ZAPISNIK
6. SKUPŠČINE SVIZ
3. in 4. december 2002
Skupščina je bila 3. in 4. decembra 2002 v Portorožu v Kongresnem centru Grand Hotela Emona z
začetkom 3. 12. 2002 ob 11. uri.
Navzoče delegatke in delegati: po poročilu verifikacijske komisije je bilo prvi dan od 168 delegatk in
delegatov skupščine navzočih 154 delegatk in delegatov, drugi dan pa 155.
Lista navzočih delegatk in delegatov skupščine je priloga originalu zapisnika.
V skladu s Poslovnikom o delu 6. skupščine SVIZ Slovenije je zapisnik posnet, zvočni zapis pa je
shranjen v arhivu Glavnega odbora SVIZ Slovenije kot izvirni zapisnik zasedanja.
AD 1. Otvoritev skupščine
Skupščino je do izvolitve delovnih teles vodil Franci Zupan, predsednik Glavnega odbora SVIZ
Slovenije. Po himni je v imenu GO pozdravil navzoče, vsem tistim, ki bodo z nami le kratek čas,
zaželel veliko izmenjanih izkušenj in polno mero prijetnega počutja, vsem ostalim, predvsem
delegatkam in delegatom skupščine, pa veliko aktivnega, ustvarjalnega dela in sodelovanja pri
oblikovanju odločitev, ki bodo pomembno vplivale na delo SVIZ v bodoče. Izrazil je tudi prepričanje,
da bodo naloge opravili odgovorno in uspešno, v skladu s pričakovanji več kot 38.000 članic in
članov SVIZ in tudi vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Predsednik je posebej predstavil goste, ki so se udeležili skupščine: Rudija Mogeta, poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in
šport, dr. Zoltana Jana, državnega svetnika in nekdanjega predsednika SVIZ, in Hermana Tomažiča,
državnega sekretarja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, odgovornega za investicije. Naslednji
pozdrav je bil namenjen predstavnikom slovenskih sindikatov, kolegom in kolegici, ki so se odzvali
povabilu: mag. Dušanu Semoliču, predsedniku Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dušanu
Rebolju, predsedniku Pergama Konfederacije sindikatov papirne, grafične in časopisno informativne,
založniške, novinarske in drugih dejavnosti Slovenije, Petru Majcnu, podpredsedniku Konfederacije
90, Bojanu Hribarju, sekretarju Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije, Zdravku Melanšku, sekretarju Policijskega sindikata Slovenije, Idi Kogoj, predstavnici
Sindikata novinarjev Slovenije, Dušanu Miščeviču, predsedniku, ter Dušku Novoviču in Dušanu
Pečniku, vsem trem kot predstavnikom Sindikata carinikov Slovenije.
Še posebej prisrčno je predstavil kolegici Sonjo Klanjšček, predsednico, in Natašo Pavlin, članico
glavnega odbora Sindikata slovenske šole v Italiji, in Walterja Dresscherja, predsednika Splošnega
sindikata učiteljskega osebja (AOb) iz Nizozemske.
Pozdravil je tudi predstavnika ravnateljev: Jureta Grgureviča, predsednika Društva ravnateljev
srednjih, višjih šol in dijaških domov, ter Otona Račečiča, predsednika Združenja ravnateljev
osnovnih šol Slovenije. Na slavnostnem delu skupščine sta bili navzoči tudi Janja Gabrijelčič Vesel.
predsednica in Nada Verbič, podpredsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije.
Povedal je, da so bili na zasedanje skupščine povabljeni še drugi pomembni gostje, ki pa so se
opravičili: Andreja Rihter, ministrica za kulturo, Zvone Vukadinovič, generalni sekretar Sindikata
zdravstva in socialnega varstva, Jelka Černivec, predsednica sindikata v zdravstveni negi, ter Anton
Savnik, predsednik Zveze glasbenih šol Slovenije.
Dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, se je zaradi drugih delovnih obveznosti
pridružila šele na začetku delovnega zasedanja 6. skupščine SVIZ Slovenije.
Predsednik GO SVIZ Slovenije Franci Zupan je pozdravil tudi predstavnike slovenskih medijev, tako
tiste, ki nas pogosto predstavljajo samo v pisni obliki, kot tudi tiste, ki naše delo spremljajo z besedo
in sliko. Povabil jih je, da s SVIZ konstruktivno sodelujejo tudi v bodoče.

Zahvalil se je vsem gostom, ker so si vzeli čas, se odzvali našemu vabilu in se udeležili skupščine.
Izrazil je upanje in željo, da bomo sodelovali tudi v bodoče.
Skupščino so pozdravili: Rudi Moge, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik
Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport, s katerim v preteklosti ni bilo težko stopiti v
ustvarjalen dialog - velikokrat je zagovarjal interese SVIZ-a in s tem interese vseh zaposlenih v
vzgoji, izobraževanju, znanosti in tudi kulturi; dr. Zoltan Jan, državni svetnik, ki je v državnem svetu
vedno zagovarjal interese vzgoje in izobraževanja in se izredno angažiral pri pobudi za veto
državnega sveta na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; Sonja Klanjšček, predsednica
Sindikata slovenske šole v Furlaniji Julijski krajini, ki je najbolj reprezentativen sindikat slovenskih šol
v Italiji, saj je s svojimi 350 člani zastopan na vseh slovenskih šolah v slovenskem zamejstvu v
Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini in združuje vse zaposlene od vrtcev osnovnih in srednjih šol; in
Walter Dresscher, predsednik nizozemskega sindikata Algemene Onderwijsbond (AOb). Začetki
delovanja AOb-eja segajo že v leto 1842, je najstarejši sindikat na Nizozemskem in verjetno celo na
svetu. V AOb je vključenih 60 odstotkov zaposlenih v izobraževanju, od osnovnih in srednjih šol do
visokega šolstva. Danes ima AOb 73.000 članov. SVIZ navezuje z njim tesnejše stike, saj se AOb
zelo angažira v Srednji in Vzhodni Evropi. Njihov mednarodni sekretar Andree Dumont se je kot tuji
opazovalec udeležil nedavnega prvega srečanja sindikatov Srednje in Vzhodne Evrope, članov
Izobraževalne internacionale na Bledu.
Skupščino so pozdravili tudi predstavniki sindikatov in združenj: mag. Dušan Semolič, predsednik
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in svetnik v Državnem svetu RS, Dušan Rebolj, predsednik
sindikata PERGAM in svetnik v Državnem zboru RS, Bojan Hribar, sekretar Sindikata delavcev v
vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, naš stalni
sogovornik pri pogajanjih z vlado in sedaj vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, Jure
Grgurevič, predsednik Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov, ter Branimir
Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije.
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je napovedal podelitev priznanja za delo v našem sindikatu. Po
odločitvi komisije, ki so jo sestavljali članici Nevenka Tučič in Vlasta Sagadin ter predsednik Janez
Stergar, ki je podal utemeljitev za priznanje, je nagrado za delo v SVIZ prejel Franci Zupan, sedanji
predsednik GO SVIZ Slovenije. Za uspešno delo se je glavni tajnik nagrajencu zahvalil in ob tem
izrazil pričakovanje, da bo še naprej aktivno sodeloval v sindikatu, saj je bil ponovno izvoljen za
sindikalnega zaupnika Doma Matevža Langusa v Radovljici, kjer je zaposlen. Nagrajenec je ob
priznanju prejel priložnostno darilo in ob zahvali izrazil željo po nadaljnjem delu.
Predsednik je delegate in slavnostne goste povabil na kosilo in za 14.30 uro napovedal delovno
zasedanje skupščine s pozdravnim nagovorom ministrice dr. Lucije Čok.

