
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije 
 
Predstavitev problematike ZŠD (razgovor z ministrico, 21.12.2015, MIZŠ) 
 
1. Problematika razpisa vpisa 2016/17 

ü Omejitev razpisa vpisa 2016/17 naj bo le tam, kjer že sedaj niso mogli 
oblikovati npr. 2 oddelka, želijo pa 3!  

ü Kriterij za določitev št. oddelkov, ki jih načrtujejo šole, naj bo tudi 
obstoječe število oddelkov oziroma vpisanih dijakov v 1. letnik 2015/16. 

ü Šolam naj se ne »jemlje« SPI programov (npr.: Administrator  so 
vzeli SŠ Jesenice ter  SEPŠ Koper, dodelili pa ŠC Kranj!); 

ü Navede naj se, da se bo SPI program izvajal kljub manjšemu št. vpisanih 
dijakov (morda le enemu), če bodo zagotovili individualne (učne) 
pogodbe (podobno kot lanski leto). 

ü MIZŠ naj ne razpisuje programov na novih lokacijah, razen morda nov 
program Metalurški tehnik (na ŠC Ravne na Koroškem), če bo program 
pravočasno potrjen na SS. 

ü Jasno naj se nevede, da do razhajanja pri velikem št. razpisanih mest ter 
obstoječem številu kandidatov za vpis prihaja zaradi razpisa 
polnoštevilnih oddelkov (šole potem ob manjšem številu dijakov le-te 
združujejo ter oblikujejo kombinirane oddelke). 

ü Šole naj se  obravnava s stališča zagotavljanja kadrovskih in materialnih 
pogojev ter upošteva finančne zmožnosti šol (št. dijakov, ki zagotavljajo 
zadostna proračunska sredstva).  

ü Bazira naj na zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja (npr.: PTI 
program, kamor se lahko vpisujejo vsi dijaki, ki so končali SPI – npr.: 
frizerke se praviloma vpisujejo na PTI programe Logistični tehnik ali 
Ekonomski tehnik); 

ü SPI programi (strojništvo, lesarstvo, gradbeništvo, drugi) naj se 
razpisujejo glede na tradicijo šole (čeprav morda že 2 leti ni bilo vpisa) po 
istem sistemu kot lansko leto: zagotavljanje INDIVIDUALNIH 
UČNIH POGODB (oblika vajeništva?); 

ü tik pred oblikovanjem razpisa vpisa ni primeren čas, da bi »na hitro« 
urejali obstoječo mrežo šol oziroma programov. 

 
MIZŠ naj do razpisa vpisa 2017/18 oblikuje in uskladi (najkasneje do junija 
2016) v dogovoru z Zvezo ter s šolami posamezne regije mrežo šol in 
programov! Upošteva naj tudi možnost individualnih učnih pogodb v SPI 
programih (v prihodnosti osnova za vajeništvo!). Za majhne šole je 
potrebno poiskati trajne rešitve! 
 



 
2. Problematika razpisa vpisa IO 2016/17 (glej skupni dopis ZŠD in ZLUS). 
 
 
 
3. Delo MIC-ev 

Ø Konzorcija šolskih centrov združuje le 7  MIC-ev (ŠC Kranj, ŠC Nova 
Gorica, ŠC Ptuj, ŠC Novo mesto, ŠC Ljubljana, ŠC Velenje, ŠC Celje); 

Ø Ostalih 13 MIC ne dobijo pravočasno informacij (npr.: usposabljanje 
IBO, drugo iz MIZŠ); 

Ø Pod okriljem ZŠD se bo oblikovala Skupnost MIC. 
 
 
4. Financiranje šol 

Ø pogodbe so bile naravnane od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015; zavodi še 
vedno    nismo dobili novih pogodb o financiranju; 

Ø menimo, da bi MIZŠ moralo upoštevati število dijakov na dan 15. 9. ter 
od 1. 9. do30. 11. opraviti poračun za razliko (večje ali manjše število 
dijakov, kot je navedeno v pogodbi);  

Ø razvrstitev novo zaposlenih strokovnih delavcev (učiteljev), ki pridejo iz 
gospodarstva in imajo večletne delovne izkušnje, v 30. plačni razred, je 
nesprejemljivo (upoštevala naj bi se njihova celotna delovna doba za 
razvrstitev v višji plačni razred); 

Ø zagotavljanje sredstev za izplačilo napredovanj zaposlenih; 
Ø zagotavljanje sredstev za  plačevanje fotokopiranja (SAZOR); 
Ø kdaj se »odpira« MoFAS ? 
 

 
5. Izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

Ø šole menimo, da bi morala odločba vsebovati poleg izreka tudi strokovno 
mnenje; 

Ø proces izdajanja odločb je predolg! 
 

 
6. Pogodba s SAZOR 

Ø OŠ in SŠ naj imamo isto ceno nadomestila na učenca/dijaka za 
fotokopiranja! 

 
 
7. predstavitev 14. delovnega srečanja ZŠD, ki bo 27. in 28. 1. 2016 na Bledu 


