
Rezultati ankete SVIZ o izvajanju petdnevne šole v naravi – učitelji 

 

V januarju 2020 smo na SVIZ Slovenije pripravili vprašalnik, s katerim smo želeli pridobiti natančnejši 

vpogled v stanje po osnovnih šolah glede organizacije dela in izplačila za delo učiteljic in učiteljev v 

šoli v naravi. Povod za to so bila številna opozorila članstva, da je mogoče po šolah ponovno zaznati 

različno obravnavanje dela zaposlenih, ki so napoteni na delo v šoli v naravi, in sicer tako z vidika 

organizacije samega dela (obsega delovnih ur, zagotavljanja počitka) kot tudi glede dodatnih izplačil 

za čas dela v šoli v naravi. K sodelovanju so bili povabljeni sindikalni zaupniki ter čim večje število 

učiteljic in učiteljev, ki so v šolskem letu 2019/20 opravljali delo v 5-dnevni šoli v naravi. 

 

V nadaljevanju vam predstavljamo rezultate ankete glede zagotavljanja dnevnih počitkov ter glede 

prejemkov vezanih na delo v šoli v naravi. 

 

SODELUJOČI V ANKETI 

Na anketni vprašalnik se je odzvalo 213 sindikalnih zaupnikov (od tega 12 iz OŠ s prilagojenim 

programom) in čez 400 učiteljev. To je približno 45% OŠ v SVIZ ter 35% OŠ s prilagojenim programom 

v SVIZ.  

Anketiranci so zelo neenakomerno zastopani po posameznih območjih. Izrazito izstopa Ljubljana z 

okolico, sledijo Podravje, Novo Mesto, Velenje, Kranj, Celje ter obala, potem pa začne število 

anketirancev po območjih hitro upadati; 

 

Slika 1: Število sodelujočih v anketi glede na Sviz območje 

 

Opomba: Prikazana so Sviz območja, kjer je v anketi sodelovalo vsaj 10 članov. 

Celje Kranj

Ljubljana in okolica Nova Gorica

Novo mesto Obala

Podravje Pomurje

Ptuj Skofja Loka

Velenje



 

Slika 2 prikazuje relativno število članov Sviz, ki so sodelovali v anketi (glede na strokovni naziv), po 

območjih, če je bilo njihovo število vsaj 10 

 

 

Slika 3: Sodelujoči v anketi glede na vrsto dela, ki ga opravljajo 

 

 

 

PLAČILA VEZANA NA DELO V ŠOLI V NARAVI 

V Tabeli 1 je prikazan povprečni skupni neto znesek vseh morebitnih dodatnih izplačil prejetih za delo 

v petdnevni šoli v naravi anketirancev določenega območja. Ker je osnova za obračun dodatnih 

prejemkov osnovna plača delavca (plačni razred), so v tabeli prikazani tudi podatki o povprečnem 

številu let dela v vzgoji in izobraževanju ter povprečni plačni razred anketirancev po Sviz območjih. 

mentor nimam strokovnega naziva

svetnik svetovalec

ucitelj na predmetni stopnji ucitelj na razredni stopnji

ucitelj v podaljsanem bivanju



V anketi je sodelovalo 402 osnovnošolskih učiteljev, od tega jih je 240 navedlo povprečni skupni neto 

znesek vseh morebitnih dodatnih izplačil, prejetih za delo v petdnevni šoli v naravi. 

Razvidno je, da učitelji še prejemajo plačila za ŠVN, sicer komentarji kažejo, da niso zadovoljni z višino 

izplačil. Vprašljive so tudi višine zneskov dodatnih izplačil, ki jih navajajo.  

 

Tabela 1 

območje leta pl. raz. 
Neto 

znesek 
št. ank st. ank2 

Ajdovscina 17 38 120 6 1 

Bela Krajina 21 39 130 8 3 

Celje 20 40 132 20 12 

Ilirska Bistrica 20 38 125 1 1 

Jesenice 16 41 163 8 2 

Koroška 21 40 81 6 6 

Kranj 18 39 107 22 13 

Lenart 29 42 174 3 2 

Ljubljana in okolica 19 40 106 138 90 

Nova Gorica 24 41 115 13 3 

Novo mesto 16 39 93 24 17 

Obala 16 38 178 19 10 

Ormož 11 36  1 0 

Podravje 17 40 146 29 20 

Pomurje 19 41 171 13 10 

Posavje 21 39 169 8 5 

Postojna 16 42 125 2 1 

Ptuj 21 41 115 14 11 

Radovljica 18 40 62 7 5 

Skofja Loka 17 39 63 15 9 

Slovenske Konjice 13 40 260 6 1 

Tolmin 15 40 47 5 2 

Velenje 22 40 55 23 12 

Zasavje 10 36 62 8 4 

Šmarje pri Jelšah 15 40  3 0 

Skupaj 18 40 112 402 240 

 

