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SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV  
 

 Ljubljana, 5. 2. 2021 
 Številka: Z5/2021 

 
 

 

Z A P I S N I K 
5. SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH 

DOMOV SVIZ SLOVENIJE, 
ki je potekala dne 2. 2. 2021 ob 13.00 uri, kot videokonferenca 

 

 

Prisotni člani/članice predsedstva SKSVŠDD: na seji je bilo prisotnih šest članic in članov SKKO. 

  

Sejo je vodil predsednik SKSVŠDD SVIZ Jože Brezavšček. 

 
 
Potrditev dnevnega reda 5. seje predsedstva SKSVŠDD SVIZ 
 
Gradivo: Vabilo na 5. sejo predsedstva SKSVŠDD SVIZ – s predlogom dnevnega reda 
  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
dnevni red: 

 
1. aktualna dogajanja v SVIZ-u (poročilo glavnega tajnika), 
2. odpiranje srednjih šol in dijaških domov, 
3. razno. 
 

 

 
D 1) Aktualna dogajanja v SVIZ-u 
 
Poročevalec: 

➢ Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
 
Glavni tajnik pove, da se trenutno pojavljajo dileme v zvezi z opredeljevanjem članstva do odpiranja šol 
in predvsem glede varnosti, ki bi je pri tem bili deležni zaposleni. Zraven tega, je bilo v zadnjem času 
veliko razburjenja glede tem, kot so obvezno testiranje, nasprotovanje testiranju in dodatki za rizične 
razmere, ki so predvideni za celoten javni sektor po 39. členu KPJS. Predvsem se odpirajo dileme glede 
dodatka, ko se bodo odpirale šole, in sicer v smeri vprašanja ali bo ta dodatek, ki znaša 65 % urne 
postavke, pripadal zaposlenemu ves čas prisotnosti na delu, ali manj, skratka gre za zelo resno 
vprašanje. Prihajajoči četrtek bomo sklicali zbor sindikalne konference SVŠDD ter poskušali dobiti odziv 
pri sindikalnih zaupnikih glede vseh treh navedenih tem. Pripravili bomo anketo, kjer bomo postavili 
enostavna osnovna vprašanja, zato, da bomo od vseh dobili sliko o najbolj elementarnih vprašanjih. 
 
Pojasni, da so šolske oblasti, skupaj s predsednikom vlade, v zadnjem času res povzročile veliko zmedo 
in nezadovoljstvo pri hitrem menjavanju odločitev pri odpiranju šol. SVIZ se je dosledno držal stališča, 
kdaj je varno, smiselno, koristno in bistveno odpreti šole, ter da smo se in se bomo v prihodnosti naslonili 
na mnenje stroke. Vse evropske države so pri odpiranju šol utemeljevale, da so, ne glede na vse 
elemente, manjše negativne posledice pri odprtju šol kot, če bi bile zaprte, predvsem zaradi učinkov 
širše družbe in razvoja mladostnikov. Ocenjujem, da je bistveno vprašanje, ki ga moramo pridobiti od 
sindikalnih zaupnikov in je aktualno:« Ali ocenjujete, da se v tem trenutku bistveno, da se odprejo šole.«. 
Nadalje: »Ali postopno odpiranje, ali vse šole, ali naj se favorizirajo določeni letniki, recimo tisti s prakso 
itd.«. Naslednje vprašanje pa je, ali se je članstvo pripravljeno angažirati za dosego cilja in v kakšni 
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meri. Če pogledamo, osnovnošolski starši in Združenje ravnateljev so začeli spontano pritiskati na 
šolske oblasti. Združenje srednih šol ravnateljev se trenutno ne oglaša. Potrebno bo vprašati članstvo, 
kaj si misli o morebitne pridružitvi protesta z Dijaško organizacijo Slovenije. Navsezadnje, bo to odločitev 
sprejemal glavni odbor SVIZ-a, tudi glede na odločitve, katere bodo vidne v četrtek s sindikalnimi 
zaupniki. 
 
