravila sklic predstavnikov 
zavodov, ki imajo MIC, ter jim predstavila pobudo za ustanovitev Skupnosti 
MIC. 
 
2.4. Pregled neporavnanih obveznosti posameznih članic:  

- prenos sredstev na podračune posameznih skupnosti (40%) se bo opravil 
v naslednjem tednu; 

- na naslednji seji bomo obravnavali finančno stanje ter opravili pregled 
neporavnanih obveznosti posameznih članic. 

       
 
K/3 Razno 
Obravnava razne trenutno pereče problematike (predlogi šol oziroma posameznih 
skupnosti): 
3.1. Delo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zaradi 

neurejenega statusa ne deluje (na škodo mladih, ki bi potrebovali status 
za lažje delo). 
 

3.2. UO ZŠD je soglasno potrdil imenovanje predstavnikov ZŠD v delovni 
skupini MoFAS in sicer glede na posamezna področja: 

- šolski centri, Egon Pipan (ŠC Nova Gorica); 
- enovite večje gimnazije, Pušnik Herman (I. Gimnazija Maribor); 
- enovite majhne gimnazije, Branka Hrast Debeljak (Gimnazija Tolmin); 
- dijaški domovi, Dragan Kojić (DD Nova Gorica); 
- majhne enovite SŠ, Dušan Vodeb (SUAŠ Ljubljana); 
- večje programsko različne SŠ, Fani Al-Mansour (SPSŠB Ljubljana). 

 
 
3.3. UO ZŠD je razpravljal o trenutni mreži šol in dijaški domov: 

- združevanje DD (Rogaška Slatina, Rakičan in Murska Sobota); 
- problem ekonomskih šol (najizrazitejši v Ljubljani). 

 

3.4. Skupnost gimnazij vodi pobudo, da se ukine točkovnik, ki izenačuje SM in 
PM (s 5 izpitnim predmetom). 
 
Člani UO (predstavnik Skupnosti gimnazij se pri tem izloča, saj imajo svoje 
stališče) menijo, da teh dijakov ni toliko, da bi bili gimnazijci ogroženi glede 
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vpisa na želene univerze, da pa se tako da možnost tudi uspešnim dijakom 
strokovnih šol. Fakultete imajo diskrecijsko pravico glede oblikovanja 
pogojev vpisa v posamezne programe. 
 

 
V nadaljevanj seje so člani razpravljali tudi o: 

- oblikovanju ekip ter usposabljanju vodij CZ, 
- načinu poslovitve (osmrtnica) ob smrti upokojenih (Skupnost, zavod) in 

aktivnih ravnateljev  (ZŠD, DR), 
- davčnih blagajnah (posvet bo 14. 10. 2015 v Koloseju), 
- kaj opredeljuje KPK kot korupcijo (npr.: na organizirane šolske izlete gredo 

otroci zaposlenih). 
 
 
Naslednja seja UO bo predvidoma 12. novembra 2015 v ŠC Škofja Loka.  
Novoletno srečanje (skupaj z DR) bo predvidoma 17. 12. 2015. 
 
 
 
Zapisal:         Predsednica Zveze 
Franc Erjavec                 Fani Al-Mansour   
 
        
 
 
 


