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Ljubljana, 8.10. 2020 

 
ZAPISNIK 

8. seja predsedstva Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje 
odraslih SVIZ, ki je bila v torek, 13. oktobra 2020, ob 14.00 uri, na Oražnovi 3, Ljubljana. 

 

 

Prisotni člani: Jelka Velički, Leonida Lebar Russo, Branko Filipič, Rok Viriant-Stojanović, Dušan Nemec 
Davorka Pregl in Manca Macuh. 

Odsotni člani: Davorka Pregl (opr.). 

 

Ostali prisotni: Jadranka Zupanc, strokovna sodelavka za pravne zadeve  

 

Ad1/ Potrdi se predlagani dnevni red.  

1. Potrditev dnevnega reda 8. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje predsedstva  
3. Aktualna dogajanja (glavni tajnik ali pomočnica glavnega tajnika) 
4. Pravilnik o normativih in standardih za osnovno šolo  

a. Dokončni nabor pripomb in priprava obrazložitev 

b. Pregled prispelih pripomb in predlogov glede sprememb normativa za ROID v OŠ  
5. Priprava pripomb na predlog novega DM vzdrževalec učne tehnologije (V.) oziroma 

vzdrževalec računalniške opreme (VII/1) v normativih in standardih za GŠ  
6. Pregled dokumenta s povzetkom rezultatov iz ankete o izvajanju ŠVN in odločitev o objavi 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno 

  

Sklep: Potrdi se dopolnjeni predlagani dnevni red 8. seje z novo 2. točko Pregled in potrditev 
zapisnika 7. seje predsedstva. 
 
Ad2/ 
Sklep: Potrdi se zapisnik 7. seje. 
 
Ad3/ Aktualna dogajanja 
 
Pridruži se pomočnica glavnega tajnika Nadja Goetz. 
Večina aktualnega dogajanja se nanaša na situacijo s COVID 19. 
 
Nov interventni zakon (PKP5) – peti protikoronski paket. Farsa glede socialnega dialoga. Dinamika 
sprememb v predlogu zakona je bila zelo intenzivna, težko je bilo voditi socialni dialog z nenehnimi 
novimi verzijami predloga zakona. Po uskladitvi večinskega dela določb med socialnimi partnerji, 
Vlada RS sama enostransko posegla v določbe in jih spremenila – to tudi kaže na trenutno stanje v 
državi.  
Ključne določbe za članstvo SVIZ: 

mailto:info@sviz.si
http://www.sviz.si/


- pravna podlaga za izobraževanje na daljavo po modelih iz brošure MIZŠ in ZRSŠ 
Vložili smo tudi 3 amandmaje na zakon (pozvali smo parlamentarne stranke k vlaganju amandmajev – 
opozicija jih je prevzela). 

- Zgotovljeno plačilo mask in razkužil za zaposlene iz proračuna. Ni pa zagotovljeno za učence. 
SVIZ je predlagal tudi za uporabnike, Vlada na to ne pristaja. 

- Brezplačno cepljenje proti gripi za zaposlene – Vlada išče variante kako bo v sezoni 2020/21 
zagotovila brezplačno prostovoljno cepljenje za VSE državljane. 

- Sporne so določila zakona, ki »rušijo« javno zdravstvo, z namenom skrajševanja čakalnih vrst 
(možnost prijave zasebnikov na javni razpis). 

- Možnost 3 dni bolniške brez bolniškega lista 
- Karantena in nadomestila (različne višine): karantena sum okužbe na delovnem mestu 

(100%), višja sila (karantena otroka, 80%),…. 
 
 
Pridruži se glavni tajnik in navzoče obvesti o poteku včerajšnjega sestanka na MIZŠ glede naših 8 točk 
zahtev do MIZŠ (dodatno zaposlovanje, razbremenitve zaposlenih,…) 
Ministrica se je o točkah pripravljena z nami pogovarjati. BŠ izrazi dvom v njeno pripravljenost. Glede 
ROID se strinja, da so spremembe potrebne, a pove, da MF ni dal soglasja na finančni učinek (ni 
denarja). 
Odprto ostaja vprašanje kako se bo izvajal pouk na daljavo? SŠ bodo v prvi fazi zaprte. Ne vemo še 
kako bo delo potekalo. V priporočilih naj bi učitelji izvajali delo iz šole, dijaki (oz. učenci) pa naj bi bili 
doma. BŠ se sprašuje kakšne so naše možnosti za reakcijo – težko organizirano protest (problem 
zbiranja). Lahko pa stavkamo. 
 
Nadja G. omeni tudi vse javne razprave glede stališča SVIZ do nošenja mask. 
Ministrica včeraj pove, da je velika okuženost med učitelji na OŠ, ne med učenci. NA SŠ ravno 
obratno. Večja je okuženost med dijaki kot med učitelji. 
 
Primer OŠ Rogatec, veliko okuženih učiteljev. Velika kadrovska stiska na šoli. Vsi poučujejo vse 
(vprašljiva ustreznost). 
 
Govorice o razglasitvi epidemije so vse bolj glasne. Te dni se razpravlja se o sprejemu tretjega 
(zadnjega) dela oranžnega paketa. Razglasitev epidemije za seboj potegne tudi aktivizacijo dodatka 
po 11. točki 39. člena KPJS – dodatek za delo v rizičnih razmerah. 
 
V povezavi z minimalno plačo – januar 2021 se višina usklajuje s povprečjem stroškov. Delodajalci 
zahtevajo zamrznitev višine minimalne plače pred določitvijo višine v januarju 2021. 
 
