ZAPISNIK
sestanka koordinacijskega odbora Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev
SVIZ, ki se je odvil v sredo, 11. marca 2020 ob 15.00 uri na sedežu SVIZ Slovenije v Ljubljani.
Seje so se udeležilo 15 članic in članov koordinacijskega odbora Sekcije administrativnoračunovodskih in tehničnih delavcev SVIZ. Šest članov je svojo prisotnost opravičilo.
S strani GO SVIZ sta se seje udeležila še glavni tajnik SVIZ g. Branimir Štrukelj in predstavnik strokovne
službe Jernej Zupančič.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem dnevnega reda
Potrditev zapisnika pretekle seje
Poročilo delovne skupine za pripravo sprememb normativov za zaposlene v kuhinji
Predlogi drugih sprememb normativov sekcije
Plače zaposlenih v V. in VI. tarifni skupini (vpliv min. plače, trenutno stanje in možnosti
sprememb)
6. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda
Predstavljen je bil dnevni red, prisotni pa pozvani k morebitnim dopolnitvam. Predlogov za
dopolnitev in bilo.
Soglasno je bil sprejet predlagan dnevni red.

Ad 2) Potrditev zapisnika pretekle seje
Člani so že pred sejo prejeli osnutek zapisnika pretekle seje. Na predlog ni bila podana nobena
pripomba.
Soglasno je bil sprejet zapisnik seje, ki se je odvila 7. marca. 2019.

Ad 3) Poročilo delovne skupine za pripravo sprememb normativov za zaposlene v kuhinji
Predsednik sekcije in predstavnik strokovne službe sta prestavila minulo delo delovne skupine.
Delovna skupina je zbirala medsebojen predloge za spremembo normativov sprava preko spleta. Za
tem se je sestala in sprva obravnavala spremembe normativov za malice za redne osnovne šole
skupaj z dietnim kuharjem. Ministrstvo je poleti že samo pripravilo in objavilo predlog spremembe
tega normativa, vendar ga nato ni sprejelo. Delovna skupina je tako 3. oktobra obravnavala ta

predlog sprememb normativov in ga dopolnila. Glede na informacije, da naj bi to spremembo še
vedno bilo moč doseči v relativno kratkem času, se je komisija odločila, da pripravi svoj, nekoliko
popravljen predlog sprememb normativov za malice v OŠ skupaj z dietnim kuharjem in ga posreduje
v sprejem na oktobrsko sejo GO SVIZ. Delovna skupina je na isti seji obravnavala še predlog za
sistematizacijo delovnih mest za pripravo ostalih obrokov v OŠ (smiselno in po vzoru normativov za
vrtce), ki pa jih namerava dokončno oblikovati na naslednji seji. Prav tako je bilo sklenjeno, da je
potrebno oblikovati predloge sprememb normativov za druga področja in pri tem pridobiti konkretne
predloge s strani zaposlenih (nekaj jih je že zbranih, nekaj ne itd.) in jih nato med seboj primerjati.
Glavni odbor SVIZ je predlog sprememb normativov za malice delovne skupine potrdil in posredoval
MIZŠ. Žal do danes tudi teh osnovnih sprememb normativov MIZŠ ni sprejelo. Delovna skupina se v
novem letu še ni sestala. Predsednik sekcije je dejal, da bi se delovna skupina poskušala ponovno
sestati v roku 1 meseca, glede na okoliščine. Prisotni so na kratko obravnavali še subvencioniranje
kosil, oddajanje/omejevanje kuhinj zunanjim izvajalcem in urejanje tega v normativih.

Ad 4) Predlogi drugih sprememb normativov sekcije
Prisotni so opozarjali na že večkrat podane pripombe na normative drugih administrativnoračunovodskih in tehničnih delovnih mest. Vezanost administrativno-računovodskih delavcev na št.
otrok, vzdrževalcev na otroke in premalo na kvadraturo površin (notranjih in zunanjih), podobno za
čistilce v nekaterih normativih, ali pa vezanost delovnega mesta zgolj za določen tarifni razred oz.
stopnja izobrazbe. Razprava je tekla predvsem o načinu priprave predlogov sprememb normativov.
Ali jih pripraviti znotraj sekcije v dodatnih delovnih skupinah, ali pa se pozove predsedstva sindikalnih
konferenc, da same pozovejo članstvo k podaji predlogov sprememb in pripravi osnutke sprememb,
le-te pa obravnava sekcija in oblikuje dokončne predloge za GO SVIZ.
Glede na omejene zmožnosti sekcije in dejstvo, da za vsak nivo vzgoje in izobraževanja veljajo
posebni pravilnikih o normativih in standardih, so se prisotni odločili za drugo možnost.
Soglasno je bil sprejeto, da se preko strokovne službe GO SVIZ pozove predsedstva
posameznih sindikalnih konferenc k zbiranju predlogov za spremembe normativov na
administrativno-računovodskih in tehničnih delovnih mestih, z izjemo zaposlenih v kuhinji.
Glavni tajnik je še omenil, da SVIZ pripravlja predloge sprememb normativov po vseh področjih in da
bo predloge sprememb ob koncu procesa moral oblikovati GO SVIZ.