DELOVNO ZASEDANJE SKUPŠČINE SVIZ SLOVENIJE
Prvi dan zasedanja 6. skupščine SVIZ Slovenije - 3.12.2002 z začetkom ob 14.30
Predsednik je delegate seznanil z načinom glasovanja. Na 6. skupščini so prisotni delegati, poleg
njih pa še člani dosedanjega GO SVIZ, ki niso delegati te skupščine. Na skupščini imajo pravico
glasovanja samo delegati. Samo ti so ob registraciji dobili modre glasovalne kartone z imeni. Glasuje
se z dviganjem modrih glasovalnih kartonov.
Predsednik je napovedal poročilo verifikacijske komisije, ki jo je predhodno imenoval GO SVIZ in jo
sestavljajo predsednica Nevenka Tučič ter člana Terezija Bukač in Tašo Hrvatin.
AD 2. Poročilo verifikacijske komisije
Predsednica je podala poročilo verifikacijske komisije, ki je po listi navzočih ugotovila, da je od 168
delegatov skupščine navzočih 154 delegatov, kar je več kot polovica izvoljenih delegatov skupščine,
torej je skupščina sklepčna.
Po ugotovitvi, da sta prva in druga točka dnevnega reda izčrpani (otvoritev in poročilo verifikacijske
komisije), je predsednik predlagal skupščini, da preide na 3. točko dnevnega reda.
AD 3. Potrditev dnevnega reda
Predsednik je na predlog glavnega odbora predlagal dnevni red skupščine. Na podlagi sklepa,
sprejetega na skupščini, je seja potekala po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1. Otvoritev skupščine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poslovnik o delu skupščine SVIZ.
5. Izvolitev delovnih teles skupščine SVIZ.
6. Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje od 1998 do 2002.
7. Poročilo o delovanju SVIZ od 1998 do 2002.
8. Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije.
9. Programske usmeritve za obdobje 2002 do 2006.
10. Volitve:
a. Potrditev kandidatnih list kandidatov za komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe ter kandidatov
za nadzorni odbor in glavnega tajnika SVIZ Slovenije.
b. Volitve.
c. Sklep o višini in delitvi članarine v SVIZ.
12. Razrešitev glavnega odbora, komisije za statutarna vprašanja in pritožbe, nadzornega odbora in
glavnega tajnika SVIZ Slovenije.

13. Razglasitev rezultatov volitev.
14. Potrditev mandatov članic in članov Glavnega odbora SVIZ Slovenije.
15. Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije.
16. Deklaracija Izobraževalne internacionale o poklici etiki.
17. Resolucije.
18. Zaključek skupščine.
Delegati skupščine so soglasno sprejeli
SKLEP št. 1:
Potrdi se predlagani dnevni red skupščine.
AD 4. Poslovnik o delu skupščine SVIZ
Delegati skupščine so soglasno sprejeli
SKLEP št. 2:
Sprejme se Poslovnik o delu skupščine SVIZ Slovenije.
AD 5. Izvolitev delovnih teles 6. skupščine SVIZ Slovenije
Na predlog Izvršilnega odbora SVIZ Slovenije in v skladu s 3. členom sprejetega poslovnika
so delegati skupščine soglasno sprejeli
SKLEP št. 3:
V delovno predsedstvo 6. skupščine se izvoli:
IRENA LIPOVEC, OŠ "8 talcev", Logatec, za predsednico
BRANIMIR ŠTRUKELJ, GO SVIZ Slovenije, za člana
MATJAŽ GAMS, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, za člana
NEVENKA TUČIČ, Vrtec Koroška vrata, Maribor, za članico
ZORICA ŠIMUNIĆ, OŠ Stanka Vraza, Ormož, za članico
Predsednik Franci Zupan je prosil delovno predsedstvo, da zasede svoja mesta. Čestital je
izvoljenim in prosil predsednico delovnega predsedstva Ireno Lipovec, da prevzame vodenje 6.
skupščine.
Predsednica Irena Lipovec se je v imenu delovnega predsedstva zahvalila za zaupanje in predlagala
v izvolitev še ostala delovna telesa skupščine.
Delegati skupščine so soglasno sprejeli
SKLEP št. 4:
V komisijo za statut, vloge in pritožbe se izvoli:
ANA IGLIČ, GO SVIZ Slovenije, za predsednico
TONE PFAJFAR, sekcija upokojenih članov, za člana
DANICA ŠTANGL, OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana, za članico
DUŠAN ŠTEPEC, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Novo mesto, za člana
TINE PONIKVAR, Gimnazija Koper, za člana
Članom komisije je čestitala za zaupanje, ki so jim ga izkazali delegati 6. skupščine SVIZ. Prosila jih
je, da zasedejo svoja mesta in so na voljo delegatom in delovnemu predsedstvu za pojasnila pri

posameznih točkah dnevnega reda.
SKLEP št. 5:
V volilno komisijo se izvoli:
ZVONKO MAVRIČ, Tehniški šolski center, Nova Gorica, za predsednika
SILVA BAJŽELJ, OO SVIZ Ljubljane in okolice, za članico
BOLESLAV DAUGUL, OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, za člana
ALENKA LOGAR PLEŠKO, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, za članico
ERIKA ROZMAN LOGAR, Gimnazija Kranj, za članico
SKLEP št. 6:
Za zapisnikarico se izvoli VANJO ČEPIN, GO SVIZ Slovenije, za overovitelja zapisnika pa se izvoli
ANO MERLJAK BRATUŠ, Gimnazija Šentvid, in DAMJANA DAMJANOVIČA, SNG Opera in balet,
Ljubljana.
Predsednica delovnega predsedstva je pojasnila potek razprave na skupščini, ki jo določa 9. člen
poslovnika. Razprava se začne po uvodni obrazložitvi predloga. Za razpravo se delegati prijavljajo
pisno, z obrazcem, ki so ga prejeli z gradivom. Obrazci so na voljo tudi pri Majdi Možina, strokovni
sodelavki Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice. Za razpravo k posamezni točki se delegati
že lahko prijavljajo. To velja za vse točke, zato je treba na prijavnico napisati, za katero točko
dnevnega reda se razpravljavec prijavi.
Posebej je opozorila, da se pri točki Spremembe in dopolnitve statuta napiše številko člena, o
katerem se želi razpravljati. Če se želi razpravljati splošno o spremembah statuta, se v rubriko vpiše
"splošna razprava". Spoštovati je treba s poslovnikom omejen čas za razpravo (razprava 4', za
repliko 1'), sicer bo moralo delovno predsedstvo razpravljavcem po enem opozorilu odvzeti besedo.
AD 6. Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje od 1998 do 2002
Poročilo je podala predsednica nadzornega odbora Slavica Barborič.
Predsednica delovnega predsedstva je odprla razpravo o poročilu.
Matjaž Gams se je pridružil ugotovitvi nadzornega odbora o gospodarnem ravnanju s sredstvi,
predlagal pa je, kot že večkrat na glavnem odboru, da naredimo neodvisno revizijo poslovanja, kot to
dela večina državnih inštitucij.
Na vprašanje Janeza Košnika o finančni konstrukciji nakupa poslovne stavbe na Oražnovi 3 v
Ljubljani je Branimir Štrukelj povedal, da so bili viri že izplačanih sredstev za nakup stavbe
privarčevana sredstva na depozitih in ne sredstva iz tekočih prilivov članarine. Po sedanjem
predračunu za obnovo in celotno izgradnjo poslovne stavbe se bodo sredstva iz depozitov črpala
tudi v bodoče, kar bo razvidno tudi iz finančnega načrta za leto 2003.
Skupščina je soglasno sprejela
SKLEP št. 7:
Sprejme se Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje od 1998 do 2002.
Ob izteku mandata članic nadzornega odbora se je predsednica delovnega predsedstva Irena
Lipovec v imenu glavnega odbora in skupščine zahvalila Slavici Barborič, Vlasti Areh Račečič in
Zmagi Obštetar za opravljeno delo.

