
 

                                         

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Predlagan dnevni red: 

 

Od 27 imenovanih članov koordinacijskega odbora sekcije je bilo prisotnih 11. Svoj izostanek je 
opravičilo 7 članov, 9 članov izostanka ni opravičilo. 

Ostali prisotni: Marjan Gojkovič - pomočnik glavnega tajnika, Jadranka Zupanc in Jernej Zupančič - 
strokovna služba GO SVIZ 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Delovni čas svetovalnih delavcev 
3. Prednostne naloge svetovalnih delavcev 
4. Razno 

 

Sejo je vodila predsednica Koordinacijskega odbora sekcije SVIZ, ga. Darinka Dekleva. 

Seja se je pričela ob 15.00 uri. 

 
Ad1) Potrditev dnevnega reda:  
   
Gradivo:  

Ø Vabilo na sejo sekcije s predlogom dnevnega reda.  
 

Predsednica koordinacijskega odbora sekcije je pozdravila navzoče člane. Četudi odbor ni sklepčen 
oziroma se del članov ni odzval na vabilo, pa pričakuje in pozdravlja tvorno sodelovanje navzočih 
članov. 

Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. 

 
Ad 2)  Delovni čas svetovalnih delavcev 

Jadranka Zupanc iz strokovne službe Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) je predstavila Revizijsko 
poročilo Računskega sodišča, ki se nanaša na ureditev delovnih obveznosti učiteljev v osnovni šoli. Le-
to ocenjuje učinkovitost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pri urejanju delovne 
obveznosti učiteljev v osnovni šoli, plačevanja teh obveznosti ter tudi urejanja njihovega delovnega 
časa. Pri tem se je postavilo na stališče, da opravljanje vseh del učiteljev niso izkazana v evidencah, da 
nekatere od njih morda ni moč beležiti v dejanskem trajanju, da so na sistemski ravni plačila 
nekaterih del pravno neurejena, da lahko sodijo tudi v t. i. drugo delo, ureditev pa je v določenem 
delu tudi neenotna. Postavilo se je tudi na stališče, da učitelji s t. i. doprinosom dejansko izvajajo 
neenakomerno razporejen delovni čas, ki ni urejen ter da delajo tudi na domu. Računsko sodišče je 
MIZŠ naložilo, da naj sprejme ukrepe v zvezi z njihovimi ugotovitvami ter jim do koca aprila poda 
odzivno poročilo. Na podlagi poročila Računskega sodišča mora MIZŠ med drugim enotno urediti 
delovni čas učiteljev. Sodišče pa predlaga ureditev problematike ne zgolj v osnovnih šolah, temveč 
tudi na področju srednjega, višjega ter visokega šolstva. GO  SVIZ je na podlagi teh ugotovitev že 
sprejel stališča SVIZ. Med drugim, da se odprta vprašanja uredi v kolektivni pogodbi, da dela učiteljev 
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ni moč v celoti beležiti, da lahko ti v določenem delu prosto razpolagajo z delovnim časom, da je SVIZ 
proti 8 urni prisotnosti učiteljev v zavodih ter da se pričakujemo, da bo verjetno potrebno urediti 
delovni čas tudi pri drugih strokovnih delavcih v dejavnosti vzgoje in izobraževanja (VIZ).  

Pomočnik glavnega tajnika g. Gojkovič je sporočil, da je SVIZ v kontaktu z MIZŠ glede reševanja 
problematike, ki jo je izpostavilo Računsko sodišče. Predlog SVIZ je, da se skuša delovni čas učiteljev 
urediti v kolektivni pogodbi (KPVIZ) in da naj se učiteljem na učno obveznosti prizna določen delovni 
čas za priprave, pripravo popravljanje testov ipd., ostala skupna dela naj se opredeli kolikor toliko 
vnaprej, dela, ki niso skupna, pa bo potrebno beležiti sproti, v začetku leta planirati na podlagi 
individualnega letnega delovnega načrta.  
Pri tem se postavlja vprašanje ali je potrebno urejati tudi delovni čas ostalih strokovnih delavcev v 
vrtcih in šolah, med drugim tudi svetovalnih delavcev. Zato je potrebno ugotoviti kakšno je stanje v 
zavodih ter tudi kakšno je stališče oziroma predlogi svetovalnih delavcev. Kot smo seznanjeni, naj bi 
bile prakse tudi različne. Navzoče je pozval, naj predstavijo prakse v svojih zavodih ter podajo 
primere dobrih praks oziroma predloge. 

Več prisotnih članov je predstavilo ureditve v svojih šolah, vrtcih. Predstavljeni so bili primeri, ko 
morajo biti prisotni v zavodu določeno število ur na dan. Glede na podana mnenja, naj bi večinoma ta 
obveznost znašala 7 ur na dan. V nekaterih zavodih pa imajo določeno tudi nekoliko krajšo ali daljšo 
prisotnost.  

