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SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH, VIŠJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV  
 

 Ljubljana, 1.12. 2021 
 Številka: Z7/2021 

 
 

 

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

DOMOV SVIZ SLOVENIJE, 
ki je potekala dne 24. 11. 2021 ob 12.00 uri, preko videokonferenca) 

 

 

Prisotni člani/članice predsedstva SKSVŠDD: na seji je bilo prisotnih šest članic in članov SK SVŠ-DD.  

 

Na videokonferenci so bili prisotni člani predsedstva: Jože Brezavšček, Bojan Požun, Nadja Ivšič 

Simona Varga in Robi Brezovnik, Miha Gartner. 

 

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 
-  

Sejo je vodil predsednik SK SVŠ - DD SVIZ Jože Brezavšček. 

 
 
Potrditev dnevnega reda 7. seje predsedstva SKSVŠDD SVIZ 
 
Gradivo: Vabilo na 7 . sejo predsedstva SKSVŠDD SVIZ – s predlogom dnevnega reda 
  
 
Soglasno je bil sprejet spremenjen dnevni red: 
 

1. Samotestiranje dijakov in aktualna problematika v SŠ 
 

2. Aktualna dogajanja v SVIZ-u (poročilo glavnega tajnika) 
 

3. Seznanitev z rezultati anketnega vprašalnika glede »odbitnih koeficientov« 
 

4. Odbitni koeficienti in predlagana vložitev tožbe 
 

5. Seznanitev z inšpekcijskimi ugotovitvami glede dodatka D070 na Vegovi Ljubljana 
 

6. Izvedba VK namesto izobraževalnega seminarja 
 

7. Objava sprejetega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 
srednjega šolstva, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in 
standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom in Pravilnika o spremembah 
Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa 
na področju srednjega šolstva  

 
8. Razno 
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1) Samotestiranje dijakov in aktualna problematika v SŠ 
 
Poročevalec: Jože Brezavšček, predsednik SKSVŠDD SVIZ 
 

 
Jože Brezavšček pozove vse člane in članice k predstavitvi potekanja samotestiranja dijakov v njihovih 
zavodih ter glede vse druge aktualne problematike, kot so zbiranje podpisov proti spreminjanju sestave 
svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju. 
 
Miha Gartner pojasni, da se dijaki  v njihovem zavodu redno testirajo, 20 dijakov na njihovi šoli pa je 
celo cepljenih. Kar se pa tiče podpisovanja pove, da je na območju Celja različno, saj v nekaterih zavodih 
je podpora zelo visoka, to pomeni 70 % ali 80 % podpisnikov zaposlenih, nekje pa je med 50 - 60 % 
podpisnikov v zavodih, konkretno v njegovem zavodu od 88 zaposlenih je zbral 61 podpisov zaposlenih. 
Opozarja, da je nekaj bolniških staležev, drugače bi lahko pridobil še nekaj podpisov. 
 
Jože Brezavšček pove, da ima zadnji podatek, da je že zbranih 23.000 podpisov in še prihajajo. 
 
Bojan Požun pojasni, da na njihovem zavodu, to je Šolski center Veleje, so zbrali 80 % podpisov 
zaposlenih. Kar se pa tiče testiranja pa poteka vse normalno, brez posebnosti. Pojasni, da imajo zelo 
nizko raven okuženih dijakov in učiteljev, torej tudi nimajo veliko karanten. 500 od 1500 dijakov se 
približno testira po »kioskih«, ker jim takšno testiranje prav pride za druge aktivnosti. 
 
Robi Brezovnik glede poteka obveznega testiranja dijakov pove, da je kar nekaj dijakov iz nižjih in višjih 
letnikov že cepljenih in se jim ni treba več testirati. Za vse druge dijake, ki se morajo testirati, pa ni 
nobenih težav. S testiranji se je izkazalo, da se najde zelo malo pozitivnih na Covid-19. Bili so pritiski 
določenih staršev na šolo glede izvajanja testiranja, predvsem tistih, ki verjamejo v teorije zarot, ampak 
so uspeli tudi to umiriti. Tudi tisti straši, ki so bili toliko proti testiranju svojih otok, da so jih pustili doma, 
se sedaj že vračajo. Glede podpisov članov na njegovem zavodu pove, da še ne more povedati 
procentov, ker je še v zbiranju njih. Pojasni, da je tudi njihov ravnatelj običajno podpornik »sindikalnega« 
dogajanja, se pa nikoli ne odloči podpreti ničesar s podpisom, vsaj ne v zadnjih 8 letih, odkar je on SZ. 
 