Skupščino je pozdravila ministrica dr. Lucija Čok, ki se zaradi delovne obveznosti ni mogla udeležiti
dopoldanskega otvoritvenega dela skupščine. V pozdravnem nagovoru je posebej poudarila pomen
socialnega partnerstva in sodelovanja v času, ko smo pred pomembnimi odločitvami na področju
plačne zakonodaje s sprejemanjem Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ostalih zakonov s
področja urejanja šolskega sistema in znanosti. Ministrica dr. Lucija Čok je odgovarjala tudi na
konkretna vprašanja delegatov.
AD 7. Poročilo o delovanju SVIZ od 1998 do 2002
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je podal predlog poročila o delovanju SVIZ od 1998 do 2002
(v gradivu).
Predsednica delovnega predsedstva je odprla razpravo. Pojasnila je določila poslovnika o delu
skupščine, o načinu in poteku razprave, časovni omejitvi razprav, podaji replik in načinu glasovanja.
Pri točki 7 se razpravlja konkretno o predlogu poročila ali pa splošno o delovanju SVIZ v preteklem
obdobju.
Matjaž Gams je podal dve pobudi: SVIZ se mora aktivno boriti, da bo član sindikata imel bistveno
več pravic in ugodnosti od nečlana (velja tudi pri odpuščanju), in se upreti demagogiji, češ da imamo
visoke plače. Zadnje zahteva v prihodnje med vsemi poklici znotraj SVIZ strpnost in medsebojno
sodelovanje. Predsednica je predlagala, da se pobudi upoštevata pri programskih usmeritvah.
Skupščina je soglasno sprejela
SKLEP št. 8:
Sprejme se Poročilo o delovanju SVIZ od 1998 do 2002.
AD 8. Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije
Glede na zelo zahtevno točko dnevnega reda je predsednica delovnega predsedstva Irena Lipovec
podala napotke za razpravo. Prosila je vse, ki želijo razpravljati, da v prijavi zapišejo, ali želijo
splošno razpravljati o statutu ali le o posameznih členih.
O členih, pri katerih ne bo amandmajev ali dodatnih predlogov, bomo glasovali ob koncu, ko bomo
glasovali o spremembah statuta v celoti.
Splošne razprave o statutu ni bilo.
Sledila je razprava po posameznih členih statuta. Predsednica je podala predloge sprememb in
dopolnitev statuta glavnega odbora, izvršilnega odbora in stališče komisije za statutarna vprašanja in
pritožbe, ki so jih delegati prejeli z gradivom. Pozvala je delegate, da s podporo skupine delegatov
skupščine prijavijo predloge sprememb in dopolnitev k posameznim členom ter posameznike, da s
prijavnico napovej o svojo razpravo.
Branimir Štrukelj, glavni tajnik, in Ana Iglič, pomočnica glavnega tajnika, sta ob posameznih členih
podala dodatne obrazložitve.
Na podlagi predlogov sprememb in dopolnitev statuta območnih odborov, IO SVIZ, GO SVIZ,
stališča komisije za statutarna vprašanja in pritožbe in podpore desetih delegatov je skupščina po
razpravi, v kateri so sodelovali:
Franci Zupan, predsednik glavnega odbora, Ana Merljak Bratuš ob podpori delegatov; Tone
Pfajfar, predsednik komisije za statut in pritožbe z obrazložitvijo stališča komisije do predlagane
spremembe imena SVIZ (v gradivu) in na podlagi podpore delegatov; Damjan Damjanovič delegat
kulturnih organizacij, Ana Miler, OO Jesenice, Andrej Dular, delegat kulturnih organizacij, Janez
Stergar, član glavnega odbora, Marko Slatnar, član komisije za statutarna vprašanja in pritožbe;
Robert Krajnc, delegat OO Ljubljane in okolice; Branimir Štrukelj, glavni tajnik; Boštjan Železnik
ob podpori delegatov; Matjaž Polak, Kemijski inštitut Ljubljana; Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski
muzej Maribor; Tine Ponikvar v imenu OO Obale in OO Pomurja; Janez Košnik, OO Kranj;

Leonida Lebar Russo v imenu sekcije glasbenih šol; Erika Rozman Logar v imenu sekcije
administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev ob podpori delegatov in Nevenka Tučič,
predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje,
sprejela naslednje spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije:
SKLEP št. 9:
1. Z večino glasov ZA (proti 18, vzdržanih 10) se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 1. členu za
besedo "izobraževanja" postavi vejica, črta se besedilo "in znanosti" ter se ga nadomesti z
besedilom, ki se glasi: "znanosti in kulture".
V vseh ostalih členih se besedilo "in znanosti" nadomesti z besedilom", znanosti in kulture" v
ustrezni obliki.
2. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 1. členu na koncu drugega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: "Na dvojezičnih območjih se naziv sindikata uporablja v slovenskem jeziku in
jeziku narodnostnih manjšin."
3. Z večino glasov ZA (proti 1, vzdržanih 8) se sprejme predlog IO SVIZ, da se v 2. odstavku 1.
člena besedi "Dalmatinova 4" zamenjata z besedilom "Oražnova 3".
4. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 8. alinei 3. člena črta veznik "ter" in doda besedi:
"poustvarjalne in ustvarjalne umetnosti".
5. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 5. členu tretji odstavek spremeni tako, da se
namesto pike postavi vejica in doda besedilo: "ali je kršil etični kodeks in bil zaradi tega
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje." Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: "Postopek
izključitve in kazniva dejanja, za katera se lahko izključi člana iz sindikata, določi Glavni odbor SVIZ."
6. Z večino glasov ZA (proti 1) se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 7. členu črta drugi, tretji in
četrti odstavek.
7. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ, da se v drugem odstavku 11. člena besedilo: "Sestava
območnega odbora se določi s sklepom, ki ga sprejemajo sindikati v zavodih na tem območju."
nadomesti z novim, ki se glasi: "Notranjo organiziranost in način delovanja območni odbor uredi s
pravili."
8. Z večino glasov ZA (za 80, proti 42, vzdržanih 5) se sprejme predlog GO SVIZ, da se v prvem
odstavku 12. člena besedilo "Ugotovitveni sklep o izvolitvi delegatov za skupščino sprejme glavni
odbor." nadomesti z novim, ki se glasi: "Posamezni območni odbor ne more imeti več kot 50
delegatov na skupščini. Ugotovitveni sklep o izvolitvi delegatov za skupščino za obdobje štirih let
sprejme glavni odbor SVIZ."
9. Z večino glasov ZA (vzdržani 4) se sprejme predlog GO SVIZ, da se v petem odstavku 13. člena
dodata nova 12. alinea, ki se glasi: " predlaga dnevni red skupščine sindikata," in nova 13. alinea, ki
se glasi: " na podlagi soglasja dveh tretjin sindikalnih zaupnikov odloča o povezavi v konfederacijo".
Črtata se 17. in 18. alinea. Sedanje 12., 13., 14., 15. in 16. alinea postanejo 14., 15., 16., 17. in 18.
alinea. V novi 18. alinei se vejica nadomesti s piko.
V šestem odstavku 13. člena se številki "12" in "13" nadomestita s številkama "13" in "14".
10. Z večino glasov ZA (vzdržani 4) se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 14. členu peta in šesta
alinea spremenita tako, da se po novem glasita: "sindikalna konferenca visokega šolstva in
znanosti," in "sindikalna konferenca kulturnih organizacij."
11. Z večino glasov PROTI (za 18, proti 38, ostali vzdržani) se zavrne predlog delegatov, da se v 1.
odstavku 14. člena doda nova sedma alinea, ki bi se glasila: "sindikalna konferenca nepedagoških
delavcev".