Nadalje, opredeliti se je potrebno tudi do testiranja. Stališče SVIZ-a je sicer jasno, namreč kot vemo 
smo se že večkrat izjasnili, da menimo, da je najbolj koristno in učinkovito, če je testiranje prostovoljno. 
Izjemno majhno število ljudi je tako proti testiranju, v smislu, da se celo odloči ne testirati in s tem tvegajo 
celo izgubo delovnega mesto, v tistem najbolj črnem scenariju. Imamo nekaj izstopov v zadnjem času, 
katere povezujemo z vsemi različnimi dilemami testiranja. Vendar je omeniti, da so si sporočila, ki jih 
dobivamo v SVIZ od članstva, diametralno nasprotna med seboj, torej nekateri so popolnoma proti 
testiranju, na drugi strani pa so člani, ki očitajo, da se SVIZ noče postaviti na točko varovanja zdravja 
vseh in da bi morali zahtevati obvezno testiranje. Zaključi, da se je glede na razmere potrebno zavedati, 
da ni možno zadovoljiti obeh navedenih ekstremov in da je sicer zahtevna pozicija SVIZ-a, zaradi česar 
se v resnici sindikat na nek način razdvaja. 
 
D 2) Odpiranje srednjih šol in dijaških domov  
 
Jože Brezavšček, predsednik SKSVŠDD SVIZ 
 
Jože Brezavšček pove, da je vsako vračanja v šole pogojeno s faktorjem varnosti in ta zajema ravno 
testiranje in se ga verjetno ne da izogniti. Pojasni, da se v tem trenutku izvaja poklicna matura in da so 
vsi učitelji, ki sodelujejo, bili napoteni na testiranje. Med njimi je bil tudi sam in njegova izkušnja je, da 
testiranje ni bilo neprijetno. Povpraša, kako je sedaj z izvajanjem poklicne mature v poklicnih šolah, v 
črnih regijah, torej ali se izvaja in ali so kakšne omejitve? 
 
Nadja Ivšič pove, da se tudi v črnih regijah poklicna matura izvaja normalno in so bili vsi udeleženci 
napoteni na testiranje. Izpraševalci in drugi udeleženi učitelji, ki prisostvujejo pri poklicnih maturah imajo 
pomisleke oz. se sprašujejo, koliko so varni, namreč dijaki, ki opravljajo te poklicne mature so recimo 
navadni občani, torej so že odrasle osebe in so prav tako lahko prenašalci Covida19, za udeležbo pri 
maturi pa nimajo pogoja opravljanje testiranja na Covid19.  
 
Glavni tajnik pojasni, da je moteče pri šolskih oblasteh to, da po eni strani zahtevajo od učiteljev 
testiranje in grozijo celo z odpovedmi pogodb o zaposlitvah in drugimi sankcijami, po drugi strani pa niso 
storili ničesar v teh treh mesecih zaprtja šol. Recimo niso priskrbeli za osnovne varovalne ukrepe, ki bi 
priskrbele za njihovo varnost, recimo namestili prezračevalnih naprav oz. izmenjevalnih zračnih 
sistemov, ki imajo največji prispevek k zmanjšanju okužb, prav tako niso namestili pleksi stekel in tudi 
niso priskrbeli FFP2 mask, ki ščitijo učitelja oz. preprečujejo vstop okuženega aerosola v njegovo 
sluznico. 
 
Jože Brezavšček pove, da v Avstriji začnejo s šolami z 15.2.2021 in so priskrbeli za vse učitelje maske 
FFP2, hkrati pa bodo tudi testirali vse dijake. Že v osnovnih šolah so priskrbeli za učence ne-invazivne 
teste, ki jih dobijo v šoli in katere opravijo doma s starši ob nedeljah in na podlagi takega testa se odločijo 
ali bodo odšli v ponedeljek v šolo ali ne. 
 