Nadja Ivšič pove, da so tudi pri njih še podpisi v zbiranju. Samotestiranje dijakov v njihovem zavodu 
tudi poteka vredu. Nekateri dijaki so imeli ideje, da bi radi bili doma in da bi samo prišli pisati teste ter 
da bi se le takrat samotestirali, kar je ravnateljica zavrnila, na podlagi mnenja Inšpektorata za šolstvo. 
Pojasnjuje, da imajo trenutno 3 razrede v karanteni in da je izrazito malo dijakov cepljenih, nekaj več jih 
je v višjih letnikih. 
 
Simona Varga pove, da je v njenem zavodu večina zaposlenih podpisala, med njimi tudi ravnatelj. 
Številka ni 100 %, ampak je blizu slednjega procenta. Glede samotestiranja dijakov ni težav, mnogi so 
preboleli ali cepljeni, tako da je vsak teden manj dijakov, ki potrebujejo samotestiranje.  
 
 
2) Aktualna dogajanja v SVIZ-u (poročilo glavnega tajnika) 
 
Poročevalec: Branimir Štrukelj, glavni tajnik GO SVIZ 
 
Pojasni, da na SVIZ GO so se v zadnjem času predvsem osredotočili na zbiranje podpisov zaposlenih 
v VIZ, da bi preprečili zlorabe oblasti oziroma političnih strank, da bi le te imele glavno besedo pri sestavi 
svetov zavodov v VIZ-u, torej v zvezi s predlagano novelo KPVIZ. Poudari, da je izjemno pomembna 
pozicija zaposlenih v svetih zavodov v VIZ-a, namreč takšne pozicije ni v nobeni drugi dejavnosti. VIZ 
definitivno izstopa po stopnji udeležbe zaposlenih od povprečja in sicer proti navzgor. Najbližje razmerje 
je s 3-3-3, medtem ko je seveda pri nas bistveno bolje s 5-3-3. Takrat, ko je bil sprejet ta zakon je bilo 
predvsem v izhodišču ključno načelo, da je potrebno učiteljem - zaposlenim v svetih zavoda, zaupati. 
Svet zavoda je kompleksen organ, ki je zelo pomemben, saj odloča o disciplinskih zadevah, pritožbah, 
sprejema proračun zavoda itd, sedaj pa bodo dva zaposlena zamenjana z dvema predstavnikoma 
ustanovitelja, ki jih bodo dirigirale tiste stranke, ki so na oblasti ali pdb., bo od tega trenutka debate 
precej drugačne, kot so bile do sedaj. Izjemno  ga zmeraj znova preseneti, da kljub dejanskim podatkom, 
da je slovenski izobraževalni sistem izjemno uspešen in je napredoval od reforme izobraževanja, se 
kljub vsemu z oblasti sporoča, da učiteljem ne zaupajo in želijo sistem spremeniti. Torej, več kot očitno 
je, da smo zbirali ravnatelje, ki so očitno uspešno vodili zavode. Tretje, kar ga moti je to, da bo sedaj 
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učiteljem, ki so visoko izobraženi ljudje, zbrali nekoga, ki jim bo predvsem »gledal pod prste« in ne 
nekoga, ki jim bo pomagal voditi šolo, torej nekoga, ki ima integriteto, znanje. Izkušnje kažejo, da je v 
naravi političnih strankah, da vedno, včasih lahko tudi nezavedno, ampak izberejo osebe, ki so »naše«. 
Če ne drugega bo zaradi tega vprašanje strokovnosti, morale in integritete ter podobno postalo 
sekundarnega pomena in to je tisti ključni problem. 3. decembra letos je obravnava na Odboru za šolstvo 
v Državnem zboru in če bi tam ta novela ZOFVI-ja dobila podporo gre potem že na decembrsko sejo 
Državnega zbora, kjer se bo o tej noveli glasovalo  in če bo seveda izglasovana bo tudi obveljala. 
Nadaljnje vprašanje je tudi v zvezi s prehodnimi odločbami te novele v smislu, kaj bo s sveti zavodov, 
ki so sedaj v sestavi. Možnost rešitve te problematike je tudi v naknadnem zakonodajnem referendumu, 
kjer bi poskušali zbrati 40.000 podpisov in nato naj ljudstvo odloči ali se s takšnim predlogom zakona 
strinja. Vprašanje v teh časih pa je, ali bi lahko učinkovito pristopili k takšni zahtevni operaciji zbiranja 
podpisov in drugim nalogam, namreč vsi vemo, da je izjemno težko sedaj pristopati k posameznim 
upravnim enotam (UE). V kolikor to ne bo možno in bo novela ZOFVI-ja sprejeta, bo potrebno počakati 
prvo možnost, da se sestava zavodov vrne na sedanje stanje. 
 