V primeru, ko imajo določeno 7 urno prisotnost, imajo za preostalo uro na voljo za prebiranje 
strokovnega gradiva doma, druge dejavnosti, povezane z opravljanjem dela ipd. Pojasnili so, da se 
tudi za opravljanje svojega strokovnega dela pripravljajo izven prostora zavoda V praksi se tudi v 
primeru 7 urne prisotnosti pojavlja potreba po tem, da dlje časa ostanejo na delo v zavodu zaradi 
potreb delovnega procesa ipd. 

Tudi same izvajajo t. i. doprinos oziroma da med šolskim letom opravljajo delo v obsegu 'manjkajočih' 
ur zaradi dalj časa trajajoči šolskih počitnic kot je dni letnega dopusta. 

Med prisotnimi je bilo izraženo strinjanje, da bi bila najboljša ureditev 7 urna prisotnost na delu, 
preostal delovni čas pa bi imeli imajo na voljo za priprave izven zavoda in druge podobne delovne 
obveznosti. Tudi za njih morali urediti neenakomerno razporeditev delovnega časa. 

Med prisotnimi je bilo dogovorjeno, da strokovni službi GO SVIZ posredujejo primere dobrih praks. 

 

Ad 3) Naloge svetovalnih delavcev 

Predsednica sekcije Darinka Dekleva je navzočim sporočila, da so na preteklih sestankih že izpostavili 
problematiko vsebine del in nalog delovnega mesta svetovalnega delava in s tem povezano vsebino 
programskih smernic svetovalnega dela. D so obravnavali tudi že drugo problematiko. Prisotne je 
pozvala naj predstavijo kateri so bistvene težave pri njihovem delo oziroma da podajo prednostne 
naloge, katere naj izvaja sekcija v prihodnje. 

Na podlagi sedmih nalog oziroma izzivov, ki so jih prisotni obrazložili, so na predlog predsednice z 
glasovanjem oblikovali sledeč vrstni red prednostnih nalog: 

1. Normativi –pri obsegu sistematizacije delovnega mesta svetovalnega delavca naj se 
upoštevajo tudi oddelki OPB, kot pri administrativno-računovodskih in tehničnih delavcih; 

2. Vzpostavitev supervizije – zagotavljanje supervizije na podoben način kot v Centrih za 
socialno delo; 

3. Uzakonitev in prevetritev smernic – naj obseg in vrsta del in nalog delovnega mesta 
svetovalnega delavca obsega zgolj dela, navedena v smernicah; 

4. Večji obseg pravice do izobraževanja – podobno kot v CSD-jih; 



5. Ureditev svetovalne storitve kot oblike dodatne strokovne pomoči – trenutna ureditev naj bi 
predvsem odvzela otrokom eno uro DSP, delavcem pa nalaga dodatno beleženje dela, ki so 
ga izvajali pred uvedbo te oblike DSP; 

6. Svetovalni delavci kot izvajalci sistemiziranih ur za DSP in ISP – ureditev položaja oziroma 
sistemiziranje delovnih mest za te ure enako kot pri učiteljih; 

7. Ustreznost socialnih delavcev kot pedagoškega kadra kljub doseženi pedagoško-andragoški 
izobrazbi – preverjanje položaja. 

 

Jernej Zupančič, predstavnik strokovna služba GO SVIZ je sporočil, da bo članom sekcije preko 
elektronske pošte posredoval pravni okvir predstavljenih prednostnih nalog (predstavitev pravic, 
primerjave s drugimi ureditvami, predlogi za realizacijo morebiti že doseženih pravic in nalog ipd. 

 

Ad 4) Razno 

Med prisotnimi člani je bila omenjena problematika Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) oziroma 
dejstvo, da svetovalni delavci tudi opravljajo dela in naloge, povezane z NPZ. Omenjena je bila tudi 
situacija namestnikov. Za ta dela ne dobijo dodatnega plačila kot učitelji. Predstavnik strokovne 
službe je navzočim zgolj sporočil, da se je z Dogovorom o plačilu vrednotenja NPZ, do katerega je 
prišlo zaradi bojkota učiteljev, uredilo zgolj plačilo samega vrednotenja testov, ne pa drugih del in 
nalog, ki jih opravljajo strokovni delavci v povezavi z NPZ.  

Predsednica sekcije je navzočim predlagala, da se lahko v okviru sekcije poskuša organizirati kakšne 
delavnice ali ekskurzijo, povezano z strokovnim delom svetovalnega dela. Prisotni so to namero 
podprli.  

Prisotni so podprli tudi idejo predsednice, da bi skušala sekcija storiti več za samo prepoznavnost 
svetovalnega dela in svetovalnih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih. Velikokrat se ob raznih 
predlogih znižanj normativov svetovalne delavke znajdejo med prvimi, katerih delo naj bi bilo odveč. 

 

Seja se je zaključila ob 17.00 uri. 

 

Zapisal:          Predsednica: 
Jernej Zupančič         Darinka Dekleva l. r.  
 
 