  



Slika 4: Prikaz izplačevanja terenskega dodatka po območjih 

 

Opomba: Prikazana so Sviz območja, kjer je v anketi sodelovalo vsaj 10 članov. 

 

Slika 5: Prikaz izplačevanja dodatka za pripravljenost po območjih 

 

Opomba: Prikazana so Sviz območja, kjer je v anketi sodelovalo vsaj 10 članov. 

Celje Kranj Ljubljana in okolica Nova Gorica

Novo mesto Obala Podravje Pomurje

Ptuj Skofja Loka Velenje

Da Ne

Celje Kranj Ljubljana in okolica Nova Gorica

Novo mesto Obala Podravje Pomurje

Ptuj Skofja Loka Velenje

Da Ne



Slika 6: Prikaz izplačevanja dodatka za dežurstvo po območjih 

 

Opomba: Prikazana so Sviz območja, kjer je v anketi sodelovalo vsaj 10 članov. 

 

 

 

  

Celje Kranj Ljubljana in okolica Nova Gorica

Novo mesto Obala Podravje Pomurje

Ptuj Skofja Loka Velenje

Da Ne



ZAGOTAVLJANJE DNEVNEGA POČITKA DELAVCA V ŠVN 

V več kot v 90% prihaja do kršitev pri zagotavljanju 11-urnega neprekinjenega počitka med dvema 

zaporednima delovnima dnevoma v okviru petdnevne šole v naravi. Ker v anketi nismo izrecno 

spraševali o zagotovljenem počitku, ni znano koliko ur strnjenega počitka je zagotovljeno učiteljem.  

 

Slika 6: Zagotovljenost 11-urnega strnjenega počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma v 

okviru petdnevne šole v naravi 

 

 

Slika 7: Zagotovljenost 11-urnega strnjenega počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma v 

okviru petdnevne šole v naravi po območjih 
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ZAKLJUČEK: 

 

Z rezultati ankete sta se na skupni seji, marca letos, seznanili tudi predsedstvi dveh osnovnošolskih 

konferenc (za osnovne in glasbene šole ter za osnovne šole in zavode za otroke s posebnimi 

potrebami). Ugotovljeno je bilo, da je potrebno pristojne institucije (Inšpektorat za delo, Ministrstvo 

za šolstvo ter ravnatelje -njihovo združenje) opozoriti na kršitve pravic povezanih z delovnim časom 

strokovnih delavcev, ki opravljajo delo v šoli v naravi ter jih pozvati k spoštovanju le-teh oziroma k 

ustreznim nadzorom teh kršitev. Opozarjamo predvsem na naslednje ugotovljene in zaznane kršitve: 

- neustrezno razporejanje dela in delovnega časa učiteljev spremljevalcev v tednu dela v šoli v 
naravi. Ravnatelji kot delodajalci ne pripravijo ustreznih razporedov dela in delovnega časa za 
vsakega učitelja po dnevih. To pomeni, da iz razporedov dela in delovnega časa ni jasno 
določeno kdaj učitelj dela in kdaj je prost (ne opravlja nobenega dela, ni z učenci), ni določeno 
kdaj posamezni delovni dan lahko vsak učitelj izrablja odmor med delom (več kot 30 minut, saj 
je delovni čas praviloma razporejen na več kot 8 ur dnevno). Ne glede na razporede, ki 
izkazujejo, da naj bi učitelj v ŠVN delali dnevno le 8 ur, dejanske delovne obremenitve 
posameznega učitelja presegajo 13 delovnih ur dnevno.   

- Delovni čas učiteljev v tednu dela v ŠVN je razporejen tako, da ne zagotavlja pravice do 11 
urnega strnjenega počitka med dvema delovnima dnevoma. V času 11-urnega počitka pa se 
odreja tudi pripravljenost na določenem kraju. 

 

 

 

Pripravila: 

Strokovna služba SVIZ Slovenije 
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