Druga stvar, ki je pomembna je vprašanje novega  oblikovanja dodatkov v pogajanjih v plačnem sistemu. 
Vlada predlaga, da bi dodatke, za krizo, ogrožanje, tveganje spremenili tako, da bi imeli tri gradacije in 
sicer v smislu - najbolj, srednje in najmanj izpostavljeni in bi ne glede na plačo posameznika, bi vsi dobili 
enako. Gre za sistem, kjer so na nek način »vsa življenja« oziroma zdravje zaposlenih enako 
ovrednotena, glede na stopnjo izpostavljenostih tveganju. Po drugi strani pa razmišljajo, da bi dali 
zaposlene v VIZ v skupino najmanj izpostavljenih, čeprav vemo, da obstajajo tudi zaposleni in dijaki, ki 
imajo opravka direktno z ljudmi, ki se zdravijo od Covida-19, kar pomeni, da je izobraževanje izraziti 
izpostavljeno. Na tej točki bi morali zgraditi zahtevo, da se nas posebej določi, če ne na najviš ji ravni 
ogroženosti, pa tik pod vrhom najvišje izpostavljenosti tveganja, kar kažejo številne karantene in tudi 
številke s kolikšnimi dijaki in osebami pridejo v stik zaposleni v zavodih. 
 
Nadaljnje, zelo pomembno, vprašanje so še naprej plače v skupini J, torej naših zaposlenih - čistilk, 
kuharic, hišnikov, računovodij, tajnic in ostalih, ki so se jim sedaj ponovno plače »prestavile«, zaradi 
zvišanja nekaterih drugih plač v skupini J. Vemo, da v zdravstvu, kjer je bila sklenjena kolektivna 
pogodba, so plače na primer dvignili medicinskim sestram, ki so sedaj višje od učiteljskih, pa kljub temu, 
da medicinske sestre imajo visoko strokovno izobrazbo in torej nimajo univerzitetno izobrazbo. Vedeli 
smo, da se bo to verjetno, zaradi razmer v državi zgodilo, ampak je to velika problematika, če tako 
ostane, namreč kasneje so bo čez ta razmerja tudi razvrednotilo delo učitelja, kar pomeni relativno nižje 
vrednotenje učiteljskega poklica. In seveda, ko bodo sedaj še zdravniki izsili svoje, bo to sploh problem. 
Od spodaj v plačni lestvici pa so se nam posebej približali policisti in vojska, sploh pri nižjih stopnjah 
izobrazbe. Gre za posebej pomembno temo, torej plače skupine J. Recimo v zdravstvu so sedaj tudi 
zvišali kuharjem  in dietnim kuharjem plače, medtem ko seveda v naši dejavnosti ni mogoče nikamor 
stvar premakniti. Skratka, to vprašanje bo pomembno zaposlovalo GO SVIZ v nadaljnjih pol leta. 
 
Živahno je bilo tudi  na GO SVIZ glede gradiva oziroma priprave na Kongres SVIZ. Predlog Izvršilnega 
odbora je bil, da bi poleg naših članov lahko kandidirali za glavnega tajnika tudi tisti, ki niso naši člani, 
kar bi tudi pomenilo naše zaposlene, ki sedaj ne morejo kandidirati. To bi v bistvu pomenilo kandidaturo 
ob dodatnih pogojih (kar je  posebej za opozoriti). Predlog je bil, da bi morali imeti podporo 3 območnih 
odborov, ne predsednikov, ampak bi morala večina sindikalnih zaupnikov na vsakem predsedstvu 
izglasovati tako podporo. Predlog bi lahko bil tudi iz strani 2 sindikalnih konferenc, kar bi pomenilo recimo 
za SK SVŠ – DD, bi moralo 450 sindikalnih zaupnikov glasovati in večinsko podpreti predlog, da bi se 
lahko sploh kvalificiral kandidat. Zgradile so se teorije zarote, ki vodijo v različne smeri, vendar ti so to 
izrekali so hoteli opozoriti nase, s tem, da so verjetno oni kandidati in nek način skozi negativno 
kampanjo Izvršilnega odbora SVIZ se sami kvalificirati kot alternativo. Razmislek v IO SVIZ je bil samo 
v tem smislu, da bi bilo dobro te opcije nekoliko razširiti, da bi se možnost dobiti kakovostnega kandidata 
povečala. Verjetno se pa vsi zavedamo, da je precej manjša možnost takega kandidata, kot kandidata 
»znotraj« SVIZ-a, zato je to dramatiziranje tega predloga, ki je mimogrede sedaj umaknjen in je zgodba 
končana in ostajajo pogoji, takšni kot so bili. Ta razprava je prinesla ogromno nemira, predvsem pa bi 
morala ta razprava postati spoštljiva, namreč ne vem, koliko ste seznanjeni, da je ena izmed SZ 
ljubljanskega območja mene in IO SVIZ označila z izdajalci, manipulatorji in pdb. izrazi. Ni nobenega 
razloga, da najslabše primere iz politike, kot so žaljenje in nespodoben diskurz vlečemo v SVIZ, namreč 
če smo bili sposobni 30 let ostati brez tega, lahko to tudi obdobje do kongresa tudi izpeljemo na tak 
način in sicer s tem damo vedeti, da smo ene tistih organizacij, ki nekaj damo na dostojno komunikacijo.  
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3. Seznanitev z rezultati anketnega vprašalnika glede »odbitnih koeficientov« 
 
