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SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV  
 

 Ljubljana, 12. 10. 2021 
 Številka: Z6/2021 

 
 

 

Z A P I S N I K 
6. SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH 

DOMOV SVIZ SLOVENIJE, 
ki je potekala dne 12. 10. 2021 ob 13.00 uri, kot hibridna seja (fizično na Oražnovi ul. 3 in kot 

videokonferenca) 

 

 

Prisotni člani/članice predsedstva SKSVŠDD: na seji je bilo prisotnih šest članic in članov SKKO.  

 

Na Oražnovi 3 v Ljubljani so bili prisotni: Miha Gartner, Bojan Požun, Nadja Ivšič in Jože Brezavšček. 

Na videokonferenci pa sta bila prisotna dva člana predsedstva: Simona Varga in Robi Brezovnik. 

 

Kot vabljeni so prisostvovali:  
- Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
- Samra Praprotnik Kos, strokovna sodelavka SVIZ  
- Viktor Klampfer, SK OO Ljubljana in okolica srednjih šol in dijaških domov 
- Magdalena Mustar Pečjak, Sekretarka OO Ljubljana in okolice 
- Janez Rešek, strokovni sodelavec SVIZ – OO Ljubljana in okolica 
- Mirjana Višnikar, sindikalna zaupnica Vegova Ljubljana 
- Liljana Kranjc, sindikalna zaupnica SIC Ljubljana 
- Nataša Makarovič, zaposlena na Vegovi Ljubljana 

 

 Priloga 1: Podpisana lista vseh prisotnih. 

Sejo je vodil predsednik SKSVŠDD SVIZ Jože Brezavšček. 

 
 
Potrditev dnevnega reda 6. seje predsedstva SKSVŠDD SVIZ 
 
Gradivo: Vabilo na 6 . sejo predsedstva SKSVŠDD SVIZ – s predlogom dnevnega reda 
  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
dnevni red: 

 
1.) Dileme in opozorila v zvezi s problematiko »odbitnih koeficientov« pri plačah, 
2.) Problematika v zvezi z »nepravilnim računanjem« povečanega - zmanjšanega obsega VP165  

(D070), 
3.) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih 

programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, spremembe in dopolnitve  
Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, spremembe 
in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih v dvojezičnih srednji šoli Lendava,   

4.) Razno 
 

 

 

 



 2 

1) Dileme in opozorila v zvezi s problematiko »odbitnih koeficientov« pri plačah 
Poročevalka: 

➢ Samra Praprotnik Kos, strokovna sodelavka SVIZ 
 
 

Pojasni, da je nekaj dilem in pomislekov glede vložitve tožbe pri odbitnih koeficientih za srednje šole, ki 
je sicer že popolnoma pripravljena za oddajo. Ta del zapisnika se, po dogovoru Predsedstva SKSVŠDD 
SVIZ, zaradi varovanja interesa zaposlenega v VIZ (če SVIZ ali kdo vstopi v spor), shrani posebej v 
arhiv. 
 
Pred koncem zaključka točke D1, sta zaradi nujnih opravičljivih razlogov, zapustila sejo Simona Varga 
in Robi Brezovnik, ki sta se seje udeležila preko video povezave. 
 
Priloga 2: Del zapisnika pod točko 1. 
 
 
2) Problematika v zvezi z »nepravilnim računanjem« povečanega - zmanjšanega obsega VP165  
(D070) 
 
Poročevalka, ki je bila posebej vabljena za prestavitev: 