Drugi dan zasedanja 6. skupščine SVIZ Slovenije - 4. 12. 2002 z začetkom ob 9. uri
Na podlagi poročila verifikacijske komisije je bilo drugi dan zasedanja skupščine navzočih
155 delegatov, kar je več kot polovica izvoljenih delegatov, torej je skupščina sklepčna.
Delegati so nadaljevali razpravo in odločanje o spremembah in dopolnitvah Statuta SVIZ Slovenije.
Pri sklepu št. 9 so nadaljevali z 12 točko sprememb in dopolnitev, kot sledi:
12. Z večino glasov ZA (vzdržana 2) se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 16. členu v 14. alinei
pika nadomesti z vejico. Dodata se novi 15. in 16. alinea, ki se glasita: "imenuje predstavnike
sindikata v drugih organih in organizacijah," in "daje soglasje k podpisu kolektivnih pogodb,
dogovorov in sporazumov z državnimi organi. organi lokalnih skupnosti in delodajalci."
13. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ, da se v 18. členu beseda "imenuje" nadomesti z
besedo "voli" in besedi "enega leta" nadomesti z besedama "dveh let".
14. Z večino glasov ZA (vzdržan 1) se sprejme predlog GO SVIZ, da se črta 22. b člen.
15. Z večino glasov ZA (vzdržanih 7) se sprejme predlog delegatov, da se v drugem odstavku 23.
člena besedilo v oklepaju dopolni tako, da se po novem glasi: " (glavni odbor, sindikalna konferenca.
območni odbor)."
16. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ, da se v drugem odstavku 24. člena besedilo "s
pravilnikom določi glavni odbor" spremeni tako, da se po novem glasi: "določi skupščina".
17. Z večino glasov ZA (vzdržana 2 ) se sprejme predlog 10 SVIZ, da se doda nov 24. a člen. ki se
glasi: "SVIZ vodi finančno-materialno poslovanje skladno z zakoni in slovenskimi računovodskimi
standardi. V skladu s temi predpisi izvršilni odbor SVIZ določi dejavnosti, ki so pridobitne in se
financirajo iz drugih lastnih virov.
Če opravlja pridobitne dejavnosti območni odbor SVIZ, določi te dejavnosti predsedstvo območnega
odbora."
18. Soglasno se sprejme predlog GO SVIZ in IO SVIZ, da se doda nov 31. člen, prvi in drugi
odstavek, 3. odstavek pa se doda na predlog delegatov OO Ljubljane in okolice tako, da se dodani
nov 31. člen v celoti glasi:
"Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije stopijo v veljavo z dnem sprejema na skupščini.
Sprememba sedeža SVIZ iz drugega odstavka 1. člena se prične uporabljati z dnem, ki ga določi
GO SVIZ Slovenije.
Ime "Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije" se v poslovanju sindikatov
zavodov izvede najkasneje do 31. 12. 2006."
Skupščina je ob predlogu dopolnitve 13. člena statuta OO Obale in OO Pomurja oblikovala sklep, ki
se ne nanaša na spremembo statuta.
SKLEP št. 10:
Z večino glasov PROTI (za 52, proti 57, vzdržanih 30) se zavrne predlog sklepa, ki bi se glasil: "Na
seje glavnega odbora se vabi po enega predstavnika italijanske in enega predstavnika madžarske
narodnostne skupnosti."
Predsednica je dala na glasovanje Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije v celoti, z
dopolnili, ki so bila predlagana v gradivu, in z vsemi dopolnili, ki so bila predložena in izglasovana na
zasedanju.
Skupščina je z večino glasov ZA (2 vzdržana) sprejela
SKLEP št. 11:
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije.

Janez Stergar je opozoril na predlog sklepa IO SVIZ, ki je na svoji zadnji seji v ponedeljek sklenil od
skupščine pridobiti pooblastilo, da se pripravi čistopis statuta z redakcijskimi spremembami in
preštevilčenjem sprejetih členov. Skupščina je na predlog soglasno sprejela
SKLEP št. 12:
Skupščina pooblašča GO SVIZ, da v roku treh mesecev pripravi uradno prečiščeno besedilo Statuta
SVIZ Slovenije, ki vključuje redakcijske popravke in preštevilčenje členov.
9. Programske usmeritve SVIZ Slovenije
Predlog programskih usmeritev (v gradivu) je predstavil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
Predsednica je predlagala, da se najprej razpravlja o predlogu sklepa o preimenovanju
"Programskih usmeritev SVIZ Slovenije" v "Načela in cilji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije", nato pa o sami vsebini programskih usmeritev. Na predlog GO SVIZ je
skupščina z večino glasov ZA (vzdržan 1) sprejela
SKLEP št. 13:
Programske usmeritve, sprejete na 5. skupščini SVIZ Slovenije leta 1998, se preimenujejo v "Načela
in cilji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije."
Programske usmeritve, ki jih skupščine SVIZ sprejemajo za štiriletno mandatno obdobje, morajo biti
v skladu z Načeli in cilji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije."
Vesna Vlahovič, delegatka OO Obale, v programskih usmeritvah pogreša opredelitev cilja, da se
borimo za kakovostno šolo. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, zlasti v zadnjem času, kakovost
razume kot kategorijo, ki izključuje kreativnost. Kreativnost pa pomeni tisto kategorijo, ki je ne
moremo meriti v številu ur in v fizični prisotnosti. Prav bi bilo, da bi se SVIZ opredeljeval do tako
imenovane proletarizacije našega poklica, ki se kaže v osemurnem delavniku - v t. i. fizični
prisotnosti, v kopičenju različnih del, za katere nismo usposobljeni. Delegatka pričakuje, da se SVIZ
na to odziva, in zahteva še nadaljnje nenehno preverjanje reform in projektov, ki jih MŠZŠ včasih
uvaja čisto na pamet, tudi na škodo položaja učiteljev. To so projekti, ki naj bi zagotovili boljšo,
kakovostnejšo šolo. Tu je tudi matura in poklicna matura, pri čemer tudi učitelji pogosto dobivajo
nizke udarce s strani staršev in javnega mnenja. Zato je potrebno, da SVIZ posega tudi na strokovno
področje vzgojnoizobraževalnega dela, od MŠZŠ pa zahteva tudi podatke, kako porast števila
visoko strokovnega kadra vpliva na inovativnost.
Danica Hadalin, delegatka OO Ljubljane in okolice, je opozorila na tehtne pomisleke zaposlenih
strokovnih delavcev v vrtcih v zvezi z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki ima
veliko pomanjkljivosti, zato bi si želeli, da bi SVIZ bolj vplival na spremembe. Pogoji in načini
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami so v zakonu točno opredeljeni, v praksi pa dolgotrajni in
tako na škodo otrok, vzgojiteljic in njihovih pomočnico. Dokler postopek kategorizacije ni narejen,
število otrok v oddelku ostane enako, ni pomoči strokovnjaka, ni dodatnega spremstva in tudi ne
dodatka za povečan napor. Otroci z motoričnimi težavami ne morejo na daljše izlete, otroci z
mentalnimi težavami pa ne sledijo dejavnostim v skupini. S strokovnim timom, z individualizirano
pomočjo strokovnjaka, osebe za spremstvo in z organizacijo govorilnih ur posebej za starše otrok s
posebnimi potrebami, bi bilo delo lažje. Vprašamo se lahko, za kaj vse je tak otrok prikrajšan, kaj je s
pravicami otrok in kako so zaščitene pravice zaposlenih. V prihodnjih letih bo vključenih še več otrok
s posebnimi potrebami, problemi zaposlenih pa bodo ostali enaki. Predlagala je, da se problematiko
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vključi v programske usmeritve prihodnjega štiriletnega
obdobja.