Predlog Zakona o demografskem skladu. Imamo 2 predloga (Vladni in opozicijski). Sindikalne centrale 
so imele sestanek z g. Boletom Razprava o +/- obeh predlogih. Osnovna intenca DS je polnjenje luknje 
za pokojnine, ki jih ne bo pokril proračun. Vladni predlog – sprotno črpanje iz sklada. Opozicijski 
predlog – 20 letno polnjenje sklada in šele nato črpanje. 
 
Napovedi sprememb plačnega sistema. Predlog, da se zdravniki izločijo iz enotnega plačnega sistema. 
PKP5 je predvideval posebni dodatek za zdravstvo. Sindikati so nasprotovali,, da to ni tema PKP5, 
ampak druge pogajalske skupine glede pogajanj o plačnem sistemu. To vprašanje, v sistemu ali zunaj, 
je bilo izpostavljeno tudi na sestanku z MIZŠ. 
 
Uspeh v sodnem sporu (višje sodišče) zaradi izredne odpovedi sindikalnemu zaupniku zaradi kršitev 
delovnih obveznosti (šlo je za sindikalno delo). Sindikalni zaupnik se vrača na delovno mesto, razlogi 
za odpoved nezakoniti. 
 



Vprašalnik o izgorelosti, meja med službenim in zasebnim, EU projekt, izvaja Filozofska fakulteta MB.  
Gre za aktualne teme. Pozivamo, da naj ga izpolni čim večje število članov. 
 
Kmalu boste SZ prejeli še en vprašalnik. Projekt socialnega partnerstva v okviru KSJS, razmerje, 
prehodi med mlajšimi in starejšimi strokovnimi sodelavci. 
Predsednica povzame včerajšnji sestanek na MIZŠ. 3 predsedniki konferenc in glavni tajnik. Kratek, le 
1 uro časa. Odgovor na SVIZ-ovih 8 zahtev, evalvacija šol.l. 2020/21 in plačni sistem. Opozorili smo, 
da s sklicem sestanka zamuja, saj smo pomemben deležnik pri sprejemanju odločitev na področju 
ukrepov VIZ v povezavi s COVID-19.  
O evalvaciji izobraževanja na daljavo nismo govorili, ni bilo časa. 
Ponovno srečanje je predvideno za prihodnji teden. Tudi predsednica dvomi o tem, da bo do srečanja 
prišlo. 
 
Leonida L.R.: Na podlagi česa bodo izvedli poučevanje na daljavo v SŠ, na podlagi 0,01% okuženih? 
Predlagam, da se ministrico pozove k odstopu. Ona je za zaposlene odgovorna. Razmere dela v 
šolstvu so nevzdržne, negotove glede ukrepov iz dneva v dan.  
Opozori, da so številke prirejene. Sporočijo, da so okuženi, v bistvu pa delavci niso bili bolni. Nikoli 
okuženi niso prejeli izvida o okuženosti. O isti praksi poročajo tudi drugi člani predsedstva. 
 
Ad4/ Pregled normativov in standardov v OŠ 
 
…. Glej prilogo kateri predlogi so sprejeti in kateri ne. 
 
 
 
Ad5/ pravilnik normativi GŠ – vzdrževalec učne tehnologije 
 
Leonida L.R. ima predlog predsednice zveze GŠ Slovenije. Predsednica zveze predlog ocenjujejo kot 
dober začetni predlog. Mnenje je priloga k temu zapisniku. 
 
Leonida L.R. ocenjuje, da izobraževanje na daljavo ni izvedljivo na področju glasbenih šol.  
 
Razprava navzoči: izobraževanje na daljavo se ne da izpeljati uspešno. Povedat bi bilo potrebno na 
glas, da izpeljava ni vedno možna v vseh primerih. Tudi ni jasno kakšna so pričakovanja MIZŠ glede 
dejanskega izvajanja izobraževanja na daljavo. 
 
 
Ad6/ Pregled dokumenta s povzetkom rezultatov iz ankete o izvajanju ŠVN in odločitev o objavi 
 
Člani predsedstva  na seji niso sprejeli sklepa v zvezi z objavo povzetka rezultatov iz ankete o izvajanju 
ŠVN. Članom predsedstva se po e-pošti posreduje predlog besedila povzetka rezultatov iz ankete o 
izvajanju ŠVN in anketo, ki je bila posredovana na šole (poslano po e-pošti 14.10.2020). Sklep s 
katerim se potrdi besedilo za objavo, sprejmejo člani predsedstva korespondenčno. 
 
 
Ad7/ pobude in predlogi 
 
Za izobraževanje seminarjev predloge za predavatelje. Posredovani pomočnici glavnega tajnika. 
 
 
Ad8/ Razno 
 



Rok V.S.: ali imamo podatek  o tem kako so ravnatelji pošiljali naprej zahtevke za korona dodatke (po 
občinah, po šolah). Vprašajmo SZ ali so ravnatelji dali naprej ali ne? – glavni tajnik, predsednica 
odgovorita, da ponekod te podatke imamo, ker so SZ, zaposleni povedali. Ne pa povsod. Tega 
podatka tudi ne bomo dobili.  
 
Dušan N.: izpeljava ILDN, ko gre za učitelja, ki zaseda več delovnih mest 
 
 
 

Zapisnik pripravila: Jadranka Zupanc  

    

 

Jelka Velički, l.r. 

Predsednica sindikalne konference 

Osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za 
izobraževanje odraslih 

 


