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Zreče, 25. in 26.11.2010 
 

 

Z A P I S N I K  
8. KONGRESA SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŢEVANJA, 

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE, 

 ki je bil 25. in 26. novembra 2010 v Zrečah   
 

 
K 1) Otvoritev 8. kongresa SVIZ 
 
Svečani del 8. kongresa SVIZ je pričela moderatorka  25.11.2010 ob 11. uri. Najprej 
je pozdravila delegate in goste iz Slovenije in tujine. Pričetku 8. kongresa so 
prisostvovali gostje: 
 mag.Boris Podvršnik, ţupan Občine Zreče 
 Mario Adamič, predstavnik za slovenske šole v sindikatu FLC-CGIL in član 

Deţelnega sveta Furlanije Julijske Krajine 
 Joţef Prinčič, Sindikat slovenskih šol 
 Zvonimir Laktašič, predsednik Sindikata hrvatskih učitelja 
 Branimir Mihalinec, predsednik Nezavisnega sindikata zaposlenih v srednjih 

šolah hrvatske 
 Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije 
 Jovo Gavrić, podpredsednik Sindikata obrazovanja Srbije 
 Zvonko Pavićević, predsednik Sindikata prosvjete Crne Gore in 
 Ana Madţgalj, Sindikat prosvjete CrneGore 
 Vladimir Tkalec, generalni sekretar KSJS 
 Jelka Mlakar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
 Branko Prah, predsednik Policijskega sindikata Slovenije 
 Tomaţ Virnik, predsednik Sindikata delavcev v pravosodju 
 Marko Belavič, predsednik Sindikata javnih usluţbencev Slovenije 
 Dragica Kekec, generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva 

Slovenije 
 Flory Banovac, generalna sekretarka Sindikata delavcev v zdravstveni negi 

Slovenije 
 Radivoj Uroševič, podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije 
 Mitja Šuštar, glavni tajnik Sindikata Glosa 
 Ivan Olup, ravnatelj OŠ Zreče in Joţica Klančnik, sindikalna zaupnica OŠ Zreče. 
 
Delegate 8. kongresa SVIZ so v imenu organizacij, ki so jih na kongresu predstavljali, 
pozdravili in kongresu SVIZ Slovenije zaţeleli uspešno delo naslednji gostje: 
 
Mag. Boris Podvršnik, ţupan občine Zreče, ki je delegatom izrekel dobrodošlico in 
zaţelel dobro počutje v hotelu Dobrava in občini Zreče;  
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Mario Adamič, predstavnik za slovenske šole v sindikatu FLC-CGIL in član 
Deţelnega sveta Furlanije Julijske Krajine; 
 
Joţef Prinčič iz Sindikata slovenskih šol;  
 
Branimir Mihalinec, predsednik Nezavisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolah 
Hrvatske; 
 
Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije; 
 
Zvonko Pavićević, predsednik Sindikata prosvjete Crne Gore in 
 
Vladimir Tkalec, generalni sekretar KSJS in prvi glavni tajnik SVIZ, ki je predstavil 
pomen, naloge in uspehe Konfederacije sindikatov javnega sektorja, katere bistveni 
sestavni del je SVIZ.   
 
Glavni tajnik SVIZ  Branimir Štrukelj  je spregovoril o 20. letnici delovanja SVIZ 
Slovenije in o posebnem načinu njenega praznovanja. (Glej prilogo!) (Vse prisotne je 
pozval, da 0,5% svoje dohodnine namenijo za solidarnostne pomoči SVIZ.) 
 
 
(Sledil je kulturni program, ki so ga izvajali učenci Osnovne šole Zreče.) 
 
 
Predsednica GO SVIZ Nevenka Tučič in glavni tajnik Branimir Štrukelj sta podelila 
posebna priznanja SVIZ prejemnikom, ki jih je določila komisija za podelitev priznanj 
članom SVIZ v skladu s pravilnikom o podeljevanju priznanj SVIZ.  
Moderatorka je prebrala utemeljitve priznanj. (Glej prilogo!) 
 
Posebna priznanja SVIZ za dolgoletno prizadevno in uspešno delo v SVIZ so 
prejeli sindikalni kolegi: Tone Pfajfar, Tašo Hrvatin, Goran Treursić, Janez 
Stergar in Nevenka Tučič. 
 
V imenu nagrajencev se je za priznanja SVIZ zahvalila kolegica Nevenka Tučič.   
 
(Slovesni del kongresa je bil zaključen ob 12.37 uri.) 

  
 
Delovno zasedanje 8. kongresa SVIZ Slovenije je ob 14.30  pričela predsednica 
GO SVIZ Nevenka Tučič.  Povedala je, da je kongres javen in se ga lahko udeleţi 
kdorkoli. Pravico do besede pa imajo le delegati, drugi prisotni pa le, če se člani 
kongresa tako odločijo.  
 
 
K 2) Poročilo verifikacijske komisije 
 
Predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc je poročal o ugotovitvah verifikacijske 
komisije: 
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Verifikacijska komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ na 33. seji 12.10.2010 v sestavu: 
Vili Krajnc, Ines Ivanovič in Mojca Čuček je pregledala seznam podpisanih (prisotnih) 
imenovanih delegatov in ugotovila, da je na 8. kongresu SVIZ prisotnih 171 
(naknadno ugotovljeno: 172) delegatov od skupno 185 delegatov, kar je več kot 
polovica volilnega telesa.  
Komisija ugotavlja, da je kongres sklepčen in lahko prične z delom. 
(Poročilo verifikacijske komisije in seznam prisotnih delegatov 8. kongresa SVIZ 
Slovenije je priloga zapisnika.)  
 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št. 1: 
8. kongres SVIZ Slovenije potrjuje poročilo verifikacijske komisije in ugotavlja, 
da je na 8. kongresu SVIZ prisotnih 172 delegatov od skupno 185 delegatov. 

 
 
K 3) Potrditev dnevnega reda 
Gradivo: Predlog dnevnega reda  

 
Na predlog predsedujoče Nevenke Tučič o spremembi vrstnega reda posameznih 
točk dnevnega reda  je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 2: 
8. kongres SVIZ Slovenije potrjuje naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev 8. kongresa SVIZ Slovenije 
2. Poročilo verifikacijske komisije GO SVIZ Slovenije 
3. Potrditev dnevnega reda 8. kongresa SVIZ Slovenije 
4. Poslovnik o delu 8. kongresa SVIZ Slovenije 
5. Izvolitev delovnih teles 8. kongresa SVIZ Slovenije 
6. Poročilo o delovanju SVIZ Slovenije za obdobje 2006 do 2010 
7. Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje 2006 do 2010 
8. Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije za 

mandatno obdobje 2006 do 2010 
9. Programske usmeritve SVIZ Slovenije za obdobje 2010-2014 
10. Vpliv krize na poloţaj javnih usluţbencev 
11. Spremembe in dopolnitve statuta SVIZ Slovenije 
12. Volitve: 

a. potrditev kandidacijskih list kandidatov za Komisijo za statutarna 
vprašanja in pritoţbe SVIZ, kandidatov za Nadzorni odbor SVIZ in 
za glavnega tajnika SVIZ 

b. volitve 
c. razrešitev Glavnega odbora SVIZ, Komisije za statutarna vprašanja 

in pritoţbe SVIZ, Nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ 
Slovenije    

d. poročilo volilne komisije o rezultatih volitev 

13. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ 
Slovenije 

14. Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije 
15.  Resolucije 
16.  Zaključek kongresa 
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K 4) Poslovnik o delu 8. kongresa SVIZ Slovenije 
Gradivo: 
- Predlog poslovnika o delu 8. kongresa  SVIZ Slovenije 

 
Predsedujoča Nevenka Tučič  je predlagala spremembo 9. odstavka 8. člena 
poslovnika o delu, ki naj se glasi: »Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije, 
ki se vlagajo na zasedanju kongresa, lahko vloţi najmanj 1/5 delegatov kongresa 
SVIZ Slovenije. Predlog mora biti vloţen v pisni obliki, predlagatelj pa predlog ustno 
obrazloţi.  
Na predlagane spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije lahko delegati 
vlagajo tudi amandmaje. Pisne amandmaje lahko vloţi 1/5 delegatov.« 
 
Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP št.  3: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme Poslovnik o delu 8. kongresa SVIZ Slovenije 
s predlagano spremembo 9. odstavka 8. člena. 

 
V nadaljevanju je predsedujoča Nevenka Tučič  v skladu s poslovnikom o delu 8. 
kongresa SVIZ Slovenije dala navodila za prijavljanje delegatov k razpravi in vlaganje 
amandmajev. Delegatom kongresa je predlagala tudi sprejem dveh sklepov, in sicer: 
 

1. Pisne predloge sprememb in dopolnitev statuta ter pisne amandmaje na 
predlagane spremembe in dopolnitve statuta, ki so v gradivu za 8. kongres 
SVIZ Slovenije, delegati vloţijo danes do 16,30. Pisne predloge sprememb in 
dopolnitev statuta oziroma pisne amandmaje mora podpisati vsaj 37 
delegatov, na način, da je razvidno, kdo ga je podpisal. 

2. Amandmaje na dodatne predloge sprememb in dopolnitev statuta delegati 
vloţijo v pisni obliki neposredno ob sami razpravi pri točki 11. dnevnega reda 
(spremembe in dopolnitve statuta) 8. kongresa SVIZ Slovenije. Kvorum 
podpore posameznemu amandmaju se bo preverjal z dvigom kartonov 
delegatov ob sami predstavitvi predlaganega amandmaja.  

 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št.  4:  
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da pisne predloge sprememb in 
dopolnitev statuta ter pisne amandmaje na predlagane spremembe in 
dopolnitve statuta, ki so v gradivu za 8. kongres SVIZ Slovenije, delegati vloţijo 
danes do 16.30 ure. Pisne predloge sprememb in dopolnitev statuta oziroma 
pisne amandmaje mora podpisati vsaj 37 delegatov, na način, da je razvidno, 
kdo ga je podpisal. 

 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št.  5:  
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da amandmaje na dodatne predloge 
sprememb in dopolnitev statuta delegati vloţijo v pisni obliki neposredno ob 
sami razpravi pri točki 11. dnevnega reda (spremembe in dopolnitve statuta) 8. 
kongresa SVIZ Slovenije. Kvorum podpore posameznemu amandmaju se bo 
preverjal z dvigom rok (kartonov) delegatov ob sami predstavitvi predlaganega 
amandmaja. 
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K 5) Izvolitev delovnih teles 8. kongresa SVIZ Slovenije 
  

Predsedujoča Nevenka Tučič je delegatom 8. kongresa SVIZ Slovenije predlagala, 
da v skladu s poslovnikom o delu izvolijo delovna telesa 8. kongresa SVIZ Slovenije, 
in sicer: delovno predsedstvo, komisijo za statut, vloge in pritoţbe, volilno komisijo, 
zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.  
 
 Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 6: 
8. kongres SVIZ Slovenije je v delovno predsedstvo 8. kongresa SVIZ Slovenije 
izvolil predsednico Nevenko Tučič in člane/-ice: Jelko Velički, Zorico Šimunić, 
Joţeta Brezavščka in dr. Matjaţa Gamsa.  

