
 

 

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 

1102 Ljubljana, Oražnova ulica 3, p.p. 196, tel: 01/24 40 900, faks: 01/24 40 920, 
e-mail: info@sviz.si, spletne strani: www.sviz.si 

 

 

 

 

Ljubljana, 4. 5. 2022 

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM PREDSEDSTVA 

SINDIKALNE KONFERENCE OSNOVNIH IN GLASBENIH ŠOL TER ZAVODOV ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

V A B I L O 

 

Vabim Vas na 11. sejo predsedstva Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter 
zavodov za izobraževanje odraslih, ki bo 

v ponedeljek, 9. maja 2022 ob 14.00 uri na sedežu SVIZ Slovenije, 

Oražnova 3 v Ljubljani, velika  dvorana. 

 

1. Potrditev dnevnega reda 11. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje  

3. Pregled pripomb in predlogov članov v povezavi z dopisom - Opozorilo na kršitve 
pravic delavcev iz delovnega časa, ki opravljajo delo v šoli v naravi 

4. Evalvacija dela predsedstva SK OŠGŠ v mandatnem obdobju 2018 - 2022 in izzivi 
sindikalne konference za prihodnji mandat 2022 - 2026 

5. Predlogi in pobude 
6. Razno 
 

Prosim vas, da se seje zanesljivo udeležite. SVIZ Slovenije bo povrnil potne stroške vabljenim 
v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov funkcionarjem in članom SVIZ Slovenije za 
udeležbo na sindikalnih aktivnostih. 

Lep pozdrav. 

 

                                                                                                                                                                               
Jelka Velički, l.r. 

Predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol  
ter zavodov za izobraževanje odraslih 
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Drugi vabljeni: 
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
Jelka Horvat, predsednica SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami (pri tč. 3 dnevnega reda) 
Jadranka Zupanc, strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve 
 
 
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda: 

- K tč. 2: predlog zapisnika 10. seje 
- K tč. 3: predlog dopisa s pripombami - Opozorilo na kršitve pravic delavcev iz 

delovnega časa v povezavi z razporejanjem delovnega časa v tednu izvajanja šole v 
naravi ali drugih podobnih večdnevnih bivanj z učenci na terenu in Mnenje MJU št. 
1002 – 421/2019/4 z dne 11. 11. 2019  

 
 


