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SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV  
 

 Ljubljana, 12. 10. 2021 
 Številka: Z6/2021 

 
 

 

INTERNI DEL ZAPISNIKA 
6. SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH 

DOMOV SVIZ SLOVENIJE, 
ki je potekala dne 12. 10. 2021 ob 13.00 uri, kot hibridna seja (fizično na Oražnovi ul. 3 in kot 

videokonferenca) 

 

 

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

 

Na Oražnovi 3 v Ljubljani so bili prisotni: Miha Gartner, Bojan Požun, Nadja Ivšič in Jože Brezavšček. 

Na videokonferenci pa sta bila prisotna dva člana predsedstva: Simona Varga in Robi Brezovnik. 

 

Kot vabljeni so prisostvovali:  
- Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
- Samra Praprotnik Kos, strokovna sodelavka SVIZ  
- Viktor Klampfer, SK OO Ljubljana in okolica srednjih šol in dijaških domov 
- Magdalena Mustar Pečjak, Sekretarka OO Ljubljana in okolice 
- Janez Rešek, strokovni sodelavec SVIZ – OO Ljubljana in okolica 
- Mirjana Višnikar, sindikalna zaupnica Vegova Ljubljana 
- Liljana Kranjc, sindikalna zaupnica SIC Ljubljana 
- Nataša Makarovič, zaposlena na Vegovi Ljubljana 

 

Sejo je vodil predsednik SKSVŠDD SVIZ Jože Brezavšček. 

 

PRILOGA 2: Del t.i. »internega« zapisnika, ki spada pod točko 1. Zapisnika SKSVŠDD 
 
 
1) Dileme in opozorila v zvezi s problematiko »odbitnih koeficientov« pri plačah 
Poročevalka: 

➢ Samra Praprotnik Kos, strokovna sodelavka SVIZ 
 
 

Pojasni, da je nekaj dilem in pomislekov glede vložitve tožbe pri odbitnih koeficientih za srednje šole, ki 
je sicer že popolnoma pripravljena za oddajo. Ta del zapisnika se, po dogovoru Predsedstva 
SKSVŠDD SVIZ, glede na to da najverjetneje vstopamo v sodni spor, shrani posebej v arhiv. 
 
Najprej je pomembno pojasniti, da v sodnem sporu ne bomo mogli uporabiti samo pravno podlago, ki bi 
nam odgovarjala, ampak bo neodvisni sodnik /sodnica po preučitvi vseh zakonskih in podzakonskih 
aktov lahko prišel sam do takšnih in drugačnih zaključkov.  
 
Če začnemo pri osnovah, ki se nam trenutno zdijo samoumevne, vendar to niso (bomo pojasnili v 
nadaljevanju zakaj) recimo, učitelju se »šteje za določanje tedenskega polnega delovnega časa, če kar 
vzamemo recimo učitelja splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov 20 ur, kot tedenska 
učna obveznost v okvirju 35 tednov pouka«. Dejstvo je, da se ta »obveznost 20 ur tedensko v okviru 
35 tednov« pojavlja le pri Pravilniku o normativih in za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 
programa na področju srednjega šolstva. Slednji Pravilnik določa možnost sklenitve delovnega razmerja 
pod določenimi pogoji (podzakonski akt določa »se sklene delovno razmerje, če«) posameznega 
zavoda z učiteljem in ne gre za nobena določila, ki bi na kakršnekoli način določala obračunavanje plače 
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učitelja ali sam  normativ, ko je enkrat učitelj že zaposlen. Torej, ko ima učitelj že sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, se izplačilo plače učitelja z ničemer ne »tika« 5. člena Pravilnika. Torej, to pomeni, da obstaja 
tveganje, da bi sodnik, glede na to, da ni nikjer v zakonodaji ali podzakonskem aktu določenih »35 
tednov« lahko, kot edino logično in smiselno - kot normativ za tedensko učno obveznost v sklopu pouka, 
določil, da ta znaša cca 38 tednov (odvisno od šolskega leta, kdaj se zaključi pouk). Če bi se slednje 
zgodilo bi vsi učitelji bili v precej slabšem položaju, kot so sedaj. 
 
Nadalje, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 14. členu določa, da se učitelju, kateremu je v okviru 
tedenskega polnega delovnega časa določena zmanjšana tedenska učna obveznost v skladu z 
zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, plača obračuna v skladu z 
opravljeno učno obveznostjo. V zvezi z navedenim se odpirajo vprašanja glede »plačila pri plači« vseh 
nad normativom neopravljenih pedagoških ur. Namreč kot vemo, se dogaja, ne glede na zgoraj 
navedeno zakonodajo, da v SŠ, enako kot v OŠ zavod za takega učitelja celo leto (38 tednov pouka) 
nakazuje sredstva za ure povečane tedenske učne obveznosti, ki so določene za celo leto, ne glede na 
dejansko izvedbo. Po poročanju učiteljev v SŠ in OŠ, to dobijo redno tudi izplačano. V gimnazijah v 
celoti, v drugih SŠ zavodih pa poračunano na »decimalko glede na ure za celo leto« in podobno, saj so 
v različnih zavodih različne prakse za »odbitni koeficient«.   
 
Prav tako se odpre vprašanje glede na 14. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kjer se mora 
plača obračunavati v skladu z opravljeno učno obveznostjo, kaj se šteje kot opravljena učna obveznost 
in kaj ne. Namreč nobeden zakon ali podzakonski akt ne določa kdaj delodajalec mora šteti učitelju, da 
je opravil učno obveznost in kdaj ne. Sicer na tem mestu opozarjam, da je SVIZ skupaj z MIZŠ v sklopu 
dogovora za pripravo Okrožnice dosegel kompromis, kateri primeri se štejejo za opravljeno pedagoško 
obvezno in kateri primeri ne, vendar slednje nikakor ne more biti pravna podlaga za obrazložitev na 
sodišču. Pojasnjujem, da v kolikor bi prišlo na sodišču do natančnega pregleda ne/opravljenih 
pedagoških ur za posamezno osebo v določenem obdobju, bo prepuščeno sodniku, ki bo nato 
pojasnjeval oziroma se odločal »ali jo bo štel kot »opravičeno in s tem opravljeno ali bo štel kot 
neopravljeno« itd. 

Vprašanje ali res prihaja do »nezakonitih odbitkov« v poklicnih in strokovnih srednjih šolah je zapleteno. 
Po posvetu z vsemi pravniki v SVIZ-u ocenjujemo, da je rešitev sodnega spora vprašljiva. Lahko bi se 
zgodilo, da spor zgubimo. V kolikor bi prišlo do tega, bi verjetno pomenilo, da MIZŠ, ki bi se priglasil kot 
»stranski intervenient« v tožbi, bi lahko kasneje to »formulo odbitnega koeficienta« začeli prakticirati 
tako na gimnazijskih programih, pri katerih načeloma nismo zaznali takšnega načina obračunavanja 
plače. Razen parih izjem, na katere opozarjajo v OO Ljubljana. Opozarjamo, da se lahko tudi zgodi, da 
spor dobimo, vendar bi sistematiko izplačevanja nekaterih praks plače v zavodih in ostalega porušili 
(zgoraj pojasnjeno). 

 
 

 

 

Zapisala:        Jože Brezavšček, 

Samra Praprotnik Kos        predsednik SKSVŠDD SVIZ  

 