Poročevalec: Jože Brezavšček, predsednik SKSVŠDD SVIZ 
 
Pove, da je iz Vegove Ljubljana prišla ideja, da bi naredili anketo za celo Slovenijo glede t.i. »odbitnih 
koeficientov« v vseh programih srednješolskega izobraževanja. Slika je sicer že do sedaj bila dokaj 
jasna, saj smo vedeli, da načeloma v gimnazijskih programih tega ni, v srednjem strokovnem in 
poklicnem izobraževanju pa gre za zelo pogost pojav. Glede na rezultate ankete lahko vidite, da je 
najvišji procent v srednjem strokovnem izobraževanju. Prav posebno novega ali uporabnega nam ni 
postregla ta anketa. Iz ankete je bilo razvidno, da samo Gimnazija Kočevje ima »odbitni koeficient«, 
kadar gredo dijaki ob koncu šolskega leta na maturo. Višji procent v anketi je pa zato, ker so nekatere 
šole, kot je recimo Vegova Ljubljana, ki ima več SZ, večkrat označila , da ima odbitni koeficient in tudi 
sama ima program Tehniške Gimnazije. V anketi je bilo ugotovljeno, da največ srednjih šol uporablja 
programe SAOP in VASCO. Kot vsi veste smo do sedaj  bili postreženi z različnimi izračuni teh odbitnih 
koeficientov, z različnimi pristopi in metodami, vsakič z malo drugačnimi rezultati. Sedaj smo pa 
zaprosili, po predlogu Mirjane Višnikar iz Vegove Ljubljana, računovodkinjo iz Gimnazije Šiška, da nam 
izračuna posamezne primere po različnih metodologijah in sicer v roku enega tedna. Morebitni strošek 
je že odobren, tako da smo v pričakovanju izračunov, s katerimi bomo seznanjeni prihodnjo sejo. 
 
Samra Praprotnik Kos pojasni, da ne glede na izračune »manjka %«, ki jih bodo podali računovodje, 
je problematika precej širša. Vprašanja, ki se odpirajo pri tej temi so vprašanja, ki po mnenju pravne 
službe niso jasno opredeljena v zakonodaji za VIZ ali so opredeljena drugače, kot se sedaj izvajajo v 
praksi, in bodo sedaj »se odprla ta vprašanja« na sodišču, na katere bo torej moral odgovoriti sodnik, 
saj se »tikajo« zaključnega stavka ali če hočete sklepne logike tožbenega zahtevka tožbe. Če začnemo 
pri osnovah, ki se nam trenutno zdijo samoumevne, vendar to niso (bomo pojasnili v nadaljevanju zakaj) 
recimo, učitelju se »šteje za določanje tedenskega polnega delovnega časa, če kar vzamemo recimo 
učitelja splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov 20 ur, kot tedenska učna obveznost v 
okvirju 35 tednov pouka«. Dejstvo je, da se ta »obveznost 20 ur tedensko v okviru 35 tednov« pojavlja 
le pri Pravilniku o normativih in za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na 
področju srednjega šolstva. Slednji Pravilnik določa možnost sklenitve delovnega razmerja pod 
določenimi pogoji (podzakonski akt določa »se sklene delovno razmerje, če«) posameznega zavoda z 
učiteljem in ne gre za nobena določila, ki bi na kakršnekoli način določala obračunavanje plače učitelja 
ali sam  normativ, ko je enkrat učitelj že zaposlen. Torej, ko ima učitelj že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, 
se izplačilo plače učitelja z ničemer ne »tika« 5. člena Pravilnika. Torej, to pomeni, da obstaja tveganje, 
da bi sodnik, glede na to, da ni nikjer v zakonodaji ali podzakonskem aktu določenih »35 tednov« lahko, 
kot edino logično in smiselno - kot normativ za tedensko učno obveznost v sklopu pouka, določil, da ta 
znaša cca več tednov (odvisno od šolskega leta, kdaj se zaključi pouk. Prav tako se odpre vprašanje 
glede na 14. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kjer se mora plača obračunavati v skladu z 
opravljeno učno obveznostjo, kaj se šteje kot opravljena učna obveznost in kaj ne. Namreč nobeden 
zakon ali podzakonski akt ne določa kdaj delodajalec mora šteti učitelju, da je opravil učno obveznost 
in kdaj ne. Sicer na tem mestu opozarjam, da je SVIZ skupaj z MIZŠ v sklopu dogovora za pripravo 
Okrožnice dosegel kompromis, kateri primeri se štejejo za opravljeno pedagoško obvezno in kateri 
primeri ne, vendar slednje nikakor ne more biti pravna podlaga za obrazložitev na sodišču. Pojasnjujem, 
da v kolikor bi prišlo na sodišču do natančnega pregleda ne/opravljenih pedagoških ur za posamezno 
osebo v določenem obdobju, bo prepuščeno sodniku, ki bo nato pojasnjeval oziroma se odločal »ali jo 
bo štel kot »opravičeno in s tem opravljeno ali bo štel kot neopravljeno« itd. In še smo naštevali pravna 
opozorila na 6. seji SK SVŠ- DD, ki se tikajo te problematike. 
 