 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 7: 
8. kongres SVIZ Slovenije je v komisijo za statut, vloge in pritoţbe izvolil 
Marjano Kolar - predsednica, Andrejo Grom, Vladimirja Bergerja, Marijo Ţgavc 
in Danila Pintariča.  

 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 8: 
8. kongres SVIZ Slovenije je v volilno komisijo 8. kongresa SVIZ Slovenije 
izvolil: Srečka Leška - predsednik, Matejo Ţepič, Tatjano Kraner, Andrejo Mikelj 
in Silvo Varšnik. 

 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 9 : 
8. kongres SVIZ Slovenije je za zapisnikarico 8. kongresa SVIZ Slovenije 
imenoval Francko Kravanja. 

 
Brez razprave je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 10: 
8. kongres SVIZ Slovenije je za overovatelja zapisnika 8. kongresa SVIZ 
Slovenije izvolil Alijano Lepšina in Dušana Kafola.  

 
(Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje kongresa.)  
 
 
K 6) Poročilo o delovanju SVIZ Slovenije za obdobje 2006 do 2010 
Gradivo: 

- Predlog poročila o delovanju SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Pogled v preteklo mandatno obdobje 
- Uresničevanje programskih usmeritev v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Izgubljene toţbe na podlagi 5.a člena 
- Članstvo SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Izobraţevanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter članic in članov sindikata 
- Informativna dejavnost SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Poročilo pravne sluţbe SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2006-2010  
- Poročilo pravne sluţbe GO SVIZ Slovenije 
- Poročilo pravne sluţbe OO SVIZ Ljubljane in okolice 
- Poročilo pravne sluţbe OO SVIZ Podravje 
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- Mednarodna dejavnost SVIZ Slovenije v obdobju 2006-2010 
- Poročilo o prizadevanjih SVIZ Slovenije za zmanjšanje nasilja v zavodih s področja vzgoje, 

izobraţevanja, znanosti in kulture v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Prizadevanja za zmanjšanje nasilja v zavodih s področja vzgoje, izobraţevanja, znanosti in 

kulture 
- O mednarodnem strokovnem posvetu Ničelna toleranca do nasilja nad zaposlenimi v javnih 

zavodih s področja vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture 
- Delovanje Lizinega zdravstvenega sklada 
- Upravljanje s počitniškimi stanovanji SVIZ v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Poročilo o delovanju Sekcije upokojenih članov SVIZ v mandatnem obdobju 2006-2010  
- Poročilo o delovanju Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ 

Slovenije 
- Izvršilni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010 
- Glavni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010  
- Poročila sindikalnih konferenc SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010: 
- Sindikalna konferenca predšolske vzgoje  SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010  
- Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami  SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010  
- Sindikalna konferenca  srednjih, višjih šol in dijaških domov SVIZ Slovenije v mandatnem 

obdobju 2006-2010  
- Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti   SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 

2006-2010  
- Sindikalna konferenca kulturnih organizacij  SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010  

 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je v uvodni obrazloţitvi izpostavil najpomembnejša 
področja delovanja Glavnega odbora SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006 do 
2010. Celovito poročilo je objavljeno v kongresni brošuri. (Glej prilogo!)  
 
V  r a z p r a v i  je Dušan Nemec poudaril, da na poročilo o delu nima pripomb, rad 
pa bi predstavil nekaj osebnih pogledov na problematiko 5.a člena. Zahvalil se je 
vsem organom SVIZ in odvetniški pisarni, ki so mu pomagali pri tej vlogi, čeprav se je 
po dveh odločitvah vrhovnega sodišča in odločitvi ustavnega sodišča tudi sam odločil 
za umik toţbe (skupaj s še štirimi kolegi in eno kolegico iz OŠ). Pred 10 dnevi so 
dobili od delovnega sodišča Maribor sklep, da se delovni spor ustavi. V sklepu je bilo 
prikazano, da mora plačati 36,95 € stroškov postopka. Zanimivo pri tem je, da od 5 
toţiteljev iz iste osnovne šole morajo trije stroške plačati, dva pa ne, čeprav je šlo za 
enake primere in postopke na istem sodišču in čeprav je šola enako ukrepala v vseh 
petih primerih. Postopki pa so se vodili pri dveh različnih sodnikih, ki sta odločala na 
podlagi enake zakonodaje o enaki zadevi. Stroške so poravnali, v sodstvo pa od zdaj 
naprej ne verjamejo več.  
 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je menil, da se je v tej situaciji pokazal resen problem 
naše drţave, ki ima v sodstvu coklo za prihodnji razvoj. V tem primeru se je pokazala 
nekompetentnost sodišč in odvisnost sodstva ter tendenca prelaganja odgovornosti 
na druge. Aktualno je, da se v primeru, če imaš teţavo, delaš kot da je sploh nisi 
opazil. SVIZ je sklical tiskovno konferenco na to temo, o kateri je bilo sicer nekaj 
poročanja v časopisih in drugih medijih, vendar je tema tako hitro izginila, kot da 
nihče noče pogledati resnici v oči, pa vendarle je tu prišlo do zdrsa pravosodne veje 
oblasti. To še zlasti, ker se je Ustavno sodišče izognilo odločanju, ker je bila odločitev 
prezahtevna, saj bi lahko obremenila proračun. Prišlo je do tega, da je senat zavrgel 
toţbo. 
SVIZ bo šel s primerom kolegice Tatjane na Evropsko sodišče. Preučujemo, da bi 
njeni vlogi priključili vseh 3.500 primerov. Evropsko sodišče ne razsoja, ali Tatjani in 
drugim pripada poračun premalo izplačanih plač, ampak bi jim lahko prisodilo 
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odškodnino. Tu gre za bolj simbolično zmago. Po mnenju poznavalcev dela 
evropskega sodišča bi lahko postopek trajal do pet let. Če na koncu doseţemo 
simbolično zmago, bo vsaj na tej ravni našim kolegom zadoščeno.  Dejstvo je, da je 
prejšnja in sedanja politika poskušala vplivati na odločitve pravosodnega sistema.  
(Ploskanje v dvorani.) 
 
Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je kongresu predlagala, da 
sprejme poročilo o delu SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2006-2010. 
 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št.  11: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme Poročilo o delovanju SVIZ Slovenije za 
obdobje 2006 do 2010. 

 
(7. točka dnevnega reda je bila zaradi začasne zadrţanosti predsednika NO Silva 
Kopača /zaradi zastoja v prometu/  obravnavana šele kot 9. po vrsti.) 
 
 
K 7) Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje od 2006 do 2010 
Gradivo: 
- Poročilo nadzornega odbora SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2006-2010 

  
Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je ugotovila, da je poročilo 
nadzornega odbora SVIZ Slovenije za preteklo mandatno obdobje objavljeno v 
kongresnem gradivu, zato ga ni potrebno brati. 
 
Predsednik Nadzornega odbora Silvo Kopač je povzel bistvene točke poročila 
Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje od 2006 do 2010.  Poudaril je, da za 
naslednji mandat ostane pomembna zadeva, ki jo šteje kot dosedanjo pomanjkljivost, 
to je boljše povezovanje nadzornih odborov v OO SVIZ z nadzornim odborom GO 
SVIZ. Zelo neprijetno je, da zadeva iz Podravja v tem mandatu ni dobila pravnega 
epiloga. Kolikor se čas odmika, večja je skepsa, ali je zadeva v doglednem času 
rešljiva.  
 
V  r a z p r a v i   je Boris Radosavljevič  poudaril, da so zaradi neurejenega 
poslovanja v OO SVIZ Podravje sami najbolj prizadeti. Kmalu potem, ko je nova 
ekipa zasedla svoj poloţaj, je ugotovila, da nekaj ni v redu. Povezali so se z 
nadzornim odborom GO SVIZ, izvedli revizijo finančnega poslovanja za nekaj let, ki 
je ugotovila nepravilnosti. Spisana je bila obtoţnica na 13 straneh, vendar zadeva ţe 
leto in pol stoji v predalu toţilca. Ko so hoteli dobiti odgovor, zakaj zadeva stoji, je bil 
najprej odgovor, da policija ni opravila svojega dela. Ko so predloţili potrdilo, da je 
policija v celoti opravila svoje delo, se zato ni nič premaknilo. Sedaj so ţe tako 
zafrustrirani, da razmišljajo o vloţitvi kazenske ovadbe zoper toţilca zaradi 
njegovega malomarnega dela. Najverjetneje pa bodo prehiteli toţilca in vloţili civilno 
toţbo zoper storilce, da bodo pridobili nazaj vsaj nekaj denarja, ki je bil odtujen OO 
SVIZ Podravje. 
Vse, kar so lahko naredili kot pomoč kriminalistom so opravili. Strokovne sluţbe so tu 
garale, cele vikende so pridobivali dokumentacijo, ki je bila uničena, ponarejena itd. 
Od sebe so dali nekaj kg dokaznega gradiva. 
 



 8 

Glavni tajnik Branimir Štrukelj je ugotovil, da je to resen problem, ker se zadeva ne 
premakne nikamor.  
 
Z večino glasov za in enim glasom proti je bil sprejet  

SKLEP št. 12: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije 
za obdobje od 2006 do 2010.  

 
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da se je  mandat 
Nadzornega odbora SVIZ Slovenije iztekel, zato se je v svojem in v imenu delegatov   
kongresa za opravljeno delo zahvalila predsedniku Silvu Kopaču, članicama Vlasti 
Areh Račečič in Eriki Rozman Logar ter namestnikoma članov Robertu Krajncu in 
Sonji Mlinarič.  
 
 
K 8) Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije za 
mandatno obdobje 2006 do 2010 
Gradivo: 
- Poročilo komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2006-
2010 

  
Predsednik Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije Stanko Vorih 
je na kratko poročal o delu te komisije v preteklem mandatnem obdobju. Posebej se 
je zahvalil za dobro sodelovanje kolegicama Zmagi Obštetar in Jelki Horvat.  
 
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je predlagala glasovanje o 
poročilu Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije za preteklo 
mandatno obdobje.  
 
Brez razprave je bil soglasno   sprejet  

SKLEP št. 13: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme poročilo komisije za statutarna vprašanja in 
pritoţbe SVIZ Slovenije za mandatno obdobje od 2006 do 2010.  

 
Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je ugotovila, da se je  mandat  
komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije iztekel, zato se je v 
svojem in v imenu delegatov kongresa za opravljeno delo zahvalila predsedniku 
Stanku Vorihu in članom Igorju Milosti, Boštjanu Ţelezniku, Zmagi Obštetar in Jelki 
Horvat ter namestnikoma Meti Fekonja in roku Useniku.  
 
