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ZAPISNIK 

5. seja predsedstva Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje 
odraslih SVIZ, ki je bila v ponedeljek, 16. decembra 2019, ob 14.00 uri, na Oražnovi 3, Ljubljana. 

 

 

Prisotni člani: Jelka Velički, Leonida Lebar Russo, Branko Filipič, Dušan Nemec, Rok Križaj,  

Odsotni člani: Davorka Pregl in Manca Macuh. Sejo sta zapustila Leonida Lebar Russo in Rok Križaj ob 
15.40. Od te ure dalje predsedstvo ni bilo več sklepčno. Obravnavalo je od 4. do 7. točke dnevnega 
reda. 

 

Ostali prisotni: Jadranka Zupanc, strokovna sodelavka za pravne zadeve  

 

Ad1/ Potrdi se predlagani 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 

 

Sklep: Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad2/ Aktualna dogajanja (poroča glavni tajnik)  

Branimir Štrukelj je odsoten. Poročilo o aktualnih dogajanjih poda predsednica Jelka Velički: 

- Pogajanja glede karierne prenove strokovnih delavcev: odpoved parafe zaradi nasprotovanja 
MF in MJU (prevelik finančni učinek); dopis SVIZ za predsednika vlade in MIZŠ. Predsednica 
predstavi okvirni predlog sprememb pravilnika glede števila točk potrebnih za napredovanje. 
Gre za stavkovno zahtevo iz 2017. Seja GO dec 2019 – sklep za sindikalne aktivnosti v kolikor 
ne bo dogovora. 

- Pogajanja za spremembo pravil glede povračila stroškov za prevoz na delo. Samo za 
kilometrino. M za infrastrukturo: tisti, ki se bodo res vozili z javnim prevozom bodo morali 
predložiti kupljeno vozovnico (povračilo javnega prevoza); za kilometrino pa 7% 
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- Interventni zakon : omejitve do 30.6.2020 - … 

- 2 sestanka s predstavniki pomočnikov ravnateljev iz nove sekcije pomočnikov v okviru 
Združenja ravnateljev OŠ: iskali so sogovornika (SVIZ) za njihove predloge izboljšave statusa 
(normativi, višji plačni razred pomočnika,…) 

- MIZŠ bo obravnavali spremembe normativov… 

- 2 srečanji delovne skupine za spremljanje implementacije novosti glede delovnega časa 
učiteljev 

 
Ad3/ Problematika organizacije delovnega časa učiteljev v ŠVN, dodatna plačila za delo v ŠVN 
 
Predsednica: 

- Problematiko je izpostavilo OO SVIZ Ljubljane in okolice ter OO SVIZ Celje 
- Sestanek na MIZŠ z Balohom v novembru. NA MIŠ se zavedajo, da ni urejeno in da šole 

rešujejo to vprašanje vsaka po svoje. 
 

Razprava članov predsedstva: 
 
Po šolah je različno vrednoteno delo v ŠVN. Kjer dobijo plačila, se učitelji ne ukvarjajo s kršitvami 
pravice do 11 urnega počitka oz. koliko ur dnevno delajo. Grejo zaradi učencev in so na razpolago 
tudi po 24 ur. Problem je, ko mora v ŠVN, pa prejme za plačilo le terenski dodatek. 
 
Potreba po spremembi ali dopolnitvi normativov in standardov glede 24-urnega spremstva za 
učence, če naj se spoštuje pravila delovnega časa za učitelje po ZDR-1 glede dnevnih omejitev ter 
zagotovljenega počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma. Na posamezno ŠVN bo 
potrebno zagotoviti več učiteljev spremljevalcev. 
 
Navzoči pregledajo predlog vprašalnika za ugotavljanje stanja na terenu glede obremenitev ter 
izplačil za delo v ŠVN. Vprašalnik za sindikalne zaupnike OŠ pripravi strokovna služba SVIZ. 
Predsedstvo predlaga, da se vprašalnik na šole posreduje šele po praznikih z izpolnjevanjem do konca 
januarja 2020. 
 
Strokovna sodelavka predstavi problematiko organizacije dela v ŠVN in plačilo: ….pove, da bi bilo prav 
enotno (po vertikali) urediti vrednotenje dela strokovnih delavcev VIZ na terenu. Problem je v 
katerem dokumentu. KPJS, ki ureja vse dodatke javnega sektorja, se mora usklajevati še z drugimi 
sindikati, kar lahko predstavlja težave pri uspehu pogajanj za nov dodatek na področju šolstva. 
 
Predsednica predlaga, da se predsedstvo sestane po rezultatih ankete in sprejme nadaljnje predloge 
za ureditev problematike ŠVN.  
 
 
Ad4/ Pregled ureditve delovnega časa učitelja v praksi 
 

• Pridruži se glavni tajnik in pojasni, da IJS pregleduje pravilnost plač in izplačil nadomeščanj na 
nekaterih šolah. Pregledovali bodo upravičenost do dodatnih izplačil glede na dejansko 
opravljene ure povečane učne obveznosti. 