Jože Brezavšček pove, da bi se lahko zgodilo, da bi se pri nekaterih zaposlenih kateri sedaj nimajo  
odbitnega koeficienta, tako v srednjih šolah, kakor v osnovnih šolah, to pojavilo in bi se jim s tem status 
poslabšal. Smo v veliki dilemi ves čas ali v to tožbo vstopiti, ampak bojazen, da bi se mnogim ljudem 
lahko situacija poslabšala in kako bomo takrat lahko argumentirali svoje odločitve in dejanja, saj bi se 
lahko zgodilo, da v sporu zgubimo in bi tako ta sodni spor lahko prinesel samo »poslabšanje« statusa 
še drugim. 
 
Viktor Klampfer pove, da so na Predsedstvu območnega odbora Ljubljana in okolica to predebatirali in 
so podprli, da se gre v tožbo zaradi nezakonitega obračunavanja plače. 
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Jože Brezavšček pove, da bi se lahko s to tožbo najmanj zgodilo to, seveda, če bi zgubili spor, da bi 
se gimnazijskih učiteljem, zaradi odhoda dijakov na maturo, začeli obračunavati odbitni koeficienti za 
tiste tedne.  
 
Viktor Klampfer pove, da meni, da se nezakonito obračunavajo plače in da so se glede slednjega člani 
SVIZ-a obrnili na nas s to tematiko in jim je potrebno pomagati- z vložitvijo spora na sodišče. 
 
Samra Praprotnik Kos pove, da to trdimo mi kot tožeča stranka, nasprotna stranka -tožena stranka, 
torej  MIZŠ seveda trdi drugače oziroma celo vemo, da ne priznava nezakonitosti pri obračunu plač, 
zato bo pravda v tej smeri težka in vprašljiva iz več spektrov. Zakonodaja glede določenih vprašanj je 
slaba, to smo obravnavali na prejšnji seji in definitivno ni 100 % zagotovila, da bomo to tožbo dobili 
oziroma da bomo dokazali, da gre za nezakonito obračunavanje. Po mojem prepričanju in prepričanju 
kolegov iz Oražnove gre za ne tako majhen procent tveganja, ne samo izgube tega tožbenega zahtevka, 
ampak odpiranja določenih tematik, ki sicer niso neposredno vezane na tožbeni zahtevek, ampak so 
vsebinski del razprave plače, ki bo odprl »Pandorino skrinjico« problematik in bo kasneje sodnik 
posameznik odločal od tem kaj in kako je pravilno. 
 
Jože Brezavšček pove, da je res, da so se iz MIZŠ že opredelili do te problematike in sicer že v času 
ministrovanja g. Pikala s tezo, da ne gre za nezakonitost obračunov plač učiteljev. Tako, da njihovo 
mnenje že poznamo. V dopisu je bilo sporočeno njihovo videnje, da s tem ko to počnejo s plačami 
zavodi, ko odhajajo dijaki na PUD, se na nek način ohranjajo delovna mesta v VIZ-u. 
 