Ad 5) Plače zaposlenih v V. in VI. tarifni skupini (vpliv min. plače, trenutno stanje in možnosti
sprememb)
Glavni tajnik je navedel, da je v javnosti že opozarjal na to, da bo potrebno v novih pogajanjih
opravljati nastale anomalije v V. in tudi VI. tarifni skupini. Na to bomo opozorili tudi novo Vlado RS,
ko se bodo pričela pogajanja.

Anomalije osnovnih plač v V. in VI. tarifni skupini so predvsem posledica učinka minimalne plače, ki
se je v skladu z zakonom, sprejetim na predlog poslanskih skupin (a s podporo sindikatov, tudi SVIZ) s
1. 1. 2020 dvignila na cca. 940 EUR bruto.
Prisotni so sporočili, kako so se znižale razlike v plačah z delavci v nižjih tarifnih skupinah, a da so
plače tako njih kot tudi teh delavcev prenizke.
Glavni tajnik je temu pritrdil ter dodal, da spremembe uvrstitev osnovnih plač v teh tarifnih skupinah
lahko učinkuje na vse plače javnih uslužbencev. Te spremembe skoraj ni mogoče izvesti brez večjega
posega plačno lestvico in osnovne plače. Saj se vsa delovna mesta in uvrstitve plač na njih primerjajo
z tistimi v nižjem ali/in višjem tarifnem razredu. Kljub temu bo SVIZ predlagal odprtje tega vprašanja.
Vprašanje je, kako določati uvrstitve osnovnih plač v odnosu do plačnih razredov, ki so trenutno
določeni pod višino minimalne plače. V kolikor bi npr. kot 1. plačni razred določili višino minimalne
plače, le-temu pa dodali vse ostale plačne razrede v razmerjih (navzgor) kot veljajo sedaj, bi to
predstavljalo velikanski dvig javnih sredstev za plače zaradi dviga plač vsem ostalim. Sicer pa je
potrebno spreminjati plačne razrede oz. razmerja. Ob tem pa je potrebno imeti v mislih, da je SVIZ
zgolj en izmed več kot 45 sindikatom na pogajanjih, pri čemer ima praktično vsak po en glas, SVIZ pa v
pogajanjih deluje tudi v okviru Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki predstavlja eno izmed
dveh pogajalskih skupin.
Glavni tajnik je še opozoril, da v kolikor bo epidemija koronavirusa imela učinke na gospodarstvo pri
nas in v Evropi, kot se trenutno napoveduje, se bomo z Vlado RS v jeseni prej pogajali o zniževanju
plač kot pa obratno. A upamo, da temu ne bo tako,. Bo pa to jasno čez nekaj mesecev.

Ad 3) Razno
Prisotni so opozorili na pravice, povezane z letnim dopustom in izrabo ur v času poletnih počitnic tudi
s strani učiteljev. S strani strokovne službe je bilo pojasnjeno, da ureditev delovnega časa učiteljev
določa, da imajo neenakomeren razporejen delovni čas in da so t. i. stebri namen planiranja,
delodajalec pa bi moral planirati razporede delovnega časa in voditi temu ustrezno evidenco
delovnega časa po urah dela oz. upravičene odsotnosti dnevno. Prisotni so opozorili tudi na razliko
pri časovni možnosti izrabe lanskega letnega dopusta (le do 30. 6. in ne do 31. 8.).
Seja zaključena ob 17.00 uri.
Ljubljana, 18. 6. 2020
Zapisal:
Jernej Zupančič,
strokovni sodelavec GO SVIZ

Miha Jarc, l. r.
predsednik koordinacijskega odbora
sekcije administrativno-računovodskih
in tehničnih delavcev
SVIZ Slovenije