 
K 9) Programske usmeritve SVIZ Slovenije za obdobje 2010-2014 
Gradivo: 

- Predlog programskih usmeritev SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2010-2014 
- Program dela konference visokega šolstva in znanosti za naslednje mandatno obdobje 2010-

2014 

 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je predstavil predlog programskih usmeritev SVIZ 
Slovenije za mandatno obdobje od 2010 do 2014. Še posebej podrobno je obrazloţil 
predlagano programsko usmeritev SVIZ Slovenije do pokojninske reforme. Izrazil je 
prepričanje, da je vlada nedopustno ravnala, ko je menila, da zadostuje politično 
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soglasje v DZ o pokojninski reformi in ni iskala soglasja socialnih partnerjev, zlasti 
sindikatov in delodajalskih organizacij.   
Kako bomo ţiveli po odhodu v pokoj, bo odvisno tudi od dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Te izkušnje v Sloveniji še nimamo. Po izkušnjah drugih evropskih drţav 
je dodatno  kolektivno pokojninsko zavarovanje mehanizem, ki je najučinkovitejši   za 
izboljšanje kakovosti ţivljenja v tretjem ţivljenjskem obdobju, kar pa pomeni, da bi 
morali sindikati prevzeti nadzor na tem delom pokojninskega zavarovanja. Zato bi to 
moral biti eden od pomembnih programskih ciljev SVIZ v naslednjih štirih letih. Z 
velikim naporom sindikatov, zlasti SVIZ, smo pridobili zakon, s katerim bo 
ustanovljena nova drţavna zavarovalnica, v kateri mora biti tako pomemben vpliv 
predstavnikov zaposlenih v javnem sektorju, kjer se bodo ta sredstva vlagala, da se 
ne bo mogoče izgovarjati, da nismo soodgovorni za to, kar se bo zgodilo z 
zavarovalnico. V organih zaprtega vzajemnega sklada bodo predstavniki sindikatov. 
Sindikati morajo v tem obdobju svojo moč in vpliv krepiti tudi preko obvladovanja 
finančnih tokov v zavarovalnicah. To je namreč ena ključnih moči, ki jih imajo 
sindikati v nekaterih evropskih drţavah. 
 
Izpostavil je še 7. točko: »Posodobiti območno organiziranost«. Ţelimo torej poseči v 
tradicionalno strukturo organiziranosti na območni ravni, in sicer na dva načina: 

- z zmanjšanjem  števila območnih odborov, z zdruţevanjem nekaterih 
območnih odborov, ki so na robu tega, da lahko sami funkcionirajo; 

- s posegom v organiziranost največjih območnih odborov, kot je npr. v 
Ljubljani, ki je prevelik za to raven delovanja sindikata, za katerega bi moral 
biti značilen osebni stik s članstvom.  

(Dodal je še, da se je en tak poskus posodabljanja območne organiziranosti pred 
osmimi leti ţe ponesrečil.) 
 
V  r a z p r a v i   je Irena Porekar Kacafura spregovorila o specifikah, ki so prisotne 
na področju zaposlovanja v zavodih na področju kulture. Zaposlitev za nedoločen 
čas je na področju kulture v zadnjem času postala problematična. Ob odhodu 
kolegov v pokoj  se tam, kjer sta v zavodu npr. zaposlena dva kolega na podobnih 
delovnih mestih, delovna mesta ne nadomestijo več z novo zaposlenimi. Tako npr. v 
nekam zavodu odhaja v pokoj 5 kolegov, ministrstvo za kulturo pa sporoča, da ne 
bodo nadomestili nobenega.  
 
Na področju kulture so predvsem manjši zavodi. Če se zaposlenih na delovnih 
mestih ne nadomešča,  se delo razdeli na ostale strokovne delavce in ti postajajo 
preobremenjeni. Zato je postavila vprašanje, kako ohraniti ta delovna mesta, za 
katera se je financer odločil, da jih bo zaprl. Kaj lahko sindikat stori. Zavodi se ţe 
sami zavedajo, da so kadrovsko podhranjeni. Če bi zavodi med seboj sodelovali, bi 
direktorji laţe izposlovali nadomestne zaposlitve. 
 
Na področju kulture imajo vrsto zaposlitev za določen čas (projektno delo). Za čas 
trajanja mandata lahko direktor zaposlitev za določen čas x-krat podaljša. SVIZ je ţe 
vloţil pobudo, da se ugotovi protiustavnost take ureditve. Enkrat nas je EU ţe 
opozorila, da to ni v skladu s predpisi. Še vedno so lahko zaposlitev za določen čas 
podaljšuje trikrat, torej  za dobo 10 let.Tu je treba poudariti, da za to niso toliko krivi 
direktorji. Problem je v tem, da financer določa, kakšna je kvota delovnih mest. Kljub 
temu, da se pojavljajo potrebe po zaposlitvi dodatnih kadrov, teh zaposlitev ne dobijo 
odobrenih.  
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Naslednji problem so avtorske in podjemne pogodbe. Običajno so avtorske   
pogodbe sklenjene tako, da je delo dano v uporabo enkrat za vselej.  Tako npr. pri 
ponatisih prihaja do izpada dohodka, ki ga imajo predvsem samozaposleni na 
področju kulture.  
 
Sedaj ko je sprejet zakon o malem delu, bo verjetno v kulturi precej malega dela. 
 
Javna dela so bila ustanovljena zato, da ljudje, ki pridejo v zavod preko javnih del, 
opravijo delo na nesistemiziranih delovnih mestih (dodatna dela, ki jih mora zavod 
opraviti). Vendar je točno znano, da to ni tako. Vsi preko javnih del opravljajo dela, ki 
so sistemizirana (to so poklici kot kustos, restavrator itd.). 
 
Za tehnične kadre (iz skupine »J«) je na področju kulture problem, da ni normativov. 
Ministrstvo za kulturo pa ne dovoli prevzeti normativov iz šolstva. Tako je v njihovem 
zavodu nastal problem, ko je  ob treh čistilkah, ki so čistile prostor 4600 m2, ena 
odšla v pokoj, namesto nje pa je bil zaposlen čuvaj, tako da sta morali preostali dve 
čistilki prevzeti breme treh. Kaj narediti v takem primeru. 
 
Na ministrstvu za kulturo prefinjeno zniţujejo nivo standardov na področju 
zaposlovanja. Včasih je bil na področju kulture zaţelen magisterij ali doktorat, ker se 
je smatralo, da to prispeva k boljšemu delu. Danes pa so sistemizirana zgolj delovna 
mesta s VII. stopnjo. Stvar posameznika je, če ima opravljen doktorat ali magisterij, 
saj se mu to ne pozna pri plači, seveda pa se njegovo znanje s pridom izkorišča. 
Problem je zniţanje standardov zaposlitve. Financer s tem prihrani. To je varčevanje 
na področju zaposlovanja.  
 
Problem, ki ni vezan na varovanje delovnih mest, ampak ga opaţamo pri mlajših 
kolegih je teţava pri napredovanju. Imamo zelo strog in zahteven pravilnik, kjer je 
predvideno določeno število točk. Mladim praktično ni več omogočeno znanstveno-
raziskovalno delo, kjer bi lahko pridobili točke, s tem pa se jim podaljšuje čas za 
napredovanje. 
 
Dr. Matjaţ Gams se je strinjal z glavnim tajnikom, da so pred nami teţki časi, v 
katerih se bodo zmanjševale delovne in socialne pravice. Ključno je, da se tega 
problema zavedamo in da se temu upremo.  
 
Razloţil je, kako to deluje v visokem šolstvu in znanosti: kadar ni denarja, pride do 
odpuščanja ljudi – večinoma mladih, starih od 35 do 40 let, zaposlenih za določen 
čas, ki nimajo nobene socialne varnosti. Trend je jasen. Temu se moramo dovolj 
močno upreti ali pa se bo zgodila privatizacija. Opozoril  je, da je ta pritisk potreben  
na vseh frontah, ker ni dovolj, da se ustavimo na eni sami točki. Naša drţava je še 
precej socialna, vendar ta pritisk pomeni, da se moramo zbrati in reči: tu je dovolj.  
 
Glede pokojnin je ţe pred osmimi leti nastopil na kongresu. Dilema je v strokovnem 
smislu samo ena – ali podaljšamo delovno dobo ali pa bo čez nekaj časa prišlo do 
tega, da bodo pokojnine in plače manjše. Čudeţne rešitve tega problema ni. Glavni 
tajnik sicer razume ta problem, vendar je demokratično proti, če je večina članov 
proti. Če boste glasovali proti pokojninski reformi, boste glasovali za to, da se bodo 
plače in pokojnine zniţale. 
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Glavni tajnik Branimir Štrukelj je glede vprašanja, kako se v javnem sektorju na 
področju kulture, šolstva ali znanosti boriti za delovna mesta menil, da pomaga edino 
več denarja. Tu ne bi smeli biti preveč pesimistični, kajti v vsakem proračunu so 
sredstva. Sindikati zunaj se angaţirajo v boju za proračunska sredstva, ko je 
proračun odprt. Pri nas ne znamo članom pojasniti, da gre takrat za bistvene stvari, 
da se takrat odmerjajo sredstva za plače v kulturi, šolstvu itd. Zato moramo mi na nek 
način to akcijo okrepiti. 
 
Letos smo imeli lep primer pri ukinjanju lektoratov za slovenščino pri tujih univerzah. 
SVIZ je med prvimi sproţil aktivnosti za ohranitev teh lektoratov. Ko so začutili pritisk, 
so popustili in niso zmanjšali lektoratov slovenskega jezika na univerzah. To je 
ilustracija tega, kako se da. Na kakšno delovno mesto bi ob proračunskih debatah 
lahko vplivali. 
 
Druga zadeva so prekarne zaposlitve (za določen čas), ki bodo dobile še dodaten 
institut: zakon o malem delu. Prav je, da se študentskim servisom pobere 15 
milijonov, vendar uvaja malo delo, kjer se bo dalo veriţiti malo delo študentov, 
upokojencev in brezposelnih, kjer se bo slab način zaposlitev še poslabšal. Zato smo 
delojemalci predlagali drţavnemu svetu naknadni zakonodajni referendum o zakonu 
o malem delu, pa za razpis tega referenduma nismo zbrali potrebne večine glasov 
drţavnih svetnikov, ki imajo pravico razpisati tak referendum. Zaradi tega bi lahko 
tudi v šolstvu in raziskovalni dejavnosti prišlo do poslabšanja poloţaja zaposlovanja.  
 
Še glede ohranjanja delovnih mest v zavodih kulture. S predsednico sindikalne 
konference smo bili pri drţavnem sekretarju na ministrstvu in smo skušali doseči 
uveljavitev normativov, da bi teţe ukinjali delovna mesta.  
 
Strinjal se je z dr. Gamsom, da morajo sindikati v zavodih imeti mejo, do katere se še 
strinjajo in kje se ne gredo več. Verjetno bo drugo leto prišlo do te točke. Drţava bo 
poskušala dodatno poseči v sredstva, ki so namenjena plačam v javnem sektorju. Če 
bomo dosledno vztrajali na svoji politiki (da se v teţki situaciji pogajamo za 
kompromisne rešitve), pa ne bomo pustili poslabšanja socialnega poloţaja. Iz tega 
sledi, da bi drugo leto morali odgovoriti na zniţanje plač z akcijo: s konfliktom, stavko 
in branjenjem obstoječih pravic. To je nujno. V tem primeru bi morali tudi s stavko 
braniti ohranitev tega socialnega poloţaja, če ţe ne moremo uveljaviti vseh 
dogovorjenih pravic. 
Okrog pokojnin bi se znala razviti ţiva razprava, kajti ta odločitev bi imela res 
drastične posledice na naš poloţaj.  Podjetja, ki merijo rating kredibilnosti 
posameznih drţav, ocenjujejo, da je prav pokojninska reforma ključni element, ki 
lahko Sloveniji poslabša mednarodni rating za najemanje kreditov. Zato to ni 
enostavna rešitev.  
Tudi, če racionalen razmislek govori, da moramo dlje delati ali pa imeti niţje plače, je 
tu še vedno nekaj takih točk v druţbi, ko bi lahko to vprašanje rešili na bolj mehak in 
ljudem bolj prijazen način. V tem primeru pa vlada ni pokazala te pripravljenosti. V 
eni točki je sicer popustila (podaljšanje prehodnega obdobja, zmanjšanje let od 
katerih se šteje odmerna doba za pokojnino, ipd.), vendar to ni dovolj.  
 