• Predavanje strokovne službe SVIZ na temo EDČ in ILDN na OO Nova Gorica in OO Celje, OO 
Ljubljane in okolice. V januarju 2020 tudi na OO Pomurje. Povabljeni bodo tudi ravnatelji in 
pomočniki ravnateljev. 



• Strokovna sodelavka prestavi delo delovne skupine za spremljanje DČ v okviru MIZŠ. Skupina 
ima nalogo, da ugotovi kateri elementi nove ureditve v KPVIZ so ustrezno urejeni vendar se v 
praksi napačno izvajajo ali se ne izvajajo. In kateri elemente je/bo potrebno spremeniti 
oziroma dopolniti KPVIZ, ker v praksi niso izvedljivi ali pa so pomanjkljivo urejeni. Veliko so 
razpravljali o problematiki nadomeščanj ter povečani učni obveznosti in dodatnih plačilih. NA 
zadnji seji (2. seja) je bilo ravnateljem tudi s strani MIZŠ pojasnjeno, da vsa dodatno plačana 
dela se vštevajo v redni delovni čas učitelja, zato jih je potrebno načrtovati v okvir ILDN. NA 
MIZŠ so se zavezali, da bodo na šole posredovali pisno pojasnilo glede slednjega, saj je 
navodilo iz julija 2018 na tej točki napačno. Delovna skupina ima mandat do konec junija 
2020. 

 

Ad5/ Vrednotenje ure povečanega obsega dela (DSP UP, ID) 
 
Člani se seznanijo z okrožnico MIZŠ, v kateri je določena bruto bruto postavka ure DSP učne pomoči. 
Komentirajo, da je vrednost ure zelo nizka. 

Strokovna sodelavka navzočim pojasni, da je  ura DSP učne pomoči vrednotena tako z urno postavko 
osnovne plače in obogatena z vrednostjo po D020 (po sklepu ministra). In sicer zato, ker vsaka ura 
DSP učne pomoči šteje v redni delovni čas učitelja, ki jo izvaja, torej šteje vsak mesec med 174 ur za 
katere učitelj prejme osnovno plačo. 

 

Ad6/ Predlogi in pobude 
 
 

a) Pobude za spremembo normativov in standardov za izvajanje programa osnovne šole  
 
Se dogovorimo o načinu dela pri pregledu vseh dosedanjih predlogov spremembe normativov. 
Strokovna sodelavka Jadranka Zupanc pripravi zbir vseh dosedanjih predlogov sprememb normativov 
in standardov in skupen dokument posreduje članom predsedstva.  
Predloge pregledajo člani predsedstva sami. Na naslednji seji (predvidoma začetek februarja 2020) bo 
predsedstvo opravilo razpravo glede možnih predlogov za spremembe in dopolnitve normativov za 
osnovne šole.  
 
 
 

b) in c) Pobude baletnih učiteljic v GŠ in Ureditev delovnega časa učiteljev v GŠ 
 

 
Strokovna sodelavka člane predsedstva seznani s predlogi in pobudami baletnih učiteljev in učiteljic v 
glasbenih šolah. Člani predsedstva se strinjajo, da zaradi specifike področja pobude obravnavajo 
sindikalni zaupniki glasbenih šol. NA srečanje sindikalnih zaupnikov glasbenih šol se povabi tudi 
predstavnike baletnih učiteljev, da predstavijo svojo problematiko. Najprej konec januarja 2020.  
 
Sklep: Predsedstvo se je seznanilo s problematiko baletnih učiteljev in učiteljic v glasbenih šolah. 
Predlaga, da pobude obravnavajo sindikalni zaupniki glasbenih šol na skupnem srečanju konec 
januarja 2020. Na srečanje se povabi tudi predstavnike baletnih učiteljev. 
Sindikalni zaupniki GŠ naj na srečanju obravnavajo tudi vprašanje urejanja delovnega časa v GŠ, 
popoldanskega dodatka, problematiko povečane tedenske učne obveznosti.  
 
 



 
 
Ad7/ Razno 
 

Člani predsedstva se seznanijo z odgovorom strokovne službe SVIZ glede problematike organiziranja 
in izvajanja počitniškega varstva v osnovnih šolah v času šolskih počitnic. Člani predsedstva se 
strinjajo, da se z vsebino dopisa seznani vse predsednike območnih odborov SVIZ Slovenije. Le-ti pa o 
vsebini seznanijo svoje sindikalne zaupnike osnovnih šol. 

Dopis pripravi strokovna služba SVIZ. 

 

Člani predsedstva se seznanijo s Predlogi ravnateljev iz MOL.   

 

 

Seja se je zaključila ob _17.40_ uri. 

 

Zapisnik pripravila: Jadranka Zupanc  

    

 

Jelka Velički, l.r. 

Predsednica sindikalne konference 

Osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za 
izobraževanje odraslih 

 

 

 

 