Zorica Šimunić, delegatka OO Ormož, je podprla razpravo kolegice Danice Hadalin o problematiki
otrok s posebnimi potrebami v vrtcih. Problematika inkluzije otrok s posebnimi potrebami ni samo
problematika vrtcev. Že večkrat je opozorila glavni odbor, da to ni problematika zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ampak da ta problematika zajema čisto vse nas! SVIZ
mora v svojem nadaljnjem delovanju zaščititi vse v procesu vzgoje in izobraževanja, ker bodo otroci
s posebnimi potrebami vključeni povsod, zaenkrat so v vrtcih in osnovnih šolah, v manjšem številu
so vključeni v srednjih šolah, kasneje pa bodo tudi v visokem šolstvu. V zvezi z inkluzijo otrok s
posebnimi potrebami moramo zahtevati, da se zaščitijo učitelji tako glede nadaljnjega večanja
obremenitev, strokovnega usposabljanja in vrednotenja njihovega dela. Zavzela se je tudi za
strokovnjake s tega področja, ki morajo obdržati svoj status, ker je njihova pomoč nujna in pri delu s
takim otrokom vedno potrebna.
Miha Prosen je v imenu OO Ljubljane in okolice razpravljal o kulturni, športni in družabni dejavnosti
članstva. OO Ljubljane in okolice predlaga, da se programske usmeritve dopolnijo z osmo točko usluge članstvu, kjer se doda športna, rekreativna in družabna srečanja kot osnovo za pripravo
konkretnega programa dela na tem področju.
Boleslav Daugul, delegat OO Ljubljane in okolice, je razpravljalo ohranjanju delovnih mest
strokovnih delavcev po osnovnih in srednjih šolah. Problematiko presežkov na eni strani, istočasno
pa deficitarnost učiteljev na določenih področjih (slov. jezik, mat., tuji jezik ...) bo ob uvedbi
devetletke treba skupno reševati, tako s strani SVIZ kot tudi s strani MŠZŠ. Možna rešitev bi bila, da
bi se učitelji, ki imajo manj kot 5 let do upokojitve, lahko predčasno upokojili. Predlagal je tudi, da bi
starejše učitelje v devetletki razbremenili nekaterih obveznosti, morda prerazporedili na delovna
mesta, ki bi jim bolj ustrezala in jih manj obremenjevala. SVIZ bi moral opraviti raziskavo glede
obremenjenosti učiteljev, zlasti glede stresnih in drugih zdravju škodljivih obremenitev. Znano je, da
je teh poklicnih težav pri učiteljih zelo veliko.
Andreja Pečnik, delegatka OO Ljubljane in okolice, je uvodoma poudarila, da smo pod vodstvom
Branimirja Štruklja veliko dosegli, vendar se vsak dan odpirajo nova vprašanja in novi problemi, nove
naloge, tako da za nas delo ne bo nikoli dokončano! OO Ljubljane in okolice sprejema programske
usmeritve, predlaga pa, da sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za
izobraževanje odraslih z Združenjem ravnateljev osnovnih šol Slovenije še naprej odločno vztraja in
skuša doseči dogovor glede dopolnjevanja delovne obveznosti strokovnih delavcev v osnovnih
šolah. Predlagajo, da sindikalni zaupniki vsak na svoji šoli z vodstvom šole skušajo doseči najboljši
možni dogovor o številu ur, ki jih morajo nadomestiti strokovni delavci, kar po mnenju mnogih zaradi
specifičnosti dela sploh ne bi smelo biti vprašljivo. Delo na šoli je tako obsežno in raznoliko, da ga je
težko meriti s časovnimi enotami. Dajejo pobudo, da se prepriča MŠZŠ in Združenje ravnateljevosnovnih šol Slovenije, da so strokovni delavci preobremenjeni v pripravah na devetletno osnovno
šolo, zaradi česar je dopolnjevanje obveznosti strokovnih delavcev neutemeljeno in odvečno. SVIZ
pa tudi opozarjajo, da zaščiti strokovne delavce osnovnih šol pred uvedbo fiksnega delovnega časa.
Podpirajo tudi pobudo IO SVIZ, da izvede revizijo postopka glede zmanjševanja plač strokovnim
delavcem s šesto stopnjo izobrazbe, saj menijo, da je v osnovnih šolah zaposlena večina (vsaj dve
tretjini strokovnih delavcev) s tako izobrazbo. To, da je razlika v plači med šesto in sedmo stopnjo za
enako delovno mesto prevelika (15%), je nedopustno. Nazadnje je še opozorila, da se premalo
upošteva, da je učiteljski poklic eden najbolj odgovornih poklicev in odločilen za bodočnost mladih
ljudi, istočasno pa je eden najbolj stresnih poklicev.
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je skupščina soglasno sprejela
SKLEP št. 14:
Razpravo o Programskih usmeritvah SVIZ Slovenije za obdobje od 2002 do 2006 se prekine. Z
njo nadaljujemo po opravljenih volitvah.

AD 10. Volitve
a. Potrditev kandidatnih list kandidatov za komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe,
kandidatov za nadzorni odbor in glavnega tajnika SVIZ Slovenije.
V skladu s Statutom SVIZ Slovenije skupščina potrdi kandidatno listo za člane komisije za statutarna
vprašanja in pritožbe. za člane nadzornega odbora in za glavnega tajnika.
GO je na svoji 19. (izredni) seji 14. maja 2002 imenoval petčlansko kandidacijsko komisijo v sestavi:
Ana Merljak Bratuš, Gimnazija Šentvid, Zlata Verbec. OŠ Milan Šušteršič, Ljubljana, Lidija Vinter,
OŠ Miklavž, Miklavž na Dravskem polju, Zdravko Papič, SERŠ Maribor, in Vanja Čepin, GO SVIZ,
kot predsednica. O delu komisije je poročala članica komisije Zlata Verbec.
Kandidacijska komisija, ki se je sestala 20. novembra 2002, je ob pregledu kandidatnih list za volitve
organov SVIZ na 6. skupščini SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2002 - 2006 ugotovila naslednje:
Kandidature za kandidiranje kandidatov v organe SVIZ - komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe,
nadzorni odbor in glavnega tajnika - so bile v skladu s Statutom SVIZ Slovenije, Pravilnikom o
izvedbi volitev in v skladu s sklepom GO SVIZ vložene pravočasno, to je do 19.11.2002.
Kandidate v komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe ter nadzorni odbor so predlagali območni
odbori SVIZ, kandidata za glavnega tajnika pa poleg območnih odborov tudi sindikalne konference
SVIZ. Kandidati so h kandidaturam priložili potrebna soglasja.
V kandidacijskem postopku je bil primer kandidature za več organov in je tako prišlo do
nezdružljivosti funkcij, kar pa je bilo v času kandidacijskega postopka v celoti odpravljeno.
Kandidacijska komisija je po pregledu kandidatur sestavila listo kandidatov po abecednem vrstnem
redu. Začetna črka abecede se je določila z žrebom. Kandidatna lista za člane in namestnike
komisije za statutarna vprašanja in pritožbe se na podlagi žreba začne s črko O, kandidatna lista za
člane in namestnike nadzornega odbora pa s črko H.
Na kandidatni listi za izvolitev članov in namestnikov komisije za statutarna vprašanja in pritožbe je
devet (9) kandidatov, pri nadzornem odboru je deset (10) kandidatov, na kandidatni listi za glavnega
tajnika pa en (1) kandidat.
V komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe se voli pet (5) članov in dva (2) namestnika, v
nadzorni odbor tri (3) člane in dva (2) namestnika ter za glavnega tajnika en (1) kandidat.
Kandidatne liste so bile posredovane vsem kandidatom in organom, ki so jih predlagali.
IV. Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ šteje 5 članov in 2 namestnika.
Kandidirajo:
1. OBŠTETAR ZMAGA, Sekcija upokojencev SVIZ
(predlagatelj: OO SVIZ Ljubljane in okolice)
2. SLATNAR MARKO, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
(predlagatelj: OO SVIZ Ljubljane in okolice)
3. ŠTEPEC DUŠAN, Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto (predlagatelj: OO SVIZ Novo
mesto)
4. VORIH STANKO, Živilska šola Maribor
(predlagatelj: OO SVIZ Podravja)
5. BARTULOVIČ ALOJZIJA, OŠ Bežigrad, Ljubljana
(predlagatelj: OO SVIZ Ljubljane in okolice)
6. CIMERMAN CVETKA, VVZ Ljubljana Center, enota Poljane, Ljubljana (predlagatelj: OO Ljubljane
in okolice)
7. FINŽGAR PLAVČAK TEA, Poslovna - komercialna šola Celje (predlagatelj: OO SVIZ Celje)