Miha Gartner pove, da se je s problematiko veliko ukvarjal in si v zadnjem času dopisoval s Samro in 
kolegico Makarovič, pa vendar meni, da ni zajel še vseh ozadij te problematike in kakšne so posledice. 
Opaža pa, da zakonodaja kakršna je, je nezadostna glede na našo naravo dela. V preteklosti so se  
zato MIZŠ in SVIZ dogovarjali za nek sistem, praks, ki je sicer bil približno takšen kot vodi zakonodaja, 
deloma pa naravi dela v SŠ in tako je nastalo to kaj imamo. Če gremo v tožbo, bo na koncu sodnik, ki 
bo odločil, kakšno dejansko stanje je pravilno glede na zakonodajo. To pomeni, da ne bo ne MIZŠ, ne 
ravnatelj ali SVIZ interpretiral zakon, ampak bo brez dejanskega poznavanja kaj se v šolah dogaja 
razsodil na podlagi tega, kar je v zakonih. To je po mojem mnenju najslabša možna pot in bi bilo veliko 
bolj, če bi mi še enkrat začeli pogajanja z MIZŠ, da najdemo eno zmerno rešitev. Sam v vsakem primeru 
ne bom podprl tožbe. Zavedam se, da gre za »neenake vatle« učiteljstva na tem področju, ampak če 
enkrat rečemo praksa se odšteje, drugič rečemo matura se odšteje, potem vsebinsko v kolikor 
pogledamo lahko rečemo, da se naprej odšteva tudi vse ostalo kar počnemo učitelji in bomo nato tožili 
itd. Na dolgi rok se moramo pogovoriti in moramo biti načelni kot učitelji. Našteje, kaj vse lahko odloči 
sodnik, med drugim   spomni, da se lahko sodnik dotakne tega, da se ne izvaja vredu glede na 
zakonodajo- izplačilo dodatnih pedagoških ur, ki se sedaj izplačujejo po pavšalu. Gre za cel kup 
vsebinskih vprašanj. Najbolj pa izpostavi, da bi bilo z njegovega vidika popolnoma narobe, da bi se 
postavili v pozicijo - da bi bili v milosti ali nemilosti interpretacije sodnika. Iz njegove strani je za to, da 
poskušamo zadevo rešiti v dogovoru z MIZŠ. Če je to kompromis, da bodo vsi zadovoljni to je, da se 
vzamejo ure v gimnaziji učiteljem zaradi mature, bo to tudi podprl. Ampak na drugi strani je manj 
pošteno, da učitelj v strokovni in poklicni šoli, ki ima 4 tedne 5 ur pouka zaradi odhoda dijakov na PUD 
hoče dobiti za tiste 4 tedne 20 ur plačano, na drugi strani pa dela kak teden 24 ur in hoče dobiti 24 ur 
plačano, kot to, da učitelj, ki uči na gimnaziji sedi na maturi in takrat dobiva plačo za 20 ur. Še enkrat 
poudarja, da gre za zelo kompleksno zadevo.  
 
Viktor Klampfer, SK OO Ljubljana in okolica srednjih šol in dijaških domov, zapusti sejo.  
 
Samra Praprotnik Kos pove, da je včeraj se še enkrat posvetovala z Jadranko Zupanc in Nadjo Goetz, 
kateri sta enakega mnenja in sicer, da je izid tega spora vprašljiv. 
 
Nadja Ivšič pove, da se z Mihom Gartnerjem v popolnosti strinja. Pove, da jo je med drugim zmotilo 
tudi to, da ena izmed kolegic, ki je bila zadnjič na seji prisotna in je zagovarjala vložitev tožbe, se je 
začudila, koliko prakse imajo eni programi. Sploh se ne zavedajo, kako so programi zelo specifični in 
koliko prakse imajo, interesnih dejavnosti. Pove, da na podlagi vsega prebranega in glede na vse 
izpostavljene dileme, sama meni, da obstaja tveganje za neugoden izid in bi se zato za vse učitelje 
poslabšalo, kar pa ne podpira. V imenu svojih kolegov učiteljev, si ne upa podpreti tolikšna tveganja, ki 
bi jih lahko prinesel ta spor. 
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Bojan Požun najprej pove, da mu je žal, da je Viktor Klampfer zapustil sejo, preden je prišel do besede. 
Namreč čuti eno » negativno naelektrenost« od OO Ljubljana in okolice do Predsedstva SK SVŠ – DD. 
Enak občutek je imel od kolegic, ki sta bili na zadnji seji, pa tega ni mogoče razumeti. Pozove 
predsednika SK SVŠ- DD, da člana Radosavljeviča pozove, glede na to, da se ne udeležuje naših sej 
in ne obravnava nobenih problematik, da naj bo dosegljiv tudi za SK in problematiko srednjih šol, ne pa 
samo za Glavni odbor SVIZ. 
 