Robert Brezovnik se strinja z vsem povedanim in pojasni, da bi morali na SVIZ- u izpostaviti predvsem 
to, da morajo šolske oblasti nujno omogočiti zaščito učiteljev. Vsi vemo, da navadna maska ščiti samo 
druge pred okužbo, da tisti, ki slednjo nosi, pa ni zaščiten pred okužbo drugih. Če zaključimo, bi šlo 
lahko samo za dve možnosti, torej ali naj učitelj nosi boljšo masko - FFP2 ali naj vsi udeleženci pouka 
nosijo navadne maske. Pred časom je naredil pilotno anketo, ki je zavzemalo 35 učiteljev med njegovimi 
zaposlenimi o perečih vprašanjih. Enotno mnenje vseh je, glede odpiranje šol, da si vsi želijo kakršnokoli 
odprtje šol. Vsi se prav tako strinjajo, da so najbolj kritične skupine zaključni letniki, prvi letniki in dijaki, 
ki opravljajo prakso. Glede testiranja je bilo večinsko mnenje, da bi radi imeli obvezno testiranje, saj 
menijo, da je to dejansko potrebno za njihovo varnost in za varnost drugih. V zvezi z cepljenjem pa je 
bilo večinsko mnenje, da naj bo prostovoljno in da bi radi imeli možnost biti cepljeni takoj za medicinskim 
osebjem in DSO-ji, saj učitelji prihajajo dnevno v stik z velikim številom ljudi in so tako kot poklicna 
skupina ogroženi. 
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Bojan Požun pove, da je več kot pol učiteljskega zbora na njihovem zavodu prebolelo Covid19 in da 
so se ti učitelji sedaj »prostovoljno« javili, da so sodelujoči pri poklicni maturi v zimskem roku. Prav tako 
pojasni, da pa je predvsem problem pri šolanju na daljavo pri učiteljih praktičnega pouka, namreč ti pri 
poklicnih šolah in nižjih poklicnih šolah ugotavljajo, da več ne ne vedo, kako bi motivirali dijake. Ker ti 
ne delajo prakse, ni prave motivacije in samo izpolnjevanje delovnih listov pri predmetu enostavno ni 
primerljivo s šolanjem v šoli in opravljanjem prakse. Glede testiranja pojasni, da je večina učiteljev na 
njihovem zavodu za prostovoljnost.  
 
Nadja Ivšič pove, da po anketi, ki jo je izvedla njihova ravnateljica glede testiranja učiteljev bilo od 22 
učiteljev, njih 11 za testiranje, 9 proti in 2 neopredeljena. Meni, da bi verjetno bilo bistveno manj odpora 
med učitelji glede testiranja, če bi se testiranje opravljalo v zavodu in ne drugod. 
 
Miha Gartner pove, da je skrajni čas, da se šole odprejo in da grejo maturanti nazaj. Po drugi stani pa 
šolske oblasti ne dajo pravice, da bi se učitelji zavarovali pred okužbo in pojasnjuje, da obstaja velik del 
učiteljev, ki ne bi šli nazaj v šole, ker se ne počutijo varne. Mnenja je, da moremo vztrajati predvsem z 
varnim odprtjem šol, najmanj kar je, s preskrbo mask FFP2. Prav tako je mnenja, da vse vzgojitelje v 
vrtcih in učiteljev šolah s prilagojenim programom je treba primarno cepiti, saj so ti po rizičnosti primerljivi 
s tistimi, ki delajo v DSO-jih ali bolnišnicah. Pri dodatkih za različnost se strinja, da se slednji morajo 
izplačati, najmanj za neposredno delo delavca. Glede testiranja za Covid19 je pa mnenja, da je ta tema 
že preteklost in je ne bi več pogreval, v smislu, da vemo, da je obvezno testiranje in pika. Mnenja je, da 
kar lahko največ naredimo na SVIZ-u je to, da bi pozvali k bolj »prijaznim« testom za udeležence. 
Povzame, da je torej za to, da se šole odprejo, vendar še enkrat, pod pogoji, da je za učitelje bolj 
priskrbljeno v smislu njihove varnosti. 
 