8. KARNIČNIK IGOR, Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana
(predlagatelj: OO SVIZ Ljubljane in okolice)
9. KRAVANJA RADO, Dijaški in študentski dom Kranj
(predlagatelj: OO SVIZ Kranj)
II. Nadzorni odbor SVIZ šteje 3 člane in 2 namestnika.
Kandidirajo:
1. KOPAČ SILVO, OŠ Center Novo mesto
(predlagatelj: OO SVIZ Novo mesto)
2. KOŠNIK JANEZ, Srednja gradbena šola Kranj
(predlagatelj: OO SVIZ Kranj)
3. PETEK GREGOR, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
(predlagatelj: OO SVIZ Ljubljane in okolice)
4. ŠVIGELJ SAVI, Vrtci Brezovica, Brezovica
(predlagatelj: OO SVIZ Ljubljane in okolice)
5. AREH RAČEČIČ VLASTA, VVZ Studenci
(predlagatelj: OO SVIZ Podravja)
6. BARBORIČ SLAVICA, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Velenje (predlagatelj:
OO SVIZ Velenje in OO SVIZ Podravja)
7. BEZJAK BARlCA, Šolski center Ptuj
(predlagatelj: OO SVIZ Ptuj)
8. CIRMAN BRANKO, SSP Celje
(predlagatelj: OO SVIZ Celje)
9. DREMELJ MARTA, OŠ Roje, Domžale
(predlagatelj: OO Ljubljane in okolice)
10. DROBNE LEOPOLD, OŠ Slavko Grum Zagorje
( predlagatelj: OO SVIZ Zasavje)
III. Za glavnega tajnika SVIZ kandidira:
ŠTRUKELJ BRANIMIR, dosedanji glavni tajnik GO SVIZ Slovenije
(predlog območnih odborov in sindikalnih konferenc)
Kandidacijska komisija predlaga skupščini, da potrdi kandidatne liste za komisijo za statutarna
vprašanja in pritožbe, nadzorni odbor in glavnega tajnika.
Skupščina je soglasno sprejela
SKLEP št. 15:
Potrdijo se kandidatne liste za komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe, nadzorni odbor in
glavnega tajnika.
b. Volitve
Predsednica delovnega predsedstva 6. skupščine Irena Lipovec je pojasnila potek in način volitev.
Volitve bodo v odmoru, ki bo zaradi njih trajal 40 minut. Vsak delegat bo prejel tri glasovnice, ki jih
izpolnjene vloži v ustrezno skrinjico. Glasovnica za komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe bo
veljavna, če se obkroži najmanj 1 kandidat in največ 7 kandidatov. Na listi je 9 kandidatov. Prvih 5
kandidatov z največjim številom glasov bo izvoljenih za člane komisije, naslednja 2 pa za
namestnika.
Glasovnica za nadzorni odbor bo veljavna, če se obkroži najmanj 1 in največ 5 kandidatov. Na listi je

10 kandidatov. Prvi trije kandidati z največjim številom glasov bodo izvoljeni za člane nadzornega
odbora, naslednja 2 pa za namestnika.
Za glavnega tajnika je le en kandidat. Glasuje se tako, da se obkroži besedo ZA ali PROTI.
Po opravljenih volitvah so delegati nadaljevali razpravo o Programskih usmeritvah za
obdobje od 2002 do 2006:
Delegatka Irena Čolpa je v nadaljevanju razprave opozorila na problem "pedagoških ur", ki so že
leta in leta predmet razprav zaposlenih v oddelkih vzgoje in izobraževanja. Ob prenovi posebnega
programa za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju je pravi čas za pogovor o
pedagoških urah, ki trajajo 60 minut. Organizacijsko, prostorsko in kadrovsko so oddelki vzgoje in
izobraževanja povezani z osnovnimi šolami s prilagojenim programom, kjer so ure 45-minutne, imajo
razredništvo, ki je priznano in plačano, medtem ko tisti, ki delajo v oddelkih vzgoje in izobraževanja,
nimajo ne priznanega in ne plačanega razredništva, čeprav opravljajo popolnoma enako delo kot
kolegi v osnovni šoli. Predlagala je, da se v mandatnem obdobju 2002 - 2006 posveti problemu, ki je
za vse, ki delajo v oddelkih vzgoje in izobraževanja, velik in se ga razreši v pogajanjih pri
spremembah normativov in standardov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami.
Vlasta Sagadin, predsednica OO Kranj, je v celoti podprla programske usmeritve, dodala pa še dva
predloga, ki zadevata ohranjanje delovnih mest in dopolnjevanje učne obveznosti učiteljev.
Problem presežnih delavcev je prisoten že danes, zlasti v šolah z devetletnim programom, kjer se že
dogaja, da so delavci, ki učijo vzgojne predmete, izpostavljeni primanjkljaju pedagoških ur. Vzroki za
to so predvsem v spremenjenih normativih in standardih, ki za tako imenovane vzgojne predmete
predvidevajo združevanje skupin istega razreda, kar v praksi pomeni, da se recimo športnemu
učitelju ali učitelju tehnike število ur precej zmanjša. V skladu z dogovorom iz leta 1999, kjer piše, da
bo MŠZŠ naredilo vse, da ohrani delovna mesta, in da bo sindikat pri tem pomagal, je treba ob
prvem srečanju s predstavniki ministrstva spregovoriti o tem in predlagati spremembo normativov na
tistih segmentih, ki bi omogočili, da se delovno mesto lahko ohrani.
Druga pobuda zadeva dopolnjevanje obveznosti učiteljev. Strinjala se je z ugotovitvijo, da je treba
narediti temeljito analizo o delu in pogojih dela učiteljev, ki jo mora opraviti neodvisna inštitucija.
Na koncu je podala tudi predlog sindikalnega zaupnika območnega odbora Kranj, da se za zaščito
učiteljev pred agresivnost jo na delovnem mestu ali v zvezi z njim, v SVIZ ustanovi komisija, ki bo
obravnavala primere nasilja in zagotavljala pomoč učiteljem, ker so taki primeri agresivnosti vedno
bolj pogosti. V primerih nasilja se danes učitelji nimajo kam obrniti.
Po končani razpravi delegatk in delegatov se je v razpravo vključil glavni tajnik Branimir Štrukelj z
dodatnimi pojasnili k predlogom. Mnogi danes izpostavljeni problemi so že vključeni v Načela in cilje
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in tudi v ostalih predlogih iz razprave,
za katere je predlagal, da se upoštevajo kot navodilo za delo GO SVIZ Slovenije.
V razpravi poudarjeno zavzemanje za kakovost šole ima v Načelih in ciljih SVIZ Slovenije že svoje
pomembno mesto. Ta usmeritev bo ostala tudi v prihodnje ena od ključnih načelnih opredelitev SVIZ
Slovenije.
Odgovoril je tudi vsem tistim, ki so omenili stalna preverjanja in analizo zahtevnosti tega poklica in
vedno pogostejša poseganja staršev v strokovnost. Prepričan je, da je v naših dokumentih ta stvar
že dovolj dobro urejena, treba pa jo je realizirati. Strinjal se je z opredelitvijo SVIZ do tako
imenovane proletarizacije našega poklica, hkrati pa povedal, da smo prav z zadnjim aneksom pri
vrednotenju tega poklica dosegli drugačen socialen status v primerjavi z zdravniki in državnimi
uradniki, seveda če bomo to uspeli tudi realizirati.
Jasno je, da je treba ugled poklicev, ki jih zastopamo (ne samo učiteljev, velja tudi za vse poklice na
področju znanosti in kulture), v vsakem trenutku braniti in povečevati, in to ne samo v vodstvu