➢ Nataša Makarovič, zaposlena na Vegovi Ljubljana 
 
Nataša Makarovič pove, da se trenutno pojavljajo dileme v zvezi z nepravilnim računanjem plač pri 
povečanju – zmanjšanju obsega D070. Ugotovili so, da se sledeča problematika pojavlja v več zavodih, 
vendar niso vsi obračuni zmeraj pod oznako D070, pri nekaterih zavodih se dejansko pojavi samo končni 
znesek. Na njihovi šoli so opazili nepravilno računanje »dvojnega odbitnega koeficienta«. Predstavi 
primer, kjer ima učitelj recimo 5 pedagoških ur določenim nad njegovim zakonskim normativom, se bi 
mu morala plača obračunati tako, da se množi s faktorji in dejansko oddelanimi urami tisti mesec, se 
pravi dejansko ure deljeno z bruto urami. Zgodi pa se, da MIZŠ pošlje faktorje, kjer računa že recimo 1 
teden počitnic, ko imajo oktobra pouk, torej je že izračunano, da se manj oddela tisti mesec. V sami 
formuli pa je še enkrat zmanjšano za isti procent. Torej, tako se pojavi dvakratni odbitek za isto zadevo. 
Pomembno se ji zdi opozoriti, da je MIZŠ v letu 2008 poslal pisno opozorilo vsem osnovnim šolam, da 
pri obračunavanju plač pazijo kadar vpisujejo v program faktor, in sicer da mora pisati povprečno število 
za vsaki mesec in ne samo vpisati faktor, ki ga pošilja MIZŠ, ker prihaja drugače do dvojnih odbitkov. 
Konkretno predstavljen primer: oktobra ima učitelj določenih 5 ur nad normativom, če množite z 
faktorjem 3,33, tj. faktor poslan s strani MIZŠ, imate oktobra dejanske ure 136/176, kolikor je mesečno 
oddelanih ur. Povprečno ure dobite 12,87 ur, učitelj pa je dejansko ur oddelal 16,65 ur. Po sami logiki 
stvari, bi učitelj moral dobiti vsaj 15 ur plačanih za 3 tedne, saj je imel +5 ur. Nadalje, opazili so, če jim 
ravnatelj isti teden dodali dopust, se jim v tem primeru odšteva od plače, v kolikor pa se dogovorijo za 
»koriščenje ur« pa ne prihaja do zmanjšanih zneskov.  
 
Nadja Ivšič podrobneje sprašuje, ali je torej sama formula od programa MIZŠ napačna? 
 
Nataša Makarovič odgovarja, da odgovor ni enoznačen oziroma da sta verjetno dve razlagi. Formula je 
lahko pravilna oziroma potrebno je samo upoštevati koliko je tednov, Ne smejo uporabljati faktorja, ki jih 
dobijo iz MIZŠ, ampak povprečje tednov, to je 4,3 kolikor je povprečje tednov. 
 
Glavni tajnik sprašuje, ali je bilo povprašano MIZŠ ali MJU, v zvezi s predstavitvijo tega problema. MJU 
že pol leta ni odgovoril v zvezi s tem, prav tako ravnatelj ne odgovori v zvezi s to problematiko. Sklene, 
da na večini šol najverjetneje sploh ne vedo, da do teh dvojnih odbitkov sploh prihaja. 
 
Janez Rešek pojasni, da je enostavno preračunaval ta del plače in sicer »klasično matematično«. 
Uporabil je pravno podlago za katero meni, da je neizpodbitna. Slednje je računal na primeru Nataše 
Makarovič, kjer je poskušal izračunati znesek za vsak posamezni dan, za obdobje 4 ali 5 mesecev. 
Pojasni, da je dobil drugačne izračune oziroma vsote, kot jih je dobila ga. Makarovič, vendar meni, da 
je ključno to, da sta oba ugotovila, da je zaposlena v minusu oziroma oškodovana pri plači. Meni, da se 
v različnih zavodih na drugačne načine računajo ti »odbitni količniki«, ter da bi bilo potrebno izvedeti kaj 
vse obsega »odbitni količnik«. Prelaga preračun plače v tem delu z najetim računovodskim servisom 
oz. podjetjem, navsezadnje tudi na Inšpektoratu za javni sektor. 
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Pove, da je potreben strokoven računovodski izračun, saj že njegova primerjava z izračunom Nataša 
Makarovič kaže na to, da ni enostavno, sploh pa zato, ker je vsak mesec potrebno upoštevati drugačne  
koeficiente itd. Meni, da bi v morebitnem sporu bilo potrebno predstaviti sodišču »klasično računsko 
metodo, saj sodnik ne bo mogel slednje zavrniti«. 
 
