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Delovanje Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ je bilo v mandatnem obdobju 2018–2022 

zaznamovano z opozarjanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in vlade, da 

svetovalni delavke in delavci obstajamo, z ozaveščanjem, kaj delamo, dodatno pa smo pristojne 

vztrajno seznanjali, da se družbeno-ekonomske razmere drastično spreminjajo in puščajo kvarne 

posledice na mladih. Val negativnih posledic je prišel tudi z epidemijo covida-19. Opozarjali smo 

na izgorelost med strokovnimi delavci, prosili smo jih za sogovornike in (po)moč. Opominjali smo 

jih, da na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema niso zagotovljeni enaki pogoji za delo 

ter da to velja tudi na ravni posameznih zavodov, kjer smo zaposleni povsem odvisni od volje in 

odločitev vodstva.    

Zahteve svetovalnih delavk in delavcev so stalnica. S pozivi in na podlagi ugotovitev iz raziskav smo 

dokazovali, da je nujno prilagoditi normative, ki se niso spremenili 50 let, odkar svetovalna služba 

obstaja. Spremenili pa so se programi, družbene razmere, delo se iz dneva v dan množi. Prosili smo 

za zakonito možnost do več izobraževanj za svetovalne delavce. Svetovalni delavci smo prepuščeni 

odločitvam ravnateljev, ki lahko zagotavljajo minimalno kvoto ur izobraževanja ( 40 ur letno) ali pa 

tudi več. Opozarjali smo na Programske smernice za svetovalno delo, ki (ni)so zavezujoče, niso 

ažurirane in že dolgo kličejo po posodobitvi. Opozarjali smo na krivico, ker vrednotenje 

pedagoškega dela za svetovalne delavce ni urejeno. Svetovalni delavci smo pedagoški delavci in 

naše neposredno, strokovno pedagoško delo ni ustrezno ovrednoteno. Vmes je vzniknila še nova 

anomalija, ko je bilo delo razrednika ovrednoteno višje za en plačni razred. Možnost opravljanja 

dela zunaj zavoda je po državi udejanjena različno. Nekaterim svetovalnim delavcem se za pripravo 

na delo zunaj zavoda prizna ena ura, drugim ne. 

Omenjenim zahtevam sta prisluhnila oba ministra, dr. Maja Makovec Brenčič in dr. Jernej Pikalo. 

Kazalo je, da se bodo naša prizadevanja končno odrazila v izboljšanju pogojev dela, a so se ministri 

zaradi političnih razlogov vsakokrat znova predčasno umikali s položajev. Zadnja ministrica v 

izobraževalnem resorju prof. dr. Simona Kustec pa je naša opozorila ignorirala in se ni odzvala na 

nobeno od pobud.  

Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ se je v mandatnem obdobju 2018–2022 aktivno 

povezala z Društvom svetovalnih delavcev Slovenije. V znanih okoliščinah epidemije covida-19 

smo se preko platforme Zoom sešli na šestih sejah na daljavo, na katerih smo usklajevali zahteve 

po spremembah normativov, ki smo jih nato poslali na MIZŠ. Skupaj smo pridobivali pisma 

podpore za svetovalno službo s strani strokovne javnosti. Odziv je bil izjemen. V imenu naših 

uporabnikov smo se obrnili celo na varuha človekovih pravic in tudi na Amnesty International.  



 

Podpis pod foto: Delovanje Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ je bilo v mandatnem obdobju 2018–2022 

zaznamovano z opozarjanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in vlade, da svetovalni 

delavke in delavci obstajamo, z ozaveščanjem, kaj delamo, dodatno pa smo pristojne vztrajno seznanjali, da se 

družbeno-ekonomske razmere drastično spreminjajo in puščajo kvarne posledice na mladih. 

Z gesli in transparenti smo konec maja 2021 sodelovali na vseslovenskem protestnem shodu, ki ga 

je skupaj s še štirimi sindikalnimi centralami, ki so pred tem izstopile iz Ekonomsko-socialnega 

sveta, podprla tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja, katere član je SVIZ.   

- Kot da smo nevidni … 
 
- Ministrstvo za šolstvo nas ignorira, noče nas slišati! 
 
- Preventiva je vedno boljša in cenejša od kurative. Svetovalni delavci hočemo in znamo, le 
premalo nas je. 
 
- Šolniki kričijo: »Na pomoč!« Pomagajmo jim. 
 
Skupaj z Društvom šolskih svetovalnih delavcev Slovenije smo lobirali tudi pri vplivnih politikih, ki 
bi lahko pripomogli k temu, da bi se naš položaj ustrezno spremenili. Ni nam znano, po kateri poti 
je bila decembra 2021 kot eden od t. i. protikoronskih ukrepov vpeljana začasna okrepitev 
svetovalnih služb. Ukrep naj bi bil podaljšan do konca šolskega leta 2022/2023. Premika se tudi pri 
posodabljanju programskih smernic. Prizadevali si bomo, da bodo imele čim večjo veljavo.  
 
Po vseh letih prizadevanj za ureditev položaja svetovalnih delavk in delavcev nas je izučilo, da je 
edino prav, da ostanemo povezani, da si prizadevamo za zavezništvo pri ravnateljih. Delovati 
moramo vztrajamo, čeprav je včasih videti, da se voz ne premika. Ohranili bomo vse naloge, ki smo 
si jih zadali v minulem obdobju, in se zavzeli za to, da bodo pogoji dela zaposlenih v svetovalnih 



službah po Sloveniji poenoteni. Zahtevali bomo, da postanejo Programske smernice za svetovalno 
delo del izobraževanja v šoli za ravnatelje. Zahtevali bomo, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
in resorno ministrstvo na zborih ravnateljev redno ponudita teme, povezane s svetovalnim delom. 
Novo vodstvo Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ naj posodobi komunikacijske kanale in 
poskrbi za boljšo obveščenost in sodelovanje med člani odbora in širše. 
 
V mandatnem obdobju 2018–2022 smo izpeljali šest sestankov predsedstva Sekcije svetovalnih 
delavk in delavcev SVIZ, napisali smo tri pozive Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
trikrat smo bili povabljeni na sestanek na ministrstvo. Problematiko svetovalne službe smo 
nekajkrat izpostavili na sejah Glavnega odbora SVIZ in pridobili soglasje njegovih članic in članov, 
da si prizadevamo za trajno izboljšanje normativov. Ob vseh protestnih shodih in stavkah smo 
opozarjali na specifiko in potrebe po spremembah na področju svetovalne službe.   
  
 