Robi Brezovnik pove, da se tudi strinja  z Mihom Gartnerjem in da se je res v to poglobil. Pove, da je 
od vsega začetka proti vložitvi te tožbe, čeprav se zaveda, da to ni samo odvisno od SK SVŠ-DD, ampak 
bo zgleda vlagala tožbo OO Ljubljana in okolica. Zna se zgoditi, da če bo MIZŠ se poglobil v to 
problematiko, bomo glede na vsa tveganja, sigurno pri kakšni temi na slabšem, ko bomo začeli 
»odštevati, odbijati, pribijati «vsako pedagoško uro in bomo imeli resen problem. Ne ve, kako bi lahko 
to zadevo preprečili, v vsakem primeru pa ne podpira vložitve te tožbe. Ampak, ko bo sodba tu, predlaga 
zelo resen razmislek, kako naj se SVIZ odzove na to, predvsem v komunikaciji z MIZŠ.  
 
Vsi prisotni zaradi vsega navedenega na zadnjih dveh sejah se ugotavlja, da je proti vložitvi tožbe 
oziroma skeptična do te tožbe celotno Predsedstvo SK SVŠ- DD, hkrati s pravno službo GO SVIZ, hkrati 
pa OO Ljubljana, ki je praktično iniciator tega se pa izogiba, da bi prevzela elementarno odgovornost in 
se spustilo v to tožbo. Sicer bo ob morebitni izgubi tožbe težko pojasniti kakšnemu članu, da je 
Predsedstvo SK SVŠ - DD bilo proti vlaganju tega spora, kljub vsemu se jim zdi to pošteno in 
demokratično, da če drugi prepoznajo to problematiko drugače, da se lahko te zadeve lotijo in 
odgovarjajo za vse vrste rešitve spora. Če bodo učinki te razrešitve pozitivni, jim bomo čestitali, da so 
priborili nekaj, v kar smo drugi dvomili in pošteno priznal, da so imeli prav. Ne razumejo, zakaj je 
potrebno te divje, dramatične tone ubirati. 
 
Simona Varga pove, da je je odšla iz prejšnje seje pred zaključkom, čeprav vidi, da so določene dileme 
ostale, tako da je zelo zadržana za vložitev tožbe za »odbitne koeficiente«. Sama pove, da je v zvezi s 
to problematiko povpraševala učitelje iz strokovnih in poklicnih šol, kaj menijo o tem in so ji povedali, da 
se zdi to njim nekaj normalnega, saj imajo v predmetniku manj ur. V njenem zavodu pojasni, da njihov 
ravnatelj, kljub temu, da ima nekdo maturo, zahteva od učitelja od 95 % do 100 % realizacije za vse ure, 
ki so določene za predmet. Prav tako pove, da je slišala, da je v preteklih letih imela odbitke tudi 
Gimnazija Ljutomer. 
 

SKLEP št. 1: 
Predsedstvo SKSŠDD sprejme enoglasno sklep, da se ne strinja z vložitvijo tožbe GO SVIZ za 
»odbitne koeficiente« in prepušča možnost in odločitev, da to vloži OO Ljubljana in okolica. 