Glavni tajnik sprašuje vse navzoče, kaj menijo, kakšne so vse možnosti za rešitev situacije. Opozori, da 
se je treba zavedati, da MIZŠ ne bo »kar pustil enemu računovodji«, da gleda v ta program in 
preračunava plače. Pove, da sam meni, da je sicer potrebno od MIZŠ zahtevati, da v kolikor res obstaja 
ta diskrepanca glede odbitnih koeficientov, naj se to odpravi. 
 
Janez Rešek pravi, da bi Inšpektorat za javni sektor moral doseči, da se ure poračunavajo mesečno. 
Pojasni, da bi morale plače biti jasne in primerljive in da slednje v bistvu dodatek, ki bi moral biti 
primerljiv.  
 
Magdalena Musar Pečjak pove, da ji je kolega, ki se spozna na to področje, posredoval v vednost 
izračun, in sicer, da bi sam v 40 letih  na podlagi odbitnega koeficienta bil prikrajšan za 45.000,00 EUR. 
 
Miha Gartner pove, da kolikor sedaj razume problematiko Nataša Makarovič napada količnike 
povečanega obsega dela. Izziva, da vsebinsko pojasnijo, zakaj MIZŠ ne bi uporabljal več različnih 
koeficientov oziroma zakaj bi to bilo napačno. Zanima ga vsebinska opredelitev, namreč meni, da to 
navodilo iz leta 2008, ki je bilo poslano šolam, ni dovolj za argumentacijo. Sicer predlaga, da se 
posreduje dopis MIZŠ-ju in da se poskusi doseči, da MIZŠ ponovno pošlje zavodom ta navodila z 
dopisom, da se jih je potrebno držati, drugače prihaja do nepravilnosti. Druga pot pa bi bila tožba, vendar 
sam meni, da je potrebno dodatno utemeljiti, kaj vse je protipravno. Opominja, da v kolikor je sam dobro 
razumel se Janez Rešek z Natašo Makarovič ne strinja, in sicer v smislu, da Janez Rešek trdi, da je ta 
»višek ur« potrebno mesečno obračunavati, ne pa izplačevati po letnem pavšalu. Zaveda se, da je pri 
nadomeščanju potrebno se tega držati, drugače pa ne ve kako je. Sam meni, da bi v nasprotnem primeru 
kot je sedaj praksa bi računovodstvo - zavod imelo preveč dela, saj preračunavanje na takšno 
dejanskost bi bila preveč zapletena. Sam opozarja, da bomo s tem na koncu dosegli to, da si bodo 
učitelji samo še šteli te pedagoške ure in da bo samo to pomembno in bo le to postavka za plačo. 
Pedagoška obveznost ni tako »sveta zadeva«, saj gre za celotno specifično naravo dela in zato v kolikor 
bi pri tem vztrajali bi lahko podrli cel šolski sistem. Končni rezultat je lahko slab, če bomo preveč vztrajali 
pri takšnem ravnanju. 
 
Glavni tajnik pove, da je potrebno ves sistem gledati kot celoto. Sistem -3 je izjema od določene norme 
in slednjo izjemo imajo le učitelj v državi. Poudari, da se s tem ohranjajo delovna mesto in da se ob 
takšni situaciji -3 plačujejo vso prispevki učitelje, kar je zelo pomembno. 
 
Nadja Ivšič pove, da je narava dela učitelja drugačna in da je »meter« za učitelje drugačen, in to ves 
čas bori ni možno enačiti z zaposlenimi v gospodarstvu. 
 