Navedena je še reforma trga delovne sile. Ekonomsko socialni vrh (predsedniki 
sindikalnih konfederacij, vlada in predstavniki delodajalskih organizacij) smo ţe dobili 
načrt tez, kaj naj bi se spremenilo. Spet se govori o drugačni odmeri, dvigu starosti, 
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od koder se varuje pravica starejših delavcev, skrajšanju rokov za odpoved itd. Vse 
to se povezuje v termin »varna proţnost delovnih mest«.  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič je bil soglasno 
sprejet 

SKLEP št.  14: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme programske usmeritve SVIZ Slovenije za 
mandatno obdobje 2010 - 2014. 

 
 
K 10) Vpliv krize na poloţaj javnih usluţbencev 
  

Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je povedala, naj bi v sklopu te 
točke spregovorili o vplivu krize na poloţaj javnih usluţbencev. Na to izrazito 
aktualno temo naj bi bila povsem prosta razprava, ki bi trajala največ 90 minut. Pri tej 
točki se ni treba pisno prijavljati k razpravi, dobrodošle so spontane reakcije. V 
razpravi o aktualnem poloţaju javnih usluţbencev naj bi prišlo do polemične 
razprave, do replik, strinjanj, nasprotovanj, skratka, do kresanja mnenj, ki so značilna 
za demokratična okolja. Ta točka je razumljena tudi kot prostor, kjer delegati lahko 
povejo lastno stališče do podpisa aneksa, do vladnih ravnanj na pogajanjih itd. Tudi 
če se ta poskus ţive razprave ne bo posrečil, bomo bogatejši za izkušnjo.  
 
Marjana Kolar – predsednica SK predšolske vzgoje: Kriza nas spremlja ţe nekaj 
časa in je svoje sledi pustila tudi v vrtcih. Res se povečuje vpis otrok, kar pomeni, da 
so se napolnili vsi prostori do zgornjih normativov. Na pogled idealna slika, vendar ni 
tako. Pričakovanja staršev so se izredno povečala. Pričakujejo, da bo za otroke 
vsestransko poskrbljeno v vrtcih cel dan, čeprav so morda starši doma. Vodilni 
delavci zaposlenim v vrtcih nalagajo vedno več dela, ki se skriva pod oznako »drugo 
delo«. Pričakovanja se kar dvigujejo, ob tem pa tudi otroci potrebujejo vedno več 
pozornosti. Rušijo se medsebojni odnosi med zaposlenimi. 
 
Vrtec je vzgojno varstvena ustanova, v katerem otroci preţivljajo tudi do 11 ur 
dnevno, zato je prav, da se tam dobro počutijo. Še bolj pomembno pa je, da se tam 
dobro počutijo tudi strokovne delavke. Zahteve ravnateljev pa so večje in večje, 
pojavlja se mobing. Strokovne delavke hodijo v sluţbo s slabim občutkom.  
 
Verjetno vse to povzroča gospodarska kriza. Občine imajo omejene občinske 
proračune, vrtci pa samo jemljejo denar, zato jim zagotavljajo samo najnujnejše 
materialne pogoje. Zaposleni v vrtcih so prepričani, da kriza zelo vpliv na odnose v 
vrtcih, posebej na medsebojne odnose med zaposlenimi v vrtcih. 
 
Joţe Brezavšček – predsednik OO SVIZ Radovljica: V sindikalni konferenci srednjih, 
višjih šol in dijaških domov smo se odločili, da bomo z anketo v elektronski obliki 
preverili stanje. Na anketo se je odzvalo 93 sindikalnih zaupnikov, kar pomeni 2/3 
vseh sindikalnih zaupnikov. Rezultati so statistično pomembni. Predstavitev 
rezultatov: 
 

- Na vprašanje »Koliko zaposlenih je dobilo odpoved v vaših zavodih zaradi 
ugotovljenih tehnoloških viškov v letih 2006-2010« je bil odgovor, da je 
odpoved dobilo 200 zaposlenih. To je pomemben podatek, ki ga bo mogoče 
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uporabiti, ko se bomo pogovarjali o poloţaju zaposlenih s predstavniki 
ministrstev in ko nas bodo prepričevali, kako nedotakljive so naše sluţbe. V 
srednjih šolah so tehnološki viški bili in bodo, ker se ukinjajo programi in ker so 
bile po osamosvojitvi zelo slabe generacije. 

- Na vprašanje, »koliko delavcev v posameznem zavodu ima sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom v tem šolskem 
letu«, smo dobili odgovore, da skupno 534 v 93 zavodih, kar je 5,74 poprečno 
na zavod. 

- Na vprašanje, »ali se v posameznem zavodu redno izplačujejo nadomestila za 
nadomeščanje učiteljev (suplence)« jih je z »da« odgovorilo 31, kar je 34,8%, 
z »ne« jih je odgovorilo 47, kar je 52,8%, z »ne vem« pa 11%. (Sredstva za 
suplence so 2% od mase plač na zaposlenega, njihovo izplačilo pa je odvisno 
od samovolje ravnateljev.) 

- Na vprašanje, ali je treba mesečno beleţiti »drugo delo« jih je z »da« 
odgovorilo 66 ali 73%, z »ne« pa ostali. 

- Na vprašanje, »ali uporabljajo registrirne naprave za merjenje delovnega 
časa«  jih je z »da« odgovorilo 29 ali 31,9%, z »ne« pa 62 ali 68,1%. 

- Na vprašanje, ali imajo vsi razredno uro v urniku jih je z »da« odgovorilo 54 ali 
63,5%, z »ne« 27 ali 31,8%, z »ne vem« pa 4. (Treba se je potruditi, da bo to 
delo ovrednoteno tako kot je treba in da se ustrezno spremeni zakonodaja.) 

- Na vprašanje, ali potekajo napredovanja učiteljev ne glede na zamrznitev 
izplačil jih je z »da« odgovorilo 67 ali 75,3%, z »ne« pa 10 ali 11,2% ter z »ne 
vem« 12. (Predloge za napredovanja vlagajte, če so pogoji izpolnjeni, izplačilo 
pa bo, ko bo.)  

- Na vprašanje, kako je v zvezi s spoštovanjem normativov pri oblikovanju 
oddelkov in skupin jih je z »da« odgovorilo 85 ali 92,3%, z »ne« pa 5 ali 5,5% 
ter z »ne vem« 2. 

- Na vprašanje, ali sindikalni zaupniki podajo pisno mnenje ob ugotavljanju 
tehnoloških viškov jih je z »da« odgovorilo 35 ali 50%, z »ne« 21 ali 30%, z 
»ne vem« pa 14. 

- Na vprašanje, ali se kot sindikalni zaupniki redno udeleţujejo sej sveta zavoda 
jih je z »da« odgovorilo 63 ali 69,2%, z »ne« 28 ali 30,8%. 

- Na vprašanje, kakšen je bil % zasedenosti kapacitet v njihovem dijaškem 
domu v preteklih letih je bilo ugotovljeno, da pribliţno 6% populacije 
srednješolcev biva v dijaških domovih in da je trend zasedenosti v upadanju. 

- Na vprašanje, ali menite, da bi moral SVIZ  imeti tudi solidarnostni sklad za 
članice in člane, ki postanejo tehnološki viški jih je z »da« odgovorilo 67 ali 
78%, z ne pa 3 ali 3,5% ter z »ne vem« 16 ali 18,6%.  

 
Zorica Šimunić – predsednica OO SVIZ Ormoţ: V 20 letih delovanja v SVIZ sem 
spremljala poloţaj defektologov, tako na strokovnem kot na sindikalnem področju. 
Poloţaj defektologov v obdobju od 1990 do 2000 leta je bil dokaj dober, ker je bilo to 
delo v primerjavi z ostalimi učitelji dobro plačano in so bili defektologi zadovoljni. 
Nezadovoljni so bili z visokimi standardi in normativi in slabo opremljenostjo. Tudi na 
področju zakonodaje je bilo več pomanjkljivosti. Šele leta 2000 smo dobili zakon o 
otrocih s posebnimi potrebami, ki je bil pomanjkljiv, ker še ni bilo podzakonskih aktov. 
Šele od leta 2000 naprej so začeli sprejemati tudi podzakonske akte in je bilo 
mogoče zakon uresničevati.  
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Med 2000 in 2010 smo urejali tudi razmere na področju učbenikov in delovnih 
zvezkov. Danes je stanje toliko urejeno, da so na razpolago vsi delovni zvezki. 
Standardi in normativi so se izboljšali.  
 
Teţave za področje defektologije so se začele z uveljavljanjem »Virantovega 
plačnega zakona«. Najprej je bil ukinjen defektološki dodatek. SVIZ je oblikoval 
različne predloge, da bi ohranili obstoječi poloţaj na tem področju, vendar nismo 
uspeli. V širši javnosti in SVIZ je prevladalo mnenje, da smo zelo dobro nagrajeni in 
ne zasluţimo česa več. V resnici pa se je zgodil velik nateg. Obljubljeno je bilo, da se 
defektološki dodatek ne bo zmanjšal, ampak bo nominalno ostal enak, kar pa se ni 
zgodilo.  
 
Ta kriza je povzročila, da so ostala številna odprta vprašanja, veliko neurejenih 
delovnih mest in da teh problemov kljub velikemu prizadevanju ne moremo rešiti. Od 
sprejema tega zakona se ni uredilo niti eno odprto vprašanje.  
 
Poklic defektologa je zelo deficitaren. Delo defektologov in pomoţnega osebja je zelo 
teţko, zato se ljudje teţko odločajo za ta poklic. Tisti, ki se ţe odločijo, pa pričakujejo 
za svoje delo primerno nagrado. V drugih dejavnostih, kot npr. v zdravstvu je 
poskrbljeno za tiste, ki pri njih opravljajo najteţje delo (v intenzivnih oddelkih in nujni 
pomoči je delo boljše ovrednoteno od ostalega dela v zdravstvu), tudi v policiji so tisti, 
ki delajo v specialnih oddelkih, bolje nagrajeni od drugih. Podobno je tudi v drugih 
poklicih. Na področju vzgoje in izobraţevanja pa ni tako. Kolegi defektologi, ki se 
primerjajo s kolegi v osnovnem in srednjem šolstvu, skorajda nimajo pomembnejših 
razlik v nagradah za svoje teţko opravljeno delo. Zato je treba vloţiti dodaten napor, 
da bo teţko delo v specializiranih ustanovah vzgoje in izobraţevanja primerno 
nagrajeno.  
 