Glavni tajnik, zaradi obveznosti na drugi konferenci, zapusti video konferenco SKSVŠDD SVIZ. 
 
Samra Praprotnik Kos prosi za pojasnitev Bojana Požuna, kako je v praksi na njihovem zavodu, sedaj 
za poklicno maturo potekalo dokazovanje delodajalcem, da je posamezni učitelj prebolel Covid19. 
Namreč Vsi vemo da so bili učitelji napoteni na testiranje, razen tistih, ki so v zadnjih treh mesecih 
preboleli Covid19. Ali so tako učitelji delodajalcem samo prinašali zdravniška potrdila, kjer je razvidno, 
da so bolezen preboleli, ali so kateri prinašali dokaze o testih s protitelesi. Namreč, na SVIZ-u smo imeli 
par vprašanj s strani članov, da jim ne upoštevajo testov s protitelesi kot dokaz, da so preboleli Covid19. 
 
Bojan Požun pojasni, da sam ni bil na zimskem roku poklicne mature, vendar so njegovi kolegi učitelji 
pokazali test, kjer je razvidno, da imajo protitelesa za Covid19 in bi bilo nobenih težav pri tovrstnem  
dokazovanju pri delodajalcu. 
 
Simona Varga pove, da v njihovem zavodu, ki je splošna Gimnazija, je največji problem ta, da bi bilo 
potrebno vrniti v šole maturante. Medtem, ko pa učitelji, ki so predvsem starejši delavci, niso preveč 
navdušeni z vračanjem v šole, dokler ne bi bilo izpeljano cepljenje ali vsaj priskrbljena večja zaščita v 
šolah. Meni, da je pri tako dolgem trajanju šolanja na daljavo splošen problem vseh, tako učiteljev, kot 
dijakov, pasivnost. Omeni, da je bilo tudi par groženj glede izstopov iz sindikata iz razloga, ker sindikat 
nič ne naredi glede testiranja, in sicer, v eno ali drugo smer utemeljevanja. Meni, da je naloga sindikata 
glede navedenega sedaj, da vozi »veleslalom«. 
 
Jože Brezavšček je mnenja, da bi bilo potrebno v četrtek na zboru sindikalne konference postavili neke 
smernice glede vračanja v šole. Lahko bi bilo v smeri vračanja maturantov in dijakov, ki morajo opravljati 
prakso ali da podpremo vračanje v šole s C modelom. C model drugače tudi dijaki pozitivno sprejemajo 
in ocenjujejo, da bi bil pozitiven korak, da se šola normalizira.  
 
Robert Brezovnik je mnenja, da je potrebno, da SVIZ da nek odziv, ki ne sme biti »črn ali bel«, torej 
da se bodo vsi člani prepoznali v tem mnenju oz. da zavzamemo čim širši krog članov. Strinja se s 
Pečanom glede tega, da bi moralo biti šolstvo, v semaforju sproščanja vladnih ukrepov, izvzeto. Prav 
tako se strinja, da se učitelji redno testirajo in da se nato zapirajo le posamezni oddelki oz. šole, ne pa, 
da je cela regija »talec« nekega posameznega izbruha Covida19. 
 
 
Nadja Ivšič opozori na še en velik nesmisel šolske oblasti, in sicer, zakaj se ne more opravljati praksa 
pri programu Zdravstvena nega. Namreč, slednji dijaki bodo morali imeti prav to znanje in bodo delali s 
temi bolniki, zato je to velik nesmisel, da se jih sedaj »varuje« pred okužbo in da ne morejo opravljati 
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prakse. Pojasni, da je za to, da se odprejo vse šle v vseh regijah, saj je nesmiselno omejevanje na 
regije.  
 
