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SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV    
 

                                                                             Ljubljana, 19. 3. 2019 
                                                                                                                                  Številka: Z2/2019 

 
 

 

Z A P I S N I K 
2. ZBORASINDIKALNE KONFERENCE SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH 

DOMOV SVIZ SLOVENIJE, 
ki je bil 19. marca 2019 ob 13.00 uri na izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnike s 

področja SVŠDD na Bledu, Rikli Balance hotel 

 

 

Navzoči člani/članice SKSVŠDD: navzočih je bilo 109 sindikalnih zaupnikov od skupno 148 vabljenih. 

Lista navzočnosti je priloga originala zapisnika. 

Sejo je vodil predsednik SKSVŠDD SVIZ Jože Brezavšček. 

 
 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda 2. zbora SKSVŠDD SVIZ 
 
Gradivo: vabilo na 2. sejo zbora SKSVŠDD SVIZ – s predlogom dnevnega reda 
   Zapisnik 1. seje SKSVŠDD (na spletni strani SVIZ) 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. zbora sindikalne konference (zapisnik volilnega zbora se nahaja na 

www.sviz.si) 

3. Oblikovanje stališč glede veljavne ureditve delovnega časa učiteljev  

4. Oblikovanje stališč do prenove kariernega sistema  

5. Aktualna problematika na področju sindikalne konference 

a. Oblikovanje stališča do napovedanih sprememb izobraževalnega sistema 

b. Oblikovanje stališča do spletnega nasilja 

c. Druga problematika 

6. Zaključek sindikalne konference 

 

Soglasno je bil sprejet 

Sklep št. 8:  
Zbor SK SVŠDD potrdi dnevni red in zapisnik 1. seje (volilnega) zbora sindikalne konference 
SVŠDD.  

 
 

 
K 3) Oblikovanje stališč glede veljavne ureditve delovnega časa učiteljev  

 
 
Poročevalec: 

➢ Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
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Po predstavitvi predlogov sprememb KPVIZ in kratki razpravi je zbor SKSVŠDD soglasno sprejel 
naslednji sklep:  
 

Sklep št. 9:  
Zbor SK SVŠDD se je seznanil s predlogi sprememb in dopolnitev KPVIZ, ki jih je Glavni odbor 
SVIZ sprejel na svoji 24. seji, ki je potekala 26. in 27. 3. 2018.  

 
 
 
K 4) Oblikovanje stališč do prenove kariernega sistema  

Poročevalec: 
➢ Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 

 
 
Glavni tajnik je predstavil stališča SVIZ Slovenije glede prenove kariernega sistema.  
Po kratki razpravi je bil sprejet sledeči sklep (z večino glasov ZA,1 proti):  
 

Sklep št. 10:  
1. SVIZ Slovenije vztraja pri spoštovanju zaveze iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in 

SVIZ Slovenije iz leta 2018, v skladu s katero bo Vlada RS v sodelovanju s predstavniki SVIZ 

prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanju, predvsem 

napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Prenova kariernega sistema mora 

zagotoviti, da se v skladu s priporočili iz Bele knjige uvede 4. naziv in hkrati omogoči lažje in 

hitrejše napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive (predvsem napredovanje v 3. 

naziv).  

2. SVIZ Slovenije bo pripravil svoj predlog prenove kariernega sistema. Za pripravo le-tega bo 

oblikovana posebna skupina, v katero se na predlog predsedstva sindikalne konference 

vključijo tudi učitelji praktiki s področja delovanja konference.  

3. SVIZ Slovenije bo organiziral interno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali člani iz 

sindikalnih konferenc s področja vzgoje in izobraževanja.  

 
 
K 5) Aktualna problematika na področju sindikalne konference 

Poročevalec: 
➢ Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 

 
 

a. Oblikovanje stališča do napovedanih sprememb izobraževalnega sistema 

 
Glavni tajnik je predstavil stališča SVIZ Slovenije do napovedanih sprememb izobraževalnega sistema.  
Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet sledeči sklep:  
 