Dr. Matjaţ Gams, predsednik visokega šolstva in znanosti SVIZ: Kako se lahko 
upremo pritiskom na socialne, človeške in ostale pravice? Imamo moţnost za 
protinapad, ki bo oslabil ta pritisk. Za primer bi navedel demografijo. Otrok v vrtcih je 
več, ker se je rodnost povečala z 1,3 na 1,5%. Kako smo prišli do tega, če je bilo 
rečeno, da rodnosti ni mogoče povečati. Menim, da je to naša zasluga. Na podoben 
način se lahko upremo tudi pritiskom na človeške, socialne in sindikalne pravice.  
 
Slišali smo čudne stvari na področju prava. Vsi vemo, da so ukradli na desetine 
milijonov. Kako je bilo to mogoče. Če je pravni sistem tako slab, da to dopušča, zakaj 
ga ne popravimo?!  
 
Privatniki zaposlenim v javnem sektorju očitajo, češ da ţivimo na javnih jaslih in nič 
ne delamo in da nam oni dajejo plače. To ne drţi, ker vsak dober delavec s svojim 
delom naredi dobiček drţavi. Mogoče pa je taka teza namenoma producirana v 
javnost. Primer: privatnik ugotavlja, da če prenese podjetje v Indijo, tam veča profit. 
Da so zato tu nezaposleni, ni njegov problem. Ima veliko dobička in lahko daje veliko 
denarja za politiko, lahko plačuje medijem. Ti ljudje govorijo, kako je dobro, da vse 
prodamo tujcem, kako je pohlep v redu itd.  
 
Danes je pri nas nezaposlenost uradno okrog sto tisoč ljudi, v resnici pa je 
nezaposlenih okrog sto petdeset tisoč ljudi. Imamo slabe plače. Če se bo ta trend 
nadaljeval tako, bo celi drţavi šlo čedalje slabše, ker je tu konflikt med zaposlenimi v 
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drţavi in elito, ki je pokradla Slovenijo. Natanko to se dogaja. Ko nakopičenega 
denarja zmanjka, ga je treba nekje vzeti.  
 
S temi preprostimi primeri sem hotel povedati, kam gre razvoj. Ne vemo, kdaj se bo 
to ustavilo. Tu rešitve ni, če bomo pustili, da se tak trend nadaljuje.  
Če mi v javnem sektorju drţimo skupaj in branimo interese drţave, lahko nekaj 
naredimo. Zgodba o demografiji nas nekaj uči. Če boste vi, ki imate velik vpliv, v 
politiki in javnosti razširili prave informacije, ko se bomo zavedli, da nam mediji 
skušajo prati moţgane z reklamami, ko bomo v javnosti dosegli to spremembo, se bo 
ta pritisk na jemanje naših pravic bistveno zmanjšal.  
 
Zakaj nimamo referendumov in zakaj je to tako drago. Če za nekoga ugotovimo, da 
dela škodo na svojem poloţaju, pa naj bo to sodnik, minister ali kdo drug, naj gre 
drugam. Sedaj pa vsak ostaja na poloţaju štiri leta oziroma cel mandat in potem mu 
sledi drugi.  
 
Ali nesmisel: pri nas je osemsto tisoč zaposlenih in sto petdeset tisoč nezaposlenih. 
Če ste nezaposleni manj kot tri mesece, doţivljate določeno stisko in imate določene 
probleme, drugi pa morajo zato delati več. Zakaj se količina dela ne razdeli na vse?! 
Zato, ker je treba ta neoliberalistični sistem spremeniti, da potem ne bi mogli tako 
naprej krasti. 
 
Mag. Boris Radosavljevič, predsednik OO SVIZ Podravja: na sindikalni konferenci 
srednjih, višjih šol in dijaških domov smo zastavili vprašanje glede suplenc. Lepo je, 
da smo pokazali razumevanje našega sindikata za razmere v tej drţavi. Ta sindikat 
pa ne sme imeti nobenega razumevanja za kršenje naših pravic. Naš minister je 
simpatičen, tudi proti ravnateljem nimam nič, samo če ne kršijo naših pravic.  
 
Boleslav Daugul, sindikalni zaupnik OŠ Valentin Vodnik Ljubljana: Kaj se dogaja z 
zakonom o učiteljih, koliko bomo imeli vpliva pri tem zakonu? Ker gre za »reciklaţo« 
starega ZOFVI-ja, se ne bi smel pojaviti spet kakšen nov 5.a člen. Sindikat bi moral 
pri tem zakonu terjati ureditev kar nekaj stvari. Med drugim naj se plačujejo delovna 
mesta, ne pa stopnja izobrazbe – tako kot v parlamentu, kjer imajo vsi poslanci 
enako plačo ne glede na to ali imajo poklicno ali visoko izobrazbo.  
 
Branko Ţlof, sindikalni zaupnik SŠGT Maribor: Šolniki smo ena redkih skupin v naši 
druţbi, ki se nismo kompromitirali s korupcijo in drugimi stvarmi, ki prevladujejo v naši 
druţbi, zato imamo moralne kvalitete, da bi bili lahko pobudniki za določene 
spremembe v druţbi.  
 
Razmišljal sem o tem, kako bi se presekale vse te kolobocije v naši druţbi, razmišljal 
sem o pobudi, da bi imeli referendum o tem, ali ţelimo ţiveti v taki drţavi kot je ta ali 
pa si ţelimo nekaj novega, nekaj takega, o čemer smo sanjali.  
 
Pobude bi dali predsedniku drţave in vlade, da sproţita ta postopek. Vse te 
probleme tudi na področju šolstva bomo lahko reševali samo, če bomo nekaj korenito 
spremenili v naši druţbi. Vsak dan mi gre ob gledanju poročil na bruhanje, ko najvišji 
predstavniki oblasti govorijo drug proti drugemu. Kljub temu, da smo ţe stari, ţelimo, 
da nekaj naredimo, ker imamo moralne kvalitete in ker se nismo kompromitirali. 
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Predlagam, da animiramo mlade in vse, ki so v stiski, ker nimajo perspektive. Kako to 
narediti, skupaj razmislimo!  
Predlagam, da jutri damo skupno izjavo. Predlagam, da se naš glavni tajnik še bolj 
potrudi, da bi v javnost prodrle te naše misli in zahteve. 
 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj: Predlogi Branka Ţlofa so izredno dragoceni. Ta točka 
dnevnega reda je izjemno kvalitetna. Pomembno je, da se začnemo pogovarjati na 
tak način kot danes. Bile so izraţene ideje, kritike, nezadovoljstvo nad stanjem v 
druţbi. Razprava izraţa neko neartikulirano nezadovoljstvo, ki ima potencial, da se 
izrazi na organiziran način zato, da nam ne bi bilo nerodno pred našimi otroci, v 
kakšen svet smo jih potisnili. Tu ima sindikat gotovo pomembno vlogo in jo lahko celo 
izpopolnimo tako kot je bilo videno doslej.  
 
Sindikat bi moral prevzeti nase tudi vprašanje, v kakšnem okolju ţivimo. Če ni 
nobenega občutka za to, kaj nek nekontroliran pohlep po dobičku povzroči v človeku, 
da mu naredi škodo, onesnaţuje okolje, ogroţa prihodnost zanamcev, je to tudi 
vprašanje vsakega člana sindikata, ker se tiče njega in njegove druţine. Tu bi lahko 
povezali civilno druţbeno gibanje, ekologe in sindikate, ki ščitimo dostojno ţivljenje 
ljudi, da bi lahko spodobno in zdravo ţiveli, da bi posegli v trdno zabetonirane 
razmere, ki jih varujejo ljudje v t.i. eliti, ki jim je v redu. Tisti, ki kontrolirajo kapital, se 
vznemirijo ob vsaki misli na spremembo in začnejo organizirano »vojsko« za 
ohranitev tega, kar je sedaj in jim odgovarja.  
 
Ta razprava je dobrodošla in na nek način kaţe, da imamo potencial in da je treba ta 
prostor odpirati, ker v Sloveniji javnega prostora ni. Ni več moţnosti za javno debato, 
kjer ne bi pljuvali in sesuvali drugih, ampak bi lahko odpirali vsebinska vprašanja. V 
zahodnem svetu to nadomeščajo enostranske komunikacije.Tega pri nas ni. 
 
Prihodnost v Sloveniji, ko bo prišlo do vprašanja, ali je denar za to ali ono ali ga ni, je 
tako negotova, da se bojimo, da bo prišlo namesto do konflikta s tistimi, ki so 
odgovorni za tako stanje, do medsebojnega konflikta med delavci samimi. To 
zgovorno kaţe primer, ki smo mu bili priča v stavki javnega sektorja, ko smo s strani 
delodajalskih organizacij doţiveli spretno usmerjanje delavcev v gospodarstvu, ki so 
izgubljali delovna mesta, na javne usluţbence, češ da so javni usluţbenci krivi za 
njihov poloţaj. Delavci so bili tik pred tem, da nasedejo tem neresnicam in planejo na 
stavkajoče v javnem sektorju. Nekateri sindikati so nas obvestili, da so bili delavci v 
gospodarstvu  tik pred tem, da gredo na ulice in preprečijo javnim usluţbencem to, 
kar so zahtevali. Zato je zelo pomembno, da vemo, da ne smemo dopustiti, da nas 
sprejo med seboj.  
 
Ta potencialni konflikt med delavci v javnem sektorju in delavci v zasebnem sektorju 
je izredno občutljiva točka, ki se nam lahko zgodi v naslednjega pol leta, če ne bomo 
sindikalisti skupno povezali teh silnic in skupaj prišli do točke, ki bo naredila večji 
obrat v teh razmerah. 
 
Še odgovor na vprašanje, kaj je z zakonom o učiteljih. Na ministrstvu za šolstvo  se 
dobiva skupina, ki razmišlja, kako bi posamezne rešitve zapisali v zakon. Ne vedo 
čisto dobro niti tega, zakaj bi potrebovali nov zakon. Zaenkrat se v tej skupini ne 
dogaja nič tragičnega. So pa nekatere zanimive ideje, ki so se pojavile tudi ţe v 
časopisih, npr., glede napredovanja v nazivih, ki je bilo kritizirano. Zanimiva ideja, ki 
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bi jo veljalo podpreti ali o njej vsaj razmisliti je, da bi število strokovnih nazivov 
povečali na 5, da bi imeli večjo gradacijo ter da bi navzgor odprli napredovanje 
strokovnih delavcev. Trenutno ne obstaja niti osnutek niti teze za zakon o učiteljih.  
 
Janja Verbančič, sindikalna zaupnica OŠ 27. Julij Kamnik: Med nami je veliko takih 
članov, ki so ţe upokojeni ali pa se bodo še upokojevali in jim privoščim nagrade 
SVIZ, vendar ni prav, da moraš čakati do upokojitve, da dobiš zahvalo, ker je veliko 
prizadevnih predsednikov sindikalnih konferenc, članov GO in OO in bi letos, ko je 
20-letnica SVIZ, ti ljudje zasluţili roţico, ki bi jim mnogo pomenila.  
 