Simona Varga pojasni, da so imeli že v prvem valu epidemije v zavodu polemike glede rizičnega 
dodatka. Namreč, njegov ravnatelj ni bil naklonjen temu, da se izplačuje nadomestilo za delo od doma, 
tj. 2 EUR zaposlenim za delo od doma in je zato odredil delo iz zavoda. Ne glede na to, so kasneje  
nekateri učitelji tudi delali od doma. Sprašuje, ali je bila kakšna nova okrožnica MIZŠ glede izplačevanja 
omenjenega nadomestila, saj so na njihovem zavodu dobili plačano oz. dolili so poračun za od oktobra 
2020. Pove, da ve za določene zavode, kjer ravnatelj zahteva, da pridejo učitelji delati v zavod in od tam 
poučujejo dijake na daljavo. Ali so sedaj ti učitelji upravičeni do rizičnega dodatka, glede na to ,da delajo 
v zavodu. 
 
Samra Praprotnik Kos pojasni, da je res, da ravnatelj ali direktor lahko organizira delo tako, da zahteva 
od učiteljev, da prihajajo delati iz zavoda. Okrožnica MIZŠ, ki je bila posredovana v spomladanskem 
valu epidemije sicer priporoča, da v kolikor je možno organizirati delo od doma, naj se to stori, vendar 
je ravnatelj tisti, ki bo na koncu odločal. Na SVIZ-u smo bili seznanjeni z dejstvom, da je par zavodov v 
Sloveniji, kjer učitelji morajo oz. so morali delati iz zavoda. Pri enem zavodu, smo na pobudo članov 
celo dosegli, da je bila naknadno odrejeno delo od doma učiteljev, ki so to sami hoteli. Nadalje, vsi tisti, 
ki ne delajo od doma torej tisti, ki delajo v zavodu imajo pravico do dodatka po 39. členu KPJS. Ostaja 
pa odprto vprašanje, tako kot je na začetku omenil glavni tajnik, v kolikšnem obsegu tem učiteljem sedaj  
prepada dodatek oz. kolikor ur so rizično izpostavljeni, ali je to samo takrat, ko so v stiku z drugimi 
sodelavci v zavodu ali ves čas dela v zavodu? Spomni, da je bilo posredovano v začetku januarja 2021 
obvestilo, kjer smo člane SVIZ-a obvestili, da je Policijski sindikat Slovenije, v sklopu KSJS, vložili prav 
v zvezi s tem kolektivni delovni spor in da je zadeva še nezaključena. 
 
Robi Brezovnik je mnenja, da je treba biti pozoren pri izpostavljanju prioritet SVIZ-a v medijih, torej 
najprej varnost učiteljev ob odprtju šol, nato šele morebitni dodatki za rizičnost. Sam meni, da bi do 
rizičnega dodatka bili upravičeni le tisti delavci, ki so v dejanskem stiku z učenci in ne takrat ko samo 
prideš v zavod in nimaš nobenega stika z učenci. 
 
Jože Brezavšček se strinja z Robijem in pove, da je treba ohraniti neko stopnjo realnosti in da to 
trenutno »povampirjenje« nekaterih v javnem sektorju glede rizičnega dodatka ne vodi nikamor.  
 
Miha Gartner pove, da sedaj, ko se bo določeni del prebivalstva precepil bo tudi ob odpiranju šol manj 
tistih, ki bodo polnili bolnišnice, kar pomeni, da glavni razlog pri vladnem semaforju odpade. Ključni 
element za odločitev zaprtja šol so bile do sedaj »reševanje« kapacitet v bolnišnicah in zdravstvenega 
sistema, sedaj bo tega iz tedna v teden manj. Ponovno opozori, da bo treba z vlado vztrajati pri zaščitnih 
sredstvih za zaposlene, saj do tega trenutka niso storili prav nič. Prav tako podpre idejo o odpiranju šol 
po modelu C za maturante in ves čas šolanje dijakov, ki opravljajo prakso.  
 
Seja se je zaključila ob 14.40 uri. 

 

 

 

Zapisala:        Jože Brezavšček, 

Samra Praprotnik Kos        predsednik SKSVŠDD SVIZ  

 
 