sindikata. Vsak lahko na kak način mnogo prispeva k temu v vsakdanjem življenju, v lokalnih
časopisih, na okroglih mizah in v razpravah na posameznih zavodih.
V zvezi s problemom otrok s posebnimi potrebami je tudi ministrica priznala, da na tem področju
delo ni bilo opravljeno. Glavni tajnik je predlagal, da se zlasti sindikalna konferenca predšolske
vzgoje skupaj z glavnim odborom resno loti teh vprašanj, da jim določi prioritete, hkrati pa se je tudi
sam zavezal, da bo SVIZ poskušal čim prej doseči razgovor na MŠZŠ. Glede spremembe zakona
na tem področju se ta trenutek ne da ničesar storiti, lahko pa predlagamo njegovo spremembo, kar
je tudi naša možna odločitev.
Pozdravil je predlagano dopolnitev programskih usmeritev s športnimi, rekreativnimi in družabnimi
srečanji, ki so sicer že opredeljena v načelih in ciljih, njihova opredelitev v programu pa bo osnova
za pripravo konkretnega programa dela na tem področju.
V zvezi z odpuščanjem in predčasnimi upokojitvami, zlasti pa v zvezi s predlogom, da sindikat naredi
več, da bi bili naši starejši kolegi razbremenjeni v obdobju pred upokojitvijo, je povedal, da je sindikat
že dosegel eno tako razbremenitev. Po kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
imajo starejši učitelji dve uri manj pouka. Naša argumentacija za sprejem tega določila je bila prav
razbremenitev, žal pa se v praksi ni obnesla. Ministrstvo nam je postreglo s podatki, da je to
možnost izkoristilo manj kot 3% upravičencev.
Glede dopolnjevanja delovne obveznosti strokovnih delavcev v osnovni šoli se je treba ponovno
dogovoriti z ravnatelji. Prvi poskus dogovora z ravnatelji ni bil neuspešen. Predlog o dopolnjevanju
delovne obveznosti je treba ponovno proučiti, kar sodi v dogovor sindikalne konference osnovnih
šol.
Glavni tajnik se je strinjal s predlogom za ohranitev delovnih mest v okviru dogovora med SVIZ in
ministrstvom, podpisanim v letu 1999. Strinjal se je, da je treba prej storiti vse, kot pa nekoga
odpustiti z dela. Treba je poskusiti z znižanjem normativov in standardov, pri čemer je treba
opozoriti, da so slovenski normativi za obremenitve učiteljev s številom ur pouka v osnovnih in
srednjih šolah povsem na dnu evropske lestvice, zato bo ta zalogaj zahteven. Predlagati bo treba
številne predloge, da bi bil končen rezultat čim večji delež ohranjenih delovnih mest. Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport bomo pogojevali pogovore o tehnološki presežkih in o dopolnjevanju
delovne obveznosti z več prisotnosti v šolah s predloženimi natančnimi analizami. Velja razmisliti o
imenovanju neodvisne komisije, ki bi predlagala rešitve. Glede tehnoloških presežkov bomo vztrajali,
da mora MŠZŠ pripraviti najprej natančne ocene o potencialnih presežkih v prihodnjih letih, šele ti
kriteriji, ki jih bomo sami ocenili, glede na to, kako so bili narejeni, so lahko temelj za pogovore.
Opozorilo na vse večje nasilje je po mnenju glavnega tajnika treba jemati zelo resno. Vsi vemo, da je
to širši družbeni problem, s katerim se srečujejo vse zahodne demokracije.
Izrazil je upanje, da se da Slovenijo uvrstiti med tiste dežele, kjer to ni samo predmet razprav
učiteljev in šol, temveč nekega širšega družbenega konsenza in dogovora. Poleg predlogov iz
razprave bi morali razmisliti o organiziranju javnih razprav, okroglih miz, o pogovorih s starši in na ta
način zavedanje ljudi o tem problemu dvigovati na višjo raven.
Po razpravi je skupščina soglasno sprejela
SKLEP št. 16:
Sprejmejo se predlagane Programske usmeritve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije za obdobje od 2002 do 2006, dopolnjene s predlogi, predlaganimi na 6. skupščini SVIZ
Slovenije.

AD 11. Sklep o višini in delitvi članarine SVIZ
Glavni tajnik je podal utemeljitev predloga sklepa o povišanju in delitvi članarine SVIZ, ki naj bi stopil
v veljavo s 1. 9. 2003.
Posebej je poudaril, da je zagovornik predlaganega povečanja članarine, ki je utemeljeno s
številnimi razlogi in je tudi rezultat pravkar sprejetih programskih usmeritev. Realizacija tega
programa je tesno vezana na dvig članarine, ki realno znaša pri povprečni plači največje skupine v
vzgoji in izobraževanju okrog 280 SIT na mesec. Desetinka odstotka povečanja od sedanjih 0,5% na
0,6 % bi se zbirala pri GO SVIZ za povečanje stroškov, ki jih bo imel GO za realizacijo sprejetega
programa. To pomeni, da sindikati zavodov zadržijo enak delež članarine, kot so jo imeli do sedaj, in
da enak delež dobijo tudi območja, le razmerja do celotne članarine se s tem predlogom spremenijo.
Poudaril je, da smo sindikat, ki ima najnižjo članarino v državi, del dobrega finančnega stanja, ki je v
zadnjih letih bilo prisotno v našem sindikatu, pa je posledica tudi zelo hitre rasti članstva. Smo edini
sindikat v državi, ki je tako izrazito povečal članstvo, medtem ko se drugi sindikati soočajo s
stagnacijo ali upadanjem članstva. V zadnjih štirih letih se je število članstva povečalo za 20% ali
skoraj za 7000 članov.
V prihodnjem obdobju te ekstremne rasti članstva ni mogoče pričakovati, ker smo v največji skupini
vzgoje in izobraževanja dosegli zgornjo mejo, ki je še mogoča. Dosegamo odstotke sindikaliziranosti
skandinavskih držav, to je 80% vseh zaposlenih. Računati je treba na to, da sta na tem področju še
dva reprezentativna sindikata in da vsaj 10% zaposlenih ne bo nikoli članov sindikata. To pa pomeni,
da dodatnega članstva ni mogoče več pričakovati, zato tudi rasti članarine iz tega naslova ne bo več,
še več, lahko se zgodi tudi kakšno obdobje upadanja članstva, če se bodo pri nas ponovili trendi iz
Zahodne Evrope. Učiteljski sindikati po Evropi beležijo upadanje članstva. Zlasti je težko prepričevati
mlajše kolege, ki vstopajo v službo, da jim je sindikat potreben in da je članstvo v sindikatu edina
garancija, da bodo njihovi interesi varovani. Nemški sindikat, ki je izjemno številčen, GEW učiteljev
in učiteljic, je v zadnjih letih izgubil 25.000 članov, zlasti zaradi nekaterih - sicer napačnih - odločitev
in zaradi prevelikih pričakovanj članstva. Članarino je treba povečati, če želimo dodatno zaposliti
ljudi, ki jih potrebujemo. Ob sedanjem številu 38.000 članov imamo 7 zaposlenih na GO in 2
polovično zaposlena na OO Podravja ter 2 zaposlena na OO Ljubljane in okolice. Za primerjavo:
nizozemski sindikat, ki smo ga povabili na skupščino, ima 73.000 članov in 124 zaposlenih. Izrazil je
prepričanje, da potrebujemo dodatne strokovnjake za opisana področja dela in reorganizacijo
delovanja strokovne službe, ki bi jo sam raje imenoval sekretariat.
Ohranitev stikov na mednarodni ravni, kjer smo zelo aktivni, pomeni tudi številne novosti, ki smo jih
že vpeljali v delo na podlagi izmenjave izkušenj s kolegi, ki imajo 150-letne izkušnje. Te niso
zanemarljive, od njih smo se veliko naučili.
Povedati pa je treba, da je vključenost v mednarodne organizacije vedno dražja, ker je odvisna od
rasti bruto domačega proizvoda. Ker Slovenija ni več najbolj nerazvita država, se nam delež
članarine v Izobraževalni internacionali vsako leto povečuje. Z vključitvijo v EU pa bomo morali
plačati tudi članarino za odbor učiteljskih sindikatov v EU. Prvi izračun kaže, da bo članarina znašala
preko 5 milj. SIT letno, če bomo hoteli vplivati na odločitve, ki se bodo sprejemale v Bruslju.
Evropska komisija v Bruslju sprejema direktive, ki so povezane s področjem izobraževanja in
znanosti, bistveno manj pa na področju kulture, ki je najbolj prepuščeno članicam samim.
Nadalje želimo povečati število dni izobraževanja za sindikalne zaupnike na ta način, da bi ohranili
en dvodnevni seminar, ki bi bil namenjen inštrukcijam, konkretnim problemom ali predvsem
organiziranosti sindikata in funkciji sindikalnega zaupnika, hkrati pa bi dodali še en dan, ko bi na
obravnavo neke konkretne teme poklicali prav tako vse sindikalne zaupnike (npr. Zakon o delovnih
razmerjih, pogajanja ...), kar je povezano z dodatnimi sredstvi.
Ustanovitev konfederacije, ki bo operativna, zahteva dodatna sredstva, ki jih bo sindikat kot član
moral nameniti za zaposlene in tudi za samo delovanje konfederacije.

