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Ljubljana, 9. 12. 2019 

 

ČLANICAM IN ČLANOM PREDSEDSTVA 

SINDIKALNE KONFERENCE OSNOVNIH IN GLASBENIH ŠOL TER ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH 

 

VABILO 

Vabimo Vas na 5. sejo predsedstva sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za 
izobraževanje odraslih, ki bo 

 

v ponedeljek,  16. decembra 2019 ob 14.00 uri na sedežu SVIZ Slovenije, 

Oražnova 3 v Ljubljani. 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Aktualna dogajanja (glavni tajnik) 
3. Problematika organizacije delovnega časa učiteljev v ŠVN, dodatna plačila za delo v ŠVN 
4. Pregled ureditve delovnega časa učitelja v praksi (pripombe in predlogi) 
5. Vrednotenje ure povečanega obsega dela (DSP UP, ID) 
6. Predlogi in pobude 

a. Pobude za spremembo normativov in standardov za izvajanje programa osnovne šole 
(doreči aktivnosti) 

b. Pobude baletnih učiteljic v GŠ (glej gradivo) 
c. Ureditev delovnega časa učiteljev v GŠ 

7. Razno: 
a. Počitniško varstvo na šolah 
b. Seznanitev s predlogi ravnateljev osnovnih šol v MOL glede izboljšanja kakovosti v OŠ 

 
 

Gradivo: 

- Stališča OO SVIZ Ljubljane in okolice do organizacije delovnega časa učiteljev v ŠVN (tč.3) 

- Odgovor pravne službe GO SVIZ za OO SVIZ Celje glede ŠVN (tč.3) 

- Predlog vprašalnika za sindikalne zaupnike glede ŠVN (tč.3) – prejmete na sami seji 

- okrožnica MIZŠ o novi ceni ure DSP UP in ID (oktober 2019) (tč.5) 

- pobude baletnih učiteljic (tč.6) 

- zapis sestanka sindikalnih zaupnikov iz GŠ, februarja 2019 (tč.6) 

- dopis pravne službe GO SVIZ za OO SVIZ Obala glede počitniškega varstva (tč.7)  

- Predlog ravnateljev osnovnih šol iz MOL glede sprememb zakonodaje za izboljšanje kakovosti 
v   osnovnih šolah (tč.7)  
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Prosimo Vas, da se seje predsedstva zanesljivo udeležite. SVIZ Slovenije bo povrnil potne stroške 
vabljenim v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov funkcionarjem in članom SVIZ Slovenije za 
udeležbo na sindikalnih aktivnostih. 

 

Lep pozdrav. 

                                                                                                                                                                                            
Jelka Velički,l.r. 

                                                                    Predsednica sindikalne konference  

                                                                   osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje 

                                                                      

 

 

 

Vabljeni: 

• člani in članice predsedstva 

• Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 

• Jadranka Zupanc, strokovna služba SVIZ  
 