Vlasta Sagadin, predsednica OO SVIZ Kranj: Dala bi pobudo, ki se nanaša na 
resolucije, ki bodo sprejete jutri. To je odnos do mladih. Ker tega nismo dobili v 
gradivih, dajem pobudo, ki je povezana z razpravo g. Ţlofa, ki je debatiral o našem 
odnosu do mladine in njihove prihodnosti.  
Vsi sindikalni zaupniki ugotavljamo in naslavljamo poziv na našo oblast, vlado, 
parlament in poslance  k reševanju problemov, povezanih s šolstvom in druţbo kot 
celoto. Dajmo jim vedeti, da se ne strinjamo z njihovim sporočilom v javnosti, da se 
ne splača delati, da se ne splača učiti in da delo ni več vrednota, skratka stvari, ki 
nas »ţulijo« kot starše in učitelje. Jasno jim dajmo vedeti, da nismo zadovoljni s 
sedanjim stanjem v druţbi in smo zaskrbljeni tudi kot učitelji, ne samo kot sindikalni 
zaupniki.  
 
Sama sem pripravljena sodelovati pri nastajanju takega teksta, ki bi ga s kongresa 
SVIZ posredovali naši javnosti.  
 
(Ploskanje!) 
 
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da je ploskanje 
izraz, da se delegati kongresa strinjajo s predlaganimi aktivnostmi.  
 
(Kongres je prekinil z delom 25.11.2010 ob 18.25 uri in nadaljeval 26.11.2010 ob 9. 
uri.) 
 
 
 
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je povedala, da je delovno 
predsedstvo zaznalo, da so nekateri delegati pričakovali na kongresu obravnavo 
pregleda prihodkov in odhodkov SVIZ v mandatnem obdobju 2006-2010. Zato je 
predlagala glasovanje o tem, ali se ta tema uvrsti na dnevni red kongresa. 
 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št.  15: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da se na dnevni red kongresa uvrsti 
tudi pregled prihodkov in odhodkov SVIZ v mandatnem obdobju 2006-2010. 

 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je povedal, da je pregled prihodkov in odhodkov SVIZ v 
mandatnem obdobju 2006-2010 pripravljen, vendar v gradivu ni bil objavljen zaradi 
tega, ker so člani in članice GO SVIZ in predsedniki območnih organizacij SVIZ redno 
vsake 4 mesece  informirani o finančnem poslovanju SVIZ in je bilo pričakovati, da so 
s tem seznanili tudi sindikalno članstvo.  
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(V nadaljevanju je podrobno predstavil pregled prihodkov in odhodkov SVIZ v 
mandatnem obdobju 2006-2010. Glej prilogo!) 
 
V  r a z p r a v i  je Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor vprašala, kako 
da ob dejstvu, da se prihodki SVIZ večajo, procentualno padajo odhodki za območne 
organizacije. Branimir Štrukelj je pojasnil, da je razlika zaradi različnega števila 
upokojenih članov sindikata iz posameznih OO, kar vpliva  na višino odhodkov za 
OO. OO dobijo 29% od realno vplačane članarine SVIZ preteklega meseca. 
 
Blaţ Rezar, ESIC Kranj je imel pripombo na to, da poročila o finančnem poslovanju ni 
dal nadzorni odbor ampak glavni tajnik. 
 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je povedal, da je nadzorni odbor dobro opravil funkcijo 
nadziranja glavnega odbora. Da pregleda ni v poročilu je  odgovornost glavnega 
tajnika. Če bi bili ti podatki objavljeni v gradivu, bi preveč pritegnili pozornost medijev, 
ki radi objavljajo podatke o finančnem stanju sindikatov. GO in predsedniki OO 
dobivajo četrtletna poročila o finančnem poslovanju SVIZ, s katerimi lahko seznanijo 
območne odbore . Plače zaposlenih v SVIZ so vedno na vpogled vsakemu od 
zainteresiranih članov GO SVIZ ali predsedniku OO, če bodo delegati zahtevali, pa 
lahko na kongresu pove podatek o svoji plači.  
 
Ker ni bilo več razprave jo je predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič 
zaključila.  
 
 
K 11) Spremembe in dopolnitve statuta SVIZ Slovenije 
 
Gradivo: 

- predlogi sprememb statuta SVIZ Slovenije 
- ugotovitve in predlogi za spremembe in dopolnitve statuta SVIZ Slovenije, ki jih je na osnovi 

vloţenih amandmajev k statutu pripravila Komisija za statutarna vprašanja in pritoţbe 8. 
kongresa SVIZ Slovenije 

 

Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je dala navodila za sodelovanje 
delegatov  v razpravi in za glasovanje in ponovila, da na zasedanju kongresa lahko 
predlaga spremembe in dopolnitve oz. amandmaje na ţe predlagane spremembe 
Statuta SVIZ najmanj 37 delegatov  kongresa SVIZ.  
 
Pomočnik glavnega tajnika Marjan Gojkovič je obrazloţil predlog sprememb Statuta 
SVIZ Slovenije.  
 
Predsednica Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe 8. kongresa SVIZ Marjana 
Kolar je kongres informirala o vloţenih predlogih sprememb in dopolnitev Statuta 
SVIZ Slovenije. (Glej prilogo!)  
 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič je bil soglasno   
sprejet  

SKLEP št. 16: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme poročilo Komisije za statut, vloge in pritoţbe 
8. kongresa SVIZ o vloţenih predlogih sprememb in dopolnitev Statuta SVIZ 
Slovenije. 
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Sledila je obravnava posameznih predlogov sprememb in dopolnitev Statuta SVIZ 
Slovenije: 
 
1. 
Predlog spremembe 5. člena Statuta SVIZ, ki naj se po novem glasi: 
V 5. členu se doda nova, t.j. 13. alinea, ki se glasi: »- zaposleni v SVIZ«.  
(Razpravljali so: Boris Radosavljevič, Vlasta Sagadin, Branimir Štrukelj, Irena 
Lipovec, Mojca Ivanc in Marjan Gojkovič. V razpravi je bil izraţen pomislek proti 
članstvu zaposlenih v SVIZ, ker bi bil SVIZ za zaposlene hkrati njihov sindikat in 
njihov delodajalec in bi v primeru delovnega spora lahko prišlo do nerazrešljive 
situacije pri pravnem zastopanju teh članov s strani njihovega sindikata.) 
 
Za predlagano spremembo je od 185 glasovalo 87 delegatov, proti pa 61 delegatov.  

SKLEP št. 17: 
8. kongres SVIZ Slovenije ne sprejme predlagane spremembe 5. člena Statuta 
SVIZ. 

 
2. 
Predlog spremembe 11. člena Statuta SVIZ, v katerem se v 1. odstavku doda 
nova, t.j. 10. alineja, ki se glasi: »- se izobraţuje«.  
 
Brez razprave je bil soglasno  sprejet 

SKLEP št. 18: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlagano spremembo 11. člena Statuta 
SVIZ. 

 
3. 
Predlog spremembe 12. člena Statuta SVIZ, kjer se v 5. odstavku doda nova, t.j. 
12. alineja, ki se glasi: »odloča o pravicah in dolţnostih članov SVIZ.« 
(Razpravljala je Irena Porekar Kacafura.) 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 19: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlagano spremembo 12. člena Statuta 
SVIZ. 

 
4. 
Predlog dopolnitve 12. člena Statuta SVIZ z novim 2. odstavkom, ki glasi: »Ne 
glede na določbo 1. odstavka tega člena lahko sindikat zavoda na področjih, 
opredeljenih v 11. in 12. alineji 5. člena Statuta, ustanovijo najmanj trije člani.«  
 
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se preštevilčijo tako, da postanejo nov tretji, 
četrti, peti in šesti odstavek.  
 
Predlog dopolnitve je obrazloţila predlagateljica Irena Porekar Kacafura. 
 
Branimir Štrukelj je izrecno podprl predlagano dopolnitev.  
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Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 20: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlagano dopolnitev 12. člena Statuta 
SVIZ z novim 2. odstavkom. 

 
5. 
Predlog spremembe 17. člena Statuta SVIZ, in sicer se spremeni 1. poved 2. 
odstavka, ki se po novem glasi: »Območni odbori s tisoč do dva tisoč člani 
izvolijo še enega člana glavnega odbora, območni odbori z več kot dva tisoč 
člani pa na vsakih tisoč petsto članov še enega člana glavnega odbora.« 
 
S 144 glasovi za in 4 glasovi proti je bil sprejet 

SKLEP št. 21: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlagano spremembo 1. povedi 2. 
odstavka 17. člena statuta.  

 
6. 
Predlog spremembe 17. člena Statuta SVIZ, in sicer 2. poved 2. odstavka, ki se  
glasi: »V primeru, da član glavnega odbora zaradi smrti, odpoklica, prenehanja 
članstva v sindikatu in nastopa funkcije, ki je nezdruţljiva s funkcijami v organih 
sindikata, ne more več opravljati svoje funkcije, ga glavni odbor nadomesti.« postane 
3. odstavek. 
 
S večino glasov za je bil sprejet 

SKLEP št. 22: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlog, da 2. poved 2. odstavka 17. člena 
statuta postane 3. odstavek.  

 
7. 
Predlog spremembe 17. člena Statuta SVIZ, in sicer se doda nov 2. odstavek, ki se   
glasi: »Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti ima v glavnem odboru dva 
predstavnika, in sicer enega predstavnika visokega šolstva in enega predstavnika 
znanosti.« 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 23: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlagano dopolnitev 17. člena statuta 
SVIZ z novim 2. odstavkom.  

 
8. 
Predlog spremembe 20. člena Statuta SVIZ, in sicer se v 1. odstavku črta 
naslednje besedilo: »- sekcija upokojenih članov SVIZ Slovenije, 

- sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ 
Slovenije, 

- sekcija socialnega varstva oseb s posebnimi potrebami.« 
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Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 24: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme, da se v 1. odstavku 20. člena statuta SVIZ 
črtajo sekcije.  

 
9. 
Predlog spremembe 20. člena Statuta SVIZ, kjer se v 2. odstavku za besedami: 
»ki je po funkciji član glavnega odbora«, doda naslednje besedilo: »in štiri ali 
šest članov predsedstva«. 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 25: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlagano dopolnitev 2. odstavka 20. člena 
statuta SVIZ. 

 
10. 
Predlog spremembe 20. člena Statuta SVIZ, h kateremu se dodata 3. in 4. 
odstavek, ki glasita:  
»Sekcija se ukine s sklepom glavnega odbora na predlog izvršilnega odbora, 
če ni med člani interesa za delo v sekciji oziroma če sekcija ne more ustanoviti 
koordinacijskega odbora in izvoliti predsednika in članov predsedstva.« 
 
»Glavni odbor sprejme ugotovitveni sklep o številu sekcij in objavi njihov 
seznam ob vsakokratni spremembi števila sekcij.« 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 26: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlog, da se k 20. členu Statuta SVIZ 
dodata 3. in 4. odstavek. 

 
11. 
Predlog dopolnitve 25. člena Statuta SVIZ, h kateremu se doda nov 5. odstavek, ki 
se glasi: »V primeru, ko je sindikat zavoda ustanovljen v skladu z 2. odstavkom 
12. člena in ima manj kot pet članov, opravlja funkcijo nadzornega obora 
sindikata zavoda nadzorni odbor območnega odbora.« 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 27: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme predlog, da se k 25. členu Statuta SVIZ doda 
še nov 5. odstavek. 