Zmaga Obštetar, delegatka OO Ljubljane in okolice, se je strinjala s predlogom sklepa o višini
članarine, da se ta poveča na 0,6% bruto plače, predlagala pa je, da se popravi predlog delitve
članarine v drugem odstavku predlaganega sklepa tako, da 42% članarine ostane v zavodu, 58%
članarine pa se nakaže na račun glavnega odbora, kar pa finančno ne pomeni spremembe od
predlaganega sklepa. Predlagala je tudi, da je del članarine, ki pripada glavnemu odboru, in del, ki
ga glavni odbor odvede območnemu odboru, brez decimalk. Predlagala je tudi razmislek o uveljavitvi
predloga s 1. 1. 2003 in ne s 1. 9. 2003.
Branimir Štrukelj je glede predloga za zaokroževanje deležev razmerja med območnimi odbori in
glavnim odborom izrazil prepričanje, da zaenkrat ni potrebe po povečevanju sredstev na območnih
odborih. Kar se tiče datuma uveljavitve sklepa, pa je zatrdil, da so v glavnem odboru ocenili, da
potrebujemo nekaj časa zato, da se računovodstva pripravijo na to spremembo.
Alenka Kragelj, delegatka OO Tolmin je predlagala, da se reši vprašanje nakazila članarine centrov
šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so razporejeni po vsej Sloveniji, njihova centrala pa je v Ljubljani,
kar pomeni, da centri odvajajo svojo članarino OO Ljubljane in okolice. Predlagala je, da se
članarina posameznega centra odvaja ustreznemu območnemu odboru, s katerim se čutijo
povezane, in s tem povezujejo tudi vstop v SVIZ. Opozorila je na možnost. da je podobnih primerov
več, vse pa je treba upoštevati pri pripravi pravilnika.
Branimir Štrukelj je predlagal, da se predlog upošteva pri pripravi pravilnika o članarini, s katerim
bomo v okviru sklepa o višini in delitvi članarine reševali način plačevanja članarine.
Robert Krajnc je razpravljal o finančni konstrukciji povišanja članarine, iz katere ni jasno razvidna
višina sredstev zlasti za plače oziroma stroške delovnega mesta v SVIZ, sredstva za konfederacijo
in za solidarnostni sklad. Menil je, da je finančna konstrukcija slabo predstavljena, moti pa tudi
uporaba "mehkih pojmov", kot npr. zaposliti vsaj še dva pravnika, vsaj enega strokovnjaka, povečala
se bo, več kot podvojila, približno 5 mio. SIT...
Branimir Štrukelj je v svojem odgovoru posebej poudaril, da v oceni stroškov zaposlenih ni samo
plača, všteta so tudi vsa sredstva, ki gredo iz naslova povračil in nadomestil, stroški delovnih
sredstev, prostorov in tudi drugih stroškov, ki so s tega naslova plačani. Pri oceni gre za stroške
delovnega mesta in ne plače. Res pa je, da stroški niso natančno specificirani, kar je argument za
to, da se lahko ta predlog kritizira.
Z napovedjo o zaposlitvi vsaj enega strokovnjaka se dopušča možnost, bi jih zaposlili tudi več, če bi
se pokazala možnost. Vendar smo se omejili glede na izpolnitev načrta, ki smo si ga zastavili. Točne
napovedi o sedanjih "približnih" sredstvih še ni mogoče dati, sicer pa bo končna odločitev še vedno
prepuščena glavnemu odboru. Gre pa tudi za stroške, ki jih ne moremo predvideti. To so stroški
povezani s pravno službo - zastopanja na sodiščih, ki so v porastu, kar kaže poraba sredstev na tem
področju iz preteklih let.
Za solidarnostni sklad se je treba na glavnem odboru še odločiti, seveda ponovno na podlagi
podatkov, ki jih ta trenutek še nimamo. Ne vemo, koliko bo v resnici v prihodnjih letih brezposelnih.
Te ocene še pričakujemo od MŠZŠ, potem bo potrebna še politična odločitev o tem, v kakšni meri
bo sindikat pomagal kolegicam in kolegom, ki bodo službo izgubili.
V zvezi s stroški konfederacije je treba povedati, da so ti stroški zelo različni. Če pogledamo
slovenske razmere: v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije od prejete članarine šolski sindikat
odvaja 15% za delovanje konfederacije, rešitve v Evropi pa so med 10-30%.
Delegat Johann Laco je izrazil pomisleke ob predlogu za povečanje članarine. Slišali smo, da se je
v zadnjih letih članstvo zelo povečalo. Če se bo ob povečanju članarine članstvo zmanjšalo, potem s
tem povečanjem nismo dosegli učinka.
Branimir Štrukelj je povedal, da od vseh sindikatov v Sloveniji - samo dva imata manj kot 1 %
članarino - noben sindikat ni beležil zmanjšanja članstva zaradi dviga članarine, kljub temu da so
delavci, ki so člani nekaterih sindikatov, v socialno slabšem položaju.
Pojasnil je tudi opozorilo delegata Gorana Treursiča glede sklepa glavnega odbora, ki govori samo

o dvigu članarine z 0,5 % na 0,6% ne pa o sami delitvi.
V razpravi so sodelovali še: delegatka Ada Velikonja s predlogom, da se članarina v celoti deli med
zavodom in glavnim odborom v razmerju 50:50, delegati Matjaž Polak, Zvonko Mavrič in Tone
Pfajfar pa so podprli predlagani sklep, da se povečani del članarine v višini 0,1 % nameni za
delovanje glavnega odbora.
Na podlagi Predloga sklepa o višini in delitvi članarine SVIZ in predlogov iz razprave je skupščina z
večino glasov ZA (proti 10, vzdržani 8) sprejela naslednji
SKLEP št. 17:
Od 1. 9. 2003 dalje znaša mesečna članarina zaposlenega člana SVIZ Slovenije 0,6 odstotka
njegove bruto plače.
Članarina posameznega zaposlenega člana se razdeli tako, da 42 odstotkov članarine pripada
sindikatu zavoda, 58 odstotkov članarine pa se nakaže na račun GO SVIZ Slovenije. Članarina,
nakazana na račun GO SVIZ Slovenije, se razdeli na del, ki pripada GO SVIZ (71 odstotkov), in na
del, ki ga GO SVIZ odvede območnemu odboru plačnika članarine (29 odstotkov).
Članarina se poravna mesečno vseh 12 mesecev v letu.
Dolžnost sindikalnega zaupnika v zavodu je, da mesečno preverja plačevanje članarine in
nakazovanje dogovorjenega deleža na račun GO SVIZ.
Članarina se plača in nakaže na račun GO SVIZ najkasneje tri dni po tem, ko član prejme plačo.
GO SVIZ odvede območnim odborom del članarine, ki jim pripada, najkasneje do 20. v mesecu.
Glavni odbor na podlagi tega sklepa in v skladu s statutom sprejme pravilnik o članarini. Ta del
sklepa je bil sprejet z večino glasov ZA (vzdržan 1).
Glavni odbor pri oblikovanju pravilnika upošteva razpravo na skupščini. Ta del sklepa je bil sprejet
soglasno.
AD 12. Razrešitve glavnega odbora, komisije za statutarna vprašanja in pritožbe, nadzornega
odbora in glavnega tajnika
V skladu z 12. členom Statuta SVIZ Slovenije je naloga skupščine razrešiti organe, ki jih je izvolila
prejšnja skupščina. Na predlog predsednice delovnega predsedstva 6. skupščine Irene Lipovec je
skupščina soglasno sprejela naslednje sklepe:
SKLEP št. 18:
Razrešijo se člani Glavnega odbora SVIZ Slovenije. izvoljeni za mandatno obdobje 199R 2002, in
sicer:
Silva Bajželj (sekretarka OO SVIZ Ljubljane in okolice), Branko Cirman (SPŠ Celje), Nada Drole
(Vrtec Pedenjped, Ljubljana), Andrej Dular (Slovenski Etnografski muzej, Ljubljana), Roman Eberlinc
(OŠ Cerkno), Matjaž Gams (Institut Jožef Stefan, Ljubljana), Barbara Glas (OŠ Tone Okrogar,
Zagorje), Vera Gognjavec (OŠ Trebnje), Marjan Gojkovič (Šolski center, Ptuj), Zoran