 
5. Seznanitev z inšpekcijskimi ugotovitvami glede dodatka D070 na Vegovi Ljubljana 

 
Poročevalka: Samra Praprotnik Kos, pravna služba SVIZ 
 
 
Samra Praprotnik Kos pove, da so v zavodu Vegova Ljubljana (ga. Makarovič) podali prijavo na 
Inšpektorat za javni sektor, ker so bili (upravičeno) mnenja, da se D070 nepravilno obračunava v plačah. 
Na podlagi dogovora, ki smo ga sklenili na zadnji seji PSK SVŠ - DD smo SVIZ poslali urgenco, zato so 
nas začeli na IJS vključevati v komunikacijo. Približno 2 tedna nazaj so sprejeli Poročilo, kjer ugotavljajo, 
da po njihovem prihaja do napak iz tega razloga, ker posamezni zavodi napačno ustavljajo v sistem t.i. 
koeficiente. Poenostavljeno povedano MIZŠ ob začetku vsakega šolskega leta pošlje vsem zavodom 
povprečno za vsak mesec število tednov – to so t.i. koeficienti, ki jih je potrebno vstaviti ob obračunu 
plač. Nekateri zavodi, kot je očitno to storil zavod Vegova Ljubljana, so to delali tako, da, ko so bili učitelji 
na dopustih, bolniških, negah- skratka ko jih ni bilo pristojnih, so za njih ponovno odštevali njihovo 
odsotnost v tednih za D070 v vpisu v programu za obračun plač. MIZŠ je že v svojih koeficientih 
upoštevalo tedne počitnic. Vegova Ljubljana, pa jim je v takih primerih ponovno odštela odsotnost s 
svojim koeficientom, torej dneve dopusta in tako je nastal ti. « dvakratni odbitek«. Odločitev IJS je bila, 
da mora delodajalec vsem zaposlenim, ki jim je nastala škoda odpraviti to napako in sicer za 5 let nazaj. 
Meni, da ne gre za sistemsko napako vseh zavodov ali vse, ki imajo isti računovodski program, ampak, 
da tisti računovodje, ki »so razumeli zakaj se uporablja ta koeficient (tudi pri navodilih za računovodje 
pri tem programu obstaja posebno opozorilo v zvezi s tem) niso storili takšnih napak. Sicer predlaga, da 
se pozovejo vsi SZ po Sloveniji naj preverijo v svojih zavodih ali prihaja pri njih do takšnih odbitkov. V 
kolikor se ugotovi pri posameznem zavodu, da do takšnih odbitkov oziroma kršitev prihaja, predlaga, da 
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se rešujejo individualno, torej z zahtevo za odpravo zakonitosti in prilogo Poročila IJS. Predlaga, da 
pravna služba naredi natančna navodila in pozove SZ k preverbi ter, da jim bo individualno pomagala. 
 
Glavni tajnik pove, da se je potrebno v tem primeru naši kolegici Makarovič zahvaliti, odkrila je neko 
napako. Vprašanje je koliko je ta napaka široka, ali je to njihova interna ali gre za zelo široko razsežnost 
in zato podpira in predlaga, da Samra pripravi pojasnilo SZ, kaj se je zgodilo in da naj preverijo ali se to 
tudi dogaja v njihovem zavodu in v primeru, če ne vedo naj pokličejo Samro ali v končnem primeru tudi 
računovodjo. Predlaga, da to kar se je zgodilo uporabimo za to da drugi postanejo pozorni na  
potencialno dilemo.  
 
Jože Brezavšček predlaga, da Samra Praprotnik Kos pripravi do ponedeljka omenjeno gradivo za 
pošiljanje SZ za SŠ.  
 

SKLEP št. 2: 
Predsedstvo SKSŠDD sprejme sklep, da se za vse SZ za SŠ pripravi gradivo z opozoritvijo na 
morebitne »dvojne odbitne koeficiente« pri plačilu D070. 

 
6. Izvedba VK namesto izobraževalnega seminarja 

 
Poročevalec: Jože Brezavšček, predsednik SKSVŠDD SVIZ 

 
 
Ker kljub temu, da je zaradi vseh razmer odpadel dvodnevni izobraževalni seminar za SZ v SŠ smo se  
odločili, ker jih želimo informirati o aktualnih temah in bomo tako v ponedeljek izvedli 2 urno video 
konferenco. Izobraževalni seminar razmišljamo, da bomo prestavili na spomladanske dneve, v kolikor 
bo to seveda mogoče. 
 

7. Objava sprejetega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 
srednjega šolstva, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in 
standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom in Pravilnika o spremembah 
Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa 
na področju srednjega šolstva  

 
Poročevalka: Samra Praprotnik Kos, pravna služba SVIZ 
 
Pojasni, da je opaziti veliko zanimanje članov in članic v zvezi z novelo Pravilnika. Namreč ti veliko 
kličejo po telefonu in tudi pišejo po mailu, ker se zanimajo za »lasten primer«. Zanima jih od tega, da 
preverjajo pravilnost izračunov delodajalcev, do tega, da jih zanima kdaj posamezna določila začnejo 
veljati ali pa tudi zakaj določeni predlogi niso bili sprejeti itd. Sama meni, da je največja sprememba bila 
definitivno t.i. »delilnika« na 20 iz 25 in 30, medrugim je na novo urejen dietni kuhar v dijaških domovih 
itd. 
 
 

SKLEP št. 3: 
Predsedstvo SKSŠDD sprejme sklep, da pravna služba SVIZ pripravi posebna kratka obvestila o 
najpomembnejših veljavnih spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih . 

 
 
Seja se je zaključila ob 15.00 uri. 
 

 

 

Zapisala:        Jože Brezavšček, 

Samra Praprotnik Kos        predsednik SKSVŠDD SVIZ  

 


