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SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV    
 
                                                                            Ljubljana, 11. 4. 2017 
                                                                                                                           Številka: Z4/2017 
 
 

 

Z A P I S N I K 
4. ZBORA SINDIKALNE KONFERENCE SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SVIZ 

SLOVENIJE, 
ki je bil 11. 4. 2015 ob 13.00 uri na izobraževalnem seminarju SVIZ v Zrečah, hotel Dobrava 

 

 

Navzoči člani/članice SKSVŠDD: navzočih je bilo 115 članic in članov SKKO od skupno 151. 

Navzoči vabljeni: navzočih je bilo 7 vabljenih. 

Lista navzočnosti je priloga originala zapisnika. 

Sejo je vodil predsednik SKSVŠDD SVIZ Jože Brezavšček. 

 
 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda 4. zbora SKSVŠDD SVIZ 
 
Gradivo: vabilo na 4. zbor SKSVŠDD SVIZ – s predlogom dnevnega reda 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 3. zbora SKSVŠDD 

2. Poročilo predsednika sindikalne konference 

3. Pogajanja o odpravi anomalij v sistemu plač v javnem sektorju in interesne zahteve SVIZ za 

zvišanja plač glede na dvige zdravniških plač 

4. Razno 

 
 

SKLEP št. 13 : 
  
SKSVŠDD je potrdila zapisnik 3. zbora sindikalne konference. Vsi sklepi so bili realizirani.  

 
 
 
K 2) Poročilo predsednika sindikalne konference 
 
Poročevalec: 

 Jože Brezavšček  
 
 
Glede na predstavitev poročila na začetku seminarja je sindikalna konferenca sprejela sledeči sklep:  
 

SKLEP št. 14 : 
 
SKSVŠDD se je seznanila s poročilom predsednika sindikalne konference od zadnje seje, ki je 
priloga zapisnika.  
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K 3) Pogajanja o odpravi anomalij v sistemu plač v javnem sektorju in interesne zahteve SVIZ 
za zvišanja plač glede na dvige zdravniških plač 

 
Poročevalec: 

 Jože Brezavšček, Marjan Gojkovič, Nadja Götz 
 
 
Upoštevaje razpravo ob predstavitvi aktualnih dogodkov v okviru SVIZ Slovenije in pogajanj o odpravi 
anomalij s strani glavnega tajnika SVIZ, Branimirja Štruklja, je sindikalna konferenca sprejela sledeče 
sklepe:  
 
 

a) Pogajanja o odpravi anomalij plač v javnem sektorju 

 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 15 : 
 
SKSVŠDD podpira zahteve za odpravo anomalij in zvišanja plač, ki jih pogajalska skupina GO 
SVIZ zagovarja na pogajanjih za odpravo anomalij plač v javnem sektorju, še posebej zahteve 
za zaposlene v skupini J z najnižjimi plačami.   

 
 

b) Interesne zahteve SVIZ za zvišanja plač glede na dvige zdravniških plač 

 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 16 : 
 
Izobraževanje je strateška usmeritev Slovenije, zato je nujno in potrebno povečati sredstva, 
namenjena za izobraževanje.  
 
SKSVŠDD zahteva takojšna zvišanja plač strokovnih delavcev glede na zvišanja plač 
primerljivih poklicev. 
 
SKSVŠDD zahteva ustrezno ovrednotenje dela razrednikov in podpira predlog GO SVIZ za 
uvedbo novega delovnega mesta Učitelj – razrednik.  
 
SKSVŠDD predlaga, da se še pred koncem šolskega leta skličejo vsi sindikalni zaupniki SVIZ, 
ki bi razpravljali o stavki, če vlada ne bi pristala na naše zahteve po dvigu plač učiteljev glede 
na zvišanja plač primerljivih poklicev.   

  
 
 
K 5) Razno 
 
Poročevalec: 

 Jože Brezavšček, Marjan Gojkovič, Nadja Götz 
 
 
Na podlagi razprave so bili v nadaljevanju sprejeti sledeči sklepi:  
 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 17 : 
 
SKSVŠDD podpira stališča, ki jih zagovarja GO SVIZ na pogajanjih za ureditev delovnega časa 
učiteljev. 
 
SKSVŠDD predlaga, da se še pred koncem šolskega leta sindikalni zaupniki SVIZ opredelijo o 
morebitnem stopnjevanju pritiska, če MIZŠ ne bi ustrezno uredilo delovnega časa učiteljev.    
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Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 18 : 
 

SKSVŠDD se zavzema za zagotavljanje enakega izobrazbenega standarda tudi v okviru 

vajeniškega izobraževanja. Uvedba vajeništva ne sme pomeniti izgubo zaposlitev učiteljev.  

 
Na račun uvedbe vajeniškega sistema se sredstva, ki jih MIZŠ nakazuje šolam, ne smejo 
znižati. 

 
 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 19 : 
 
SKSVŠDD podpira prizadevanja MIZŠ, da kljub slabi demografski sliki ohrani obstoječo mrežo 
srednjih šol in položaj posameznih šol rešuje individualno.  

 
 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 20 : 
 
SKSVŠDD predlaga, da GO SVIZ poskuša pridobiti podatke o številu učiteljev, ki v skladu s 
prehodnimi določbami ZOFVI poučujejo predmet, za katerega nimajo ustrezne izobrazbe.  

 
 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 21 : 
 
Predsednik SKSVŠDD skliče aktiv dijaških domov SVIZ, da prouči predloge predstavnikov 
vzgojiteljev za izboljšanje njihovega položaja.  

 
 
Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP št. 22 : 
 
SKSVŠDD predlaga, da se delovno mesto »laborant« doda v nabor delavcev, ki so upravičeni 
do varstva starejših delavcev v skladu z 62. členom KPVIZ.   

 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri. 

 

 

                                                                          Jože Brezavšček, 

                                                            predsednik SKSVŠDD SVIZ  

 
 
 
Zapisala: 

Nadja Gőtz 

 

 


