
Ljubljana, 13. januar 2017 

 
 
Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje 
odraslih  
 
Spoštovane kolegice in cenjeni kolegi, 
vabimo vas na dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in 
glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, ki bo potekal 
 
 

v ponedeljek, 6. februarja in torek, 7. februarja 2017 v Portorožu,  
Hotel Slovenija, Obala 33, 6320 Portorož. 

 
 

Sprejem udeleženk in udeležencev: Ponedeljek, 6. februarja 2017, registracija od 8.30 do 10. 
ure.  
 
Začetek izobraževalnega seminarja: Ponedeljek, 6. februarja 2017, ob 10. uri. 
 
 

Priloženo prijavnico za dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike nam, 
prosimo, izpolnjeno pošljite najpozneje do ponedeljka, 30. januarja 2017, na naslov GO SVIZ, 
Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko 01 24 40 920. 
 
Če se kot sindikalni zaupnik/zaupnica izobraževalnega seminarja ne morete udeležiti, zagotovite 
udeležbo svojega namestnika ali namestnice.   
 
Posebej vas opozarjamo, da mora delodajalec na podlagi 2.a člena Dogovora o zagotavljanju plačila 
ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/08, št. 17/2011) zagotavljati sindikalnim zaupnikom 
udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira reprezentativni sindikat ali organizacija, katere član je 
reprezentativni sindikat, in sicer v obsegu najmanj dveh delovnih dni na leto. Čas tega izobraževanja 
se všteva v delovni čas sindikalnega zaupnika. 
 
SVIZ Slovenije bo povrnil stroške vabljenim v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov funkcionarjem 
in članom SVIZ Slovenije za udeležbo na sindikalnih aktivnostih. V primeru organiziranega 
avtobusnega prevoza se potni stroški ne vračajo. 
 
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 25 evrov. 

 
Lepo pozdravljeni, 
 
 
Jelka Velički, l. r.                 Marjan Gojkovič, l. r. 
predsednica Sindikalne konference                                                   pomočnik glavnega tajnika SVIZ                                  
osnovnih in glasbenih šol ter 
zavodov za izobraževanje odraslih 
              
Priloge: 
 program seminarja 
 prijavnica 

 

 



P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR 
za sindikalne zaupnice/ke SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih 

 
 
 

Portorož, 6. in 7. februar 2017 
 
 

Ime in priimek: ________________________________________________ 

a) sindikalni zaupnik  b) namestnik 

 

Zavod, naslov: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________ mobitel: _____________________________ 

 
 
►►►Potrjujem udeležbo na dvodnevnem izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnike SVIZ v 
osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, ki bo potekal v Portorožu, 6. in 7. 
februarja 2017.  
 
 

Nočitev (v enoposteljni sobi z doplačilom):        DA          NE 

          
  (ustrezno obkrožite) 

 

 

Nočitev (v dvoposteljni sobi, skupaj z _________________________):   DA  NE 

        

                                                 (ustrezno obkrožite) 

 
Brez nočitve:                 DA                     NE 
 

(ustrezno obkrožite) 
 
 
 
Datum: _____________________                   Podpis: __________________________________ 
 
 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete najpozneje do ponedeljka, 30. januarja 2017 

po pošti na naslov GO SVIZ, Oražnova 3, 1000 Ljubljana  

ali po faksu na številko 01 24 40 920. 

 

 
 



 
P  R  O  G  R  A  M    S  E  M  I  N  A  R  J  A 

 
 

1. dan  - ponedeljek, 6. februar 2017 

 
10.00 – 10.30  Predstavitev dogajanja na področju delovanja konference 

Jelka Velički, predsednica sindikalne konference  
    
10.30 – 12.30 Aktualna dogajanja, pomembna za članstvo SVIZ (predstavitev Dogovora za 2017, 

pogajanja za odpravo anomalij plačnega sistema, spremembe ZDR, Bela knjiga nove 
pokojninske reforme, sprememba Zakona o reprezentativnosti, ..) 

   Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije 
 
12.30 – 13.00  ODMOR 
 
13.00 – 14.00 Ureditev delovnega  časa učiteljev 
    Jadranka Zupanc, strokovna služba SVIZ 
 
14.00 – 15.30  KOSILO 
 
 
15.30 – 17.00  Ministrstvo za šolstvo (spremembe ZOFVI in ZOŠ, ureditev delovnega časa učitelja, 

nov model NPZ in nova ureditev učbeniške politike) 
 dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica 
   

17.00 – 17.30  ODMOR 

17.30 – 19.00 Najbolj pogosta vprašanja članstva (nadomeščanje strokovnih delavcev, povečana in 
zmanjšana učna obveznost učitelja, povračilo stroškov za prevoz na in z dela, 
organizacija OPB, plačilo skrbnika učbeniškega sklada, povečan obseg dela 
tehničnega kadra v času nadomeščanj, ravnanje v primeru invalidske odločbe, …. ) 

 Jadranka Zupanc, strokovna služba SVIZ 
  
20.00   VEČERJA 
 
 

2. dan – torek, 7. februar 2017 

 
9.00 – 10.30  Konflikt in mobing  
 Doroteja Lešnik Mugnaioni 
 
10.30 - 11.00  ODMOR 
 
11.00 – 12.30 Seznanitev z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 

javnem sektorju  
 Nadja Götz, strokovna služba SVIZ Slovenije 
 
12.30 – 13.00  ODMOR    
 
13.00 – 14.00 Naloge sindikalnega zaupnika pri informiranju članstva (spletna stran SVIZ, spletni 

časopis, vodenje evidence članstva) 
   Strokovna služba Sviz-a 
 
14.00 – 15.00                       Sindikalna konferenca 
   Jelka Velički, predsednica sindikalne konference 
    
15.00    ZAKLJUČEK SEMINARJA, KOSILO 