 
12. 
Predlog dopolnitve Statuta SVIZ z novim 30. členom, ki glasi: 
»30. člen 
(kvorum za odločanje) 
Organ sindikata veljavno odloča, če je prisotnih več kot polovica članov organa 
sindikata. Organ sindikata odloča z navadno večino glasov. Z navadno večino 
glasov je odločitev sprejeta, če za predlog glasuje več kot polovica prisotnih 
članov organa sindikata. Izjemoma lahko organ sindikata odloča tudi s 
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kvalificirano večino glasov. S kvalificirano večino glasov je odločitev sprejeta, 
če za predlog glasuje več kot dve tretjini prisotnih članov organa sindikata. 
odločitve, ki jih organi sindikata sprejemajo z dvotretjinsko večino, določa 
Statut SVIZ Slovenije oziroma poslovnik ali pravila organa sindikata.« 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 28: 
8. kongres SVIZ sprejme predlog, da se Statut SVIZ dopolni z novim 30. 
členom, ki opredeljuje kvorum za odločanje.  

 
13. 
Predlog dopolnitve Statuta SVIZ z novim 37. členom, ki glasi: 
»37. člen 
(končna določba) 
Spremembe in dopolnitve statuta, sprejete na 8. kongresu dne 26.11.2010, 
stopijo v veljavo z dnem sprejema.« 
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 29: 
8. kongres SVIZ sprejme predlog, da se Statut SVIZ dopolni z novim 37. 
členom, ki opredeljuje končno določbo.  

 
Na predlog predsednice delovnega predsedstva  Nevenke Tučič sta bila soglasno 
sprejeta še 

SKLEP št. 30: 
8. kongres SVIZ sprejme predlagane spremembe Statuta SVIZ Slovenije. 

in 

SKLEP št. 31: 
Tajništvo SVIZ-a pripravi čistopis statuta do konstitutivne seje Glavnega 
odbora in ga da v potrditev Glavnemu odboru SVIZ.  

 
(Odmor od 10.35 do 11. ure.) 
 
 
K 12) Volitve: 
a) potrditev kandidacijskih list kandidatov za Komisijo za statutarna vprašanja 
in pritoţbe SVIZ, kandidatov za Nadzorni odbor SVIZ in za glavnega tajnika 
SVIZ 
Gradivo: 
- predlogi kandidatnih list 

  
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je povedala, da v skladu z 28. 
členom Statuta SVIZ Slovenije kongres potrdi kandidatno listo za člane Komisije za 
statutarna vprašanja in pritoţbe, za člane Nadzornega odbora in za glavnega tajnika.  
 
Kandidacijsko-volilno komisijo GO SVIZ sestavljajo Tašo Hrvatin, Jolanda Gašperlin, 
Tone Pfajfar, Janez Zobarič in Mira Ganzitti.  
 
Predsednik kandidacijsko-volilne komisije GO SVIZ Tone Pfajfar je poročal o delu in 
ugotovitvah te komisije: 
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Kandidacijsko-volilna komisija je na 8 sejah pregledala vse prispele kandidature za 
člane Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe, za člane Nadzornega odbora in za 
glavnega tajnika SVIZ Slovenije. Rok, do katerega je bilo treba oddati kandidature, je 
bil 31.10. letos. Na zadnji 9. seji, ki je potekala dopisno, je komisija pregledala še 
dodatne kandidature, zlasti za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe.  
 
Komisija je ugotovila, da je bilo pravilno vloţenih 11 kandidatur za člane Komisije za 
statutarna vprašanja in pritoţbe, 8 kandidatur za člane Nadzornega odbora SVIZ 
Slovenije in 8 kandidatura za glavnega tajnika SVIZ Slovenije.  
 
V SVIZ je 27 OO SVIZ, kandidature za Komisijo za statutarna vprašanja so poslali 
naslednji območni odbori: Podravje, Obala, Ljubljana in okolica, Ilirska Bistrica, 
Koroška, Ormoţ, Ajdovščina, Celje, Pomurje, Velenje in predsedstvo SK predšolske 
vzgoje.  
 
Za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ, ki šteje 7 članov, 
kandidirajo: 

1. Nada Cindrič 
2. Tašo Hrvatin 
3. Karolina Kumprej Pečečnik 
4. Josip Pečar 
5. Franc Slokar 
6. Iztok Šuster 
7. Nevenka Tučič 
8. Mojca Uranjek 
9. Stanko Vorih in 
10. Avguština Zupančič 

Biserka Grabar je včeraj napisala odstopno izjavo od kandidature.  
 
Za člane Nadzornega odbora so kandidature predlagali naslednji OO SVIZ: Podravje, 
Celje, Ljubljana in okolica, Ptuj, Kranj, Ajdovščina in Posavje.  
 
Za člane nadzornega odbora, ki šteje 5 članov, kandidirajo: 

1. Joţefa Frangeš 
2. Lidija Hriberšek 
3. Viktor Klampfer 
4. Sonja Mlinarič 
5. Manica Perdan Ocepek 
6. Erika Rozman Logar 
7. Klavdija Štrancar 
8. Branko Teraš. 

 
Za glavnega tajnika SVIZ kandidira Branimir Štrukelj, dosedanji glavni tajnik GO SVIZ 
Slovenije. 
 
Predlagatelji so OO SVIZ Bele krajine, Pomurja, Ormoţ, Podravje, Posavje, Ptuj in 
Velenje. 
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Brez razprave je bil soglasno  sprejet  

SKLEP št. 32: 
8. kongres SVIZ Slovenije potrdi kandidatne liste za člane Komisije za 
statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije, za člane Nadzornega odbora 
SVIZ Slovenije in za glavnega tajnika SVIZ Slovenije.  

 
 
b) volitve 
Gradivo: 
- glasovnice za volitve KSVP, NO in glavnega tajnika 

  
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je prebrala podrobna navodila 
za glasovanje na volitvah. (Navodila za pravilno glasovanje so zapisana tudi na 
samih glasovnicah za volitve posameznega organa SVIZ Slovenije.) Predlagala je še 
sprejem sklepa o načinu volitev.  
 
Brez razprave je bil soglasno  sprejet  

SKLEP št.  33: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklepe: 
 
V Komisijo za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ (KSVP) in Nadzorni odbor 
SVIZ  (NO) so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov. 
 
Člane KSVP se voli tako, da se izmed vseh kandidatov voli 7 (sedem) članov. 
Pet (5) kandidatov, ki prejme največ glasov, postanejo člani KSVP. Dva (2) 
kandidata od sedmih (7) izvoljenih, ki na volitvah prejmeta najmanj glasov, 
postaneta namestnika članov KSVP. Člani KSVP na konstitutivni seji izmed 
sebe izvolijo predsednika. 
 
Člane NO se voli tako, da se izmed vseh kandidatov voli 5 (5) članov. Trije (3) 
kandidati, ki prejmejo največ glasov, postanejo člani NO. Dva (2) kandidata od 
petih (5) izvoljenih, ki na volitvah prejmeta najmanj glasov, postaneta 
namestnika članov NO. Člani NO na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika. 

 
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je odredila odmor za volitve, ki 
je trajal od 11.15. do 11.45. ure.  
 
c) razrešitev Glavnega odbora SVIZ, Komisije za statutarna vprašanja in 
pritoţbe SVIZ, Nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ Slovenije    
Gradivo: 
- predlog sklepa o razrešitvi glavnega odbora SVIZ, Izvršilnega odbora SVIZ, Komisije za statutarna 
vprašanja in pritoţbe, Nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ Slovenije za mandatno 
obdobje 2006-2010 

  
Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je seznanila delegate kongresa, 
da je v skladu s 16. členom Statuta SVIZ naloga kongresa razrešiti organe, ki jih je 
izvolila prejšnja skupščina SVIZ: Glavni odbor SVIZ, Komisijo za statutarna vprašanja 
in pritoţbe SVIZ, Nadzorni odbor SVIZ in glavnega tajnika SVIZ Slovenije.  
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Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št. 34: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da se razrešijo člani Glavnega odbora 
SVIZ Slovenije, imenovani  za mandatno obdobje 2006 do 2010, in sicer:  
Joţe Brezavšček, Marjana Djurović, Cvetka Domanjko, Lidija Dornig, Roman 
Eberlinc, Joţica Frangeš, Mira Ganzitti, Jolanda Gašperlin, Vera Gognjavec, 
Zoran Gričar, Andreja Grom, Meta Habinc, Tašo Hrvatin, Mojca Ivanc, mag. 
Mojca Jenko, Branko Jerič, Anton Kališnik, Mojca Klavţar, Marjana Kolar, dr. 
Danilo Korţe, Marko Kovačič, Vili Krajnc, Tatjana Kraner, Martina Krebl, 
Karolina Kumprej Pečečnik, Violeta Lampe, Leonida Lebar Russo, Srečko 
Lešek, Irena Lipovec, Ana Merljak Bratuš, Dušan Nemec, Josip Pečar, Matej 
Pelicon, Gregor Petek, Tone Pfajfar, Tine Ponikvar, Davorka Pregl, Rozalija 
Pudgar, mag. Boris Radosavljevič, Slavica Rebernak, Sonja Resman, Vlasta 
Sagadin, Bernarda Starašinič, Zorica Šimunić, Klavdija Štrancar, Branimir 
Štrukelj, Goran Treursić, Ester Treursič, Nevenka Tučič, Danica Večerič, Jelka 
Velički, Igor Vrabl, dr.Borut Werber, Lidija Zalezina, Danica Zelenik, Janez 
Zobarič,  Avguština Zupančič in Marija Ţgavc. 

 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št. 35: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da se razrešijo člani Komisije za 
statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ Slovenije, imenovani za mandatno 
obdobje 2006 do 2010, in sicer:  
Stanko Vorih, Igor Milost, Boštjan Ţeleznik, Zmaga Obštetar, Jelka Horvat in 
namestnika članov: Meta Fekonja in Rok Usenik. 

 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št. 36: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da se razrešijo člani Nadzornega 
odbora SVIZ Slovenije, imenovani  za mandatno obdobje 2006 do 2010, in sicer: 
Silvo Kopač, Vlasta Areh Račečič, Erika Rozman Logar in namestnika članov: 
Robert Krajnc in Sonja Mlinarič. 

 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št. 37: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep, da se razreši glavni tajnik SVIZ 
Slovenije Branimir Štrukelj, ki je bil imenovan  za mandatno obdobje 2006 do 
2010.   

 
(Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev je kongres obravnaval po končani 15. 
točki dnevnega reda. Zaradi preglednosti je zapis o tem na tem mestu.)  
 
d) poročilo volilne komisije o rezultatih volitev 
Gradivo: 
- poročilo volilne komisije 

  
Predsednik volilne komisije Srečko Lešek je prebral poročilo volilne komisije o 
rezultatih volitev: 
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Volilna komisija je preštela vse glasove in ugotovila naslednje: 
1. 
Na volitvah za glavnega tajnika SVIZ Slovenije je glasovnice prevzelo 165 
delegatov od 185, oddanih je bilo 165 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 160 
glasovnic, neveljavnih pa 5 glasovnic. 
160 delegatov 8. kongresa SVIZ je glasovalo za Branimirja Štruklja, ki je izvoljen 
za glavnega tajnika SVIZ Slovenije.  
 