SKLEP št. 11: 
Ob napovedanih spremembah zakonodaje ter oblikovanju usmeritev in ciljev slovenskega 
izobraževalnega sistema pričakujemo, da bomo predstavniki in predstavnice SVIZ polno 
vključeni v razprave o spremembah šolske zakonodaje. V SVIZ je včlanjenih več kot 70 % vseh 
izobraževalcev in izobraževalk v državi, ki poleg uveljavljanja interesov prek notranjih 
demokratičnih razprav sindikata izražajo tudi večinska stališča praktikov o ustreznosti delovanja 
izobraževalnega sistema. Od šolske oblasti pričakujemo, da nam bo zagotovila enakopravno 
sodelovanje pri oblikovanju dokumentov o prihodnosti izobraževanja v naši državi. V SVIZ se 
strinjamo, da je treba po več kot dvajsetih letih, odkar je bila uveljavljena zadnja reforma, 
analizirati učinke, opredeliti pomanjkljivosti in temeljito premisliti o popravkih oziroma 
spremembah, ki jih sistem potrebuje. V razpravi se bomo zavzemali za spremembe, ki bodo 
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utrjevale kakovostno in vsem enako dostopno javno šolstvo, ki bodo znatno okrepile strokovno 
avtonomijo učiteljstva in izboljševale pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju, od vrtcev do univerz. Pred napovedanimi spremembami svarimo pred njihovo 
politizacijo, pred nevarnostjo, da bi v javni razpravi prevladale všečne, poenostavljene in slabo 
premišljene rešitve, ki računajo na potencialne glasove staršev in drugih udeležencev v vzgojno-
izobraževalnih procesih. Do konkretnih predlogov, ki so se začeli pojavljati v javnosti, se bo SVIZ 
opredelil v prihodnjih tednih. 

 

b. Oblikovanje stališča do spletnega nasilja 

 
Glavni tajnik je predstavil stališče SVIZ Slovenije do vedno pogostejšega problema spletnega nasilja.  
Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet sledeči sklep:  
 

SKLEP št. 12: 
1. SVIZ Slovenije v skladu z načeli delovanja SVIZ zavrača in ostro obsoja vsakršno obliko 

nasilja in zastopa trdno stališče ničelne tolerance do različnih pojavnih oblik nasilja, še 

posebej v zadnjem času zelo razširjenega spletnega nasilja.  

2. SVIZ Slovenije poziva MIZŠ, da se nemudoma odločno in učinkovito odzove na porast 

spletnega nasilja v šolskem okolju. Od MIZŠ pričakujemo, da bo na področju preprečevanja 

in obravnave spletnega nasilja nemudoma zavzelo proaktivno in preventivno vlogo. 

3. SVIZ Slovenije pričakuje od MIZŠ, da bo s takojšnjim sprejemom ustreznih ukrepov in 

zakonodaje tudi na področju spletnega nasilja pokazalo, da se zaveda izzivov sodobne 

realnosti na tem področju, ter zagotovilo, da prav nikomur, ki vstopa v vzgojno-izobraževalni 

prostor, tudi s tega vidika ne bo odvzeta pravica do varnega učnega okolja. 

 

c. Druga problematika 

 
Glavni tajnik je predstavil stališča SVIZ Slovenije glede odbitnih koeficientov (odbitkov pri plačah). Naš 
namen je, da bi problem odbitkov razrešili in jih odpravili ali vsaj sistemsko poskusili urediti to vprašanje. 
Bojazen je, da bi, kljub temu, da je učitelj zaposlen za polni delovni čas in nedoločen čas, prišlo do 
reduciranja polne učne obveznosti. Trenutno še vedno čakamo na odgovor MIZŠ.  
 
Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet sledeči sklep:  

SKLEP št. 13: 
Zbor SKSŠDD pooblasti predsedstvo SK SVŠDD, da po prejetju uradnega odgovora z MIZŠ 
odloči o nadaljnjih korakih v zvezi z reševanjem vprašanja odbitnih koeficientov.  

 

 

K 6) Zaključek sindikalne konference 

 
Podan je bil predlog, da bi SVIZ preučil možnost bojkota vpisovanja delovnih ur v evidenco delovnega 
časa v okviru različnih elektronskih aplikacij (npr. E-asistent). 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

SKLEP št. 14: 
SK SVŠDD poziva GO SVIZ, da preuči možnost bojkota vpisovanja delovnih ur v evidenco 
delovnega časa v okviru različnih elektronskih aplikacij (npr. E-asistent).  

 
 
Podan je bil predlog, da bi dijaki imeli možnost izbire med subvencijo prevoza in subvencijo bivanja v 
dijaškem domu.  
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Sprejet je bil sklep (z večino glasov ZA, 4 proti): 

SKLEP št. 15: 
Zbor SKSVŠDD na MIZŠ naslovi pobudo, da se dijakom omogoči izbira med subvencijo prevoza 
in subvencijo bivanja v dijaškem domu.  

 
 
Podan je bil predlog, da bi se vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omogočilo prostovoljno in 
brezplačno cepljenje proti gripi, ki bi ga financiralo MIZŠ. 
 
 
Sprejet je bil sklep (z večino glasov ZA, 6 proti): 

SKLEP št. 16: 
Zbor SKSVŠDD na MIZŠ naslovi pobudo, da se vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju 
omogoči prostovoljno in brezplačno cepljenje proti gripi, ki bi ga financiralo MIZŠ.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.45 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                          Jože Brezavšček, 

Nadja Götz                                                            predsednik SKSVŠDD SVIZ  

 
 


