
 

  

Z A P I S N I K 
 ZBORA SINDIKALNE KONFERENCE OSNOVNIH IN GLASBENIH ŠOL 
TER ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  SVIZ, ki je bil 12. 02. 

2019 ob 13. uri v Hotelu Slovenija v Portorožu. 

 
Prisotnost: Po poimenskem seznamu prisotnih sindikalnih zaupnikov/-ic, ki je priložen 
zapisniku.  
 
Začetek zbora ob 13. uri. 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda 
Gradivo: predlog dnevnega reda 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 1: 
Zbor Sindikalne konference  osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih 
SVIZ potrdi 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 
6. Zaključek sindikalne konference 

 
K 2) Potrditev zapisnika 1. zbora sindikalne konference 
Gradivo: - zapisnik volilnega zbora se nahaja na www.sviz.si  

 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 2:  
Zbor SK OŠ potrjuje zapisnik 1. zbora sindikalne konference, z dne 30. 08. 2018. 

 
 
K 3) Oblikovanje stališč glede veljavne ureditve delovnega časa učiteljev 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 3:  
Zbor SK OŠ 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 
 

http://www.sviz.si/


Glavi tajnik je zbranim podrobneje predstavil problematiko in izzive prenove kariernega 
sistema.  
 
Po krajši razpravi in izmenjavi mnenj je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 4: 
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 sodelavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 
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 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 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 
 
V okviru pete točke dnevnega reda so prisotni razpravljali o napovedanih spremembah 
izobraževalnega sistema in problematiki spletnega nasilja. Prisotni so zavzeli skupna stališča 
in soglasno sprejeli 

SKLEP št. 5:  
Stališče do napovedanih sprememb izobraževalnega sistema 
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% 
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 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 nepremišljene rešitve, ki računajo na 
potencialne glasove staršev in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnih procesih. Do 
konkretnih predlogo, ki so se začeli pojavljati v javnosti, se bo SVIZ opredelil v prihodnjih 
dneh. 

 

SKLEP št. 6:  



Stališče do spletnega nasilja  
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 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. 

 
 
K 6) Zaključek sindikalne konference 
 
Zbor sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih 
SVIZ Slovenije je bil končan ob 14.45 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                         Predsednica sindikalne konference  
                                                                                                    osnovnih in glasbenih šol ter zavodov 
NADJA GOETZ                                                                                        za izobraževanje odraslih SVIZ 
 
                                                                                                                                 JELKA VELIČKI                                                                                    
 
 
 
 