2.  
Na volitvah članov Nadzornega odbora SVIZ Slovenije je glasovnice prevzelo 165 
delegatov od 185. Oddanih je bilo 165 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 164 
glasovnic, ena je bila neveljavna.  
V Nadzorni odbor SVIZ Slovenije so bili izvoljeni: Branko Teraš, Klavdija 
Štrancar in Erika Rozman Logar. Za nadomestni članici sta bili izvoljeni: Joţefa 
Frangeš in Sonja Mlinarič. 
 
3. 
Na volitvah članov Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ je 
glasovnice prevzelo 165 delegatov od 185. Oddanih je bilo 165 glasovnic, od tega je 
bilo veljavnih 164 glasovnic, ena je bila neveljavna.  
 
V Komisijo za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ so bili izvoljeni: Nevenka 
Tučič, Tašo Hrvatin, Stanko Vorih, Avguština Zupančič in Karolina Kumprej 
Pečečnik.  Za nadomestna člana sta bila izvoljena: Josip Pečar in Nada Cindrič. 
 
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je čestitala vsem novoizvoljenim 
članom organov SVIZ Slovenije. Glavni tajnik Branimir Štrukelj se je delegatom 
kongresa zahvalil za izkazano zaupanje.  
 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št.  38: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme poročilo volilne komisije o rezultatih volitev 
članov Komisije za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ, Nadzornega odbora 
SVIZ in glavnega tajnika SVIZ Slovenije.  

 
 
K 13) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ 
Slovenije 
Gradivo: 
- predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ Slovenije 
 

Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič je opozorila delegate kongresa, 
da so spremembe statuta začele veljati takoj po tem, ko jih je kongres sprejel, kar 
velja tudi za 17. člen statuta, ki govori o sestavi glavnega odbora. V GO so po funkciji 
vsi predsedniki konferenc, vsi predsedniki območnih odborov, predstavniki sekcij in 
glavni tajnik. Poleg teh članov GO po funkciji območni odbori na vsakih 2.000 članov 
izvolijo po enega predstavnika OO v GO. Podlaga za ugotavljanje članstva je zadnji 
natančen izpis članstva, ki je od marca 2010.  
 
V  r a z p r a v i  o predlogu sklepa so sodelovali: Irena Lipovec, Branimir Štrukelj, 
Vlasta Sagadin, Marjan Gojkovič, predsednica Nevenka Tučič, mag.Boris 
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Radosavljevič in drugi. V razpravi je bilo razčiščeno vprašanje, koliko članov 
Glavnega odbora pripada območnemu odboru Ljubljana in okolica glede na število 
članov sindikata na tem območju.  
  
Z večino glasov za in enim glasom proti je bil sprejet  

SKLEP št. 39: 
8. kongres SVIZ Slovenije v skladu z 2. odstavkom 17. člena Statuta SVIZ 
Slovenije ugotavlja, da imajo območni odbori Celje (1.826), Kranj (1.701), 
Koroška (2.578), Ljubljane in okolice (12.532), Podravje (4.713), Nova Gorica 
(1.237), Novo mesto in Trebnje  (1.890), Obala (1.393), Pomurje (1.937), Posavje 
(1.449), Ptuj (1.309), Velenje (1.655) od 1.000 do 2.000 članov in jim zato pripada 
en (1) dodatni član v GO SVIZ Slovenije. 
 
Območni odbor Ljubljana in okolice (12.532) ima še 8 dodatnih članov glavnega 
odbora, Območni odbor SVIZ Podravja (4.713) pa enega (1) dodatnega člana 
glavnega odbora.  
 
Enega dodatnega člana ima tudi Sindikalna konferenca visokega šolstva in 
znanosti.  

 
V razpravi o konkretni sestavi glavnega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2010-
2014  se Jelka Horvat ni strinjala, da bi namesto konkretne navedbe sekcij  navedli 
samo splošen pojem: »predsedniki sekcij SVIZ«. Predsednica delovnega 
predsedstva in pomočnik glavnega tajnika sta dala konkretna pojasnila, zakaj ni 
dobro, da bi bili predsedniki sekcij konkretno poimenovani.  
 
Z večino glasov za in enim glasom proti je bil sprejet 

SKLEP št. 40: 
8. kongres SVIZ potrdi sestavo Glavnega odbora SVIZ Slovenije za mandatno 
obdobje 2010-2014: 

- predsednik Sindikalne konference predšolske vzgoje, 
- predsednik Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov 

za izobraţevanje odraslih, 
- predsednik Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, 
- predsednik Sindikalne konference srednjih šol, višjih šol in dijaških 

domov, 
- predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti in en 

član 
- predsednik Sindikalne konference kulturnih organizacij, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ajdovščina, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Bela krajina, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Celje in en član, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Idrija,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ilirska Bistrica,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Jesenice,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Koroška in en član, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Kranj in en član,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Lenart, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ljubljana in okolica in 8 članov, 
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- predsednik Območnega odbora SVIZ Nova gorica in en član, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Novo mesto in en član,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Obala in en član, 
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ormoţ,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Podravje in dva člana,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Pomurje in en član,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Posavje in en član,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Postojna,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ptuj in en član,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Radovljica,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Slovenska Bistrica,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Šmarje pri Jelšah,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Škofja Loka,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Tolmin,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Velenje in en član,  
- predsednik Območnega odbora SVIZ Zasavje, 
- predsedniki sekcij SVIZ, 
- glavni tajnik SVIZ. 

  
 
Soglasno je bil sprejet še  

SKLEP št. 41: 
8. kongres SVIZ sprejme sklep, da morajo člani GO SVIZ, ki jih območni odbori 
predlagajo v skladu z 2. odstavkom 17. člena Statuta SVIZ, pokrivati različna 
področja delovanja sindikata, ki so organizirana v okviru območnega odbora.  

 
Soglasno je bil sprejet še 

SKLEP št. 42:  
8. kongres SVIZ sprejme sklep, da se konstitutivno sejo GO SVIZ Slovenije 
skliče najkasneje v roku 45 dni od 8. kongresa SVIZ Slovenije.  

 
 
K 14) Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije 
Gradivo: 
- predlog sklepa o določitvi začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije 

 
Na predlog  predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič je bil brez razprave   
soglasno  sprejet  

SKLEP št. 43: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme sklep:  
Komisiji za statutarna vprašanja in pritoţbe SVIZ, Nadzornemu odboru SVIZ in 
glavnemu tajniku SVIZ Slovenije začne teči mandat za obdobje od leta 2010 do 
2014 z dnem izvolitve oziroma sprejetja ugotovitvenega sklepa na 8. kongresu, 
izteče pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu. 
 
Glavnemu odboru SVIZ in izvršilnemu odboru SVIZ začne teči mandat za 
obdobje od leta 2010 do 2014 z dnem sprejetja ugotovitvenega sklepa o 
poimenski sestavi glavnega odbora in izvršilnega odbora na konstitutivni seji 
glavnega odbora, izteče pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu. 
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Predsedstvu sindikalne konference začne teči mandat za obdobje od leta 2010 
do 2014 z dnem izvolitve na zboru sindikalne konference do izvolitve novega 
predsedstva sindikalne konference za naslednje mandatno obdobje. 

 
 
K 15) Resolucije 
 
Gradivo: 
- resolucija o druţbenih razmerah v Sloveniji 

 
Predlog resolucije o druţbenih razmerah v Sloveniji je utemeljila Vlasta Sagadin. 
Povedala je, da so v prvem delu resolucije ugotovljena dejstva, v drugem delu pa 
poziv nosilcem javnih funkcij, da tok dogajanj usmerijo v drugo smer kot jo vodijo 
sedaj.  
Kongresu je predlagala, da resolucijo potrdi, če se strinja z njeno vsebino. Po potrebi 
pa so moţni tudi vsebinski in redakcijski popravki. Resolucija se pošlje kot medijsko 
sporočilo javnosti. 
(Ploskanje.) 
 Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da ploskanje 
pomeni strinjanje delegatov kongresa s predlagano resolucijo. 
 
Sopredlagatelj resolucije dr. Matjaţ Gams je ugotovil, da je to, kar je predlagano v 
resoluciji, dobro za celo Slovenijo, ker sedanje izigravanje škoduje celi Sloveniji. 
Predlagal je, da se vsi skupaj angaţiramo in to resolucijo posredujemo naprej. Uspeh 
bo doseţen, če bomo vsi skupaj sodelovali. 
 
Soglasno je bil sprejet  

SKLEP št.  44: 
8. kongres SVIZ Slovenije sprejme resolucijo o druţbenih razmerah v Sloveniji. 
Resolucija se posreduje medijem in nosilcem javnih funkcij. 

 
 
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je predlagal še sprejem resolucije oziroma sklepa ali 
stališče, ki je zavezujoče za vse druge organe SVIZ, ki glasi: 
SVIZ Slovenije zavrača zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v 
obravnavi v Drţavnem zboru, ker ni usklajen s sindikati.  
V primeru, da bo besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ostalo 
nespremenjeno, se bo SVIZ aktivno vključil v zbiranje 40.000 podpisov za naknadni 
zakonodajni referendum o tem zakonu.  
 
Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 45: 
8. kongres SVIZ sprejme stališče, ki je zavezujoče za vse druge organe SVIZ: 
SVIZ Slovenije zavrača zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je 
v obravnavi v Drţavnem zboru, ker ni usklajen s sindikati.  
V primeru, da bo besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ostalo nespremenjeno, se bo SVIZ aktivno vključil v zbiranje 40.000 podpisov 
za naknadni zakonodajni referendum o tem zakonu.  
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K 16)  Zaključek 8. kongresa SVIZ 
  

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je kongresu predstavil novoizvoljene predsednike 
oziroma predsednice sindikalnih konferenc: 

- Marjano Kolar, predsednico SK predšolske vzgoje 
- Jelko Velički, predsednico SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za 

izobraţevanje odraslih 
- Jelko Horvat, predsednico SK osnovnih šol in zavodov za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami 
- Joţeta Brezavščka, predsednika SK srednjih, višjih šol in dijaških domov 
- dr. Matjaţa Gamsa, predsednika SK visokega šolstva in znanosti 
- mag. Mojco Jenko, SK kulturnih organizacij. 

 
Zahvalil se je vsem dosedanjim članom GO, članom IO in strokovni sluţbi tajništev 
GO SVIZ in OO SVIZ. 
 
Predsednica delovnega predsedstva  Nevenka Tučič se je zahvalila vsem delegatom 
in gostom kongresa, zaposlenim na SVIZ, osebju hotela Dobrava in sluţbam. 
 
S tem je bil 8. kongres Sindikata vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije 
končan.  
 
 
Kongres je bil zaključen ob 13.10 uri. 
 
 
Zapisnikarica:                                                      Predsednica delovnega predsedstva: 
Francka Kravanja                                                                  Nevenka Tučič 

                                                                

                                  Overovatelja zapisnika:  
                                       Alijana Lepšina  
 
                                   
                                
                                         Dušan Kafol 
 
                                   
  
 
 
PRILOGE:  
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda 
 
 
OPOMBA:  
Zvočni zapis 8. kongresa SVIZ Slovenije se hrani v arhivu GO SVIZ Slovenije kot 
izvirni zapisnik zasedanja.  