Samra Praprotnik Kos pove, da se ji zdi prav, da se najprej dejansko ugotovi, ali res prihaja do »dvojnih 
odbitnih koeficientov«. Meni, da bi bilo potrebno najprej v konkretnem primeru ugotoviti ali prihaja do 
oškodovanj učiteljev, vzporedno po matematičnih izračunih in ne na podlagi računalniškega sistema, 
katerega je napravil MIZŠ.  V kolikor se bodo naša predvidenja potrdila je potrebno naprej predoči 
sindikalnim zaupnikom in MIZŠ s takšnimi izračuni, šele nato vse ostalo. Pojasni, da je možno iskati 
strokovno pomoč pri sodnih izvedencih – ekonomistih, ki se ukvarjajo z sistemi javnega obračunavanja 
plač ali tudi pri kakšnih  računovodskih revizijskih podjetjih, ki že poznajo zakonodajo srednjih šol. To 
pomeni, da bi katerega izmed navedenih najprej angažirali, seveda storitev plačali in bomo nato videli 
ali tak argument oškodovanja pri plači drži. 
 
Mirjana Višnjikar pove, da je kolegica Nataša Makarovič že dala pred pol leta prijavo v zvezi s dvojnim 
koeficientom na Inšpektorat za javni sektor in od katerega še vedno ni odgovora. Med drugim predlaga 
eno podjetje, katero redno opravlja revizije za srednje šole in sicer bo ime podjetja posredovala Samri 
Praprotnik Kos na elektronski naslov, da pošljemo povpraševanje za ceno. 
 
Nadja Ivšič pove, da na njihovem zavodu ne uporabljajo Vasco program za izračun plače. Pri njih 
uporabljajo drugačen program in sicer ima vnesen tudi D070 in tudi posebej so vidne suplence. 
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Jože Brezavšček pove, da bi sprejeli sklep, kjer bi si pridobili podatke iz teh revizij in bi nato odločali 
naprej. Najmanj kar je, v kolikor bi pokazalo diskrepanco med izračunom sistema in izračunom recimo 
revizije, bi bilo treba pozvati MIZŠ za popravo le tega v sistemu. 
 
Mirjana Višnikar pozove, ali lahko SVIZ urgira na Inšpektoratu za javni sektor v zvezi z zadevo, ki je že 
vložena. Dogovorimo se, da Nataša Makarovič posreduje opravilno številko, na podlagi katere je vloga 
identificirana in bo pravna služba SVIZ – Samra Praprotnik Kos poslala čimprej urgenco za vsebinsko 
rešitev. V primeru pozitivne odločitve Inšpektorata za javni sektor, bomo tudi reagirali naprej po zavodih 
in s tem seznanjali sindikalne zaupnike. 
 
 
D 3) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih 
programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, spremembe in dopolnitve  
Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, spremembe 
in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih v dvojezičnih srednji šoli Lendava  
 
Poročevalec: Jože Brezavšček, predsednik SKSVŠDD SVIZ 
 
 
Vsi udeleženci predsedstva SKSVŠDD SVIZ se strinjajo, da se v pripravi mnenja SVIZ-a na predloge 
Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na 
področju srednjega šolstva, spremembe in dopolnitve  Pravilnika o normativih in standardih v srednjih 
šolah z italijanskim učnim jezikom, spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih v 
dvojezičnih srednji šoli Lendava podprejo vsi predlogi, ki izboljšujejo položaj zaposlenih. Ob tem pa se 
strinjajo, da je potrebno v pripravi tega mnenja dodati še vse druge ali boljše predloge sprememb 
Pravilnikov, ki jih je SVIZ zbiral v letu 2020 in letu 2021. Ko bo gradivo pripravljeno, bo poslano v 
korespondenčno sejo SKSVŠDD SVIZ v potrditev. 
 
 
Seja se je zaključila ob 16.15 uri. 

 

 

 

Zapisala:        Jože Brezavšček, 

Samra Praprotnik Kos        predsednik SKSVŠDD SVIZ  

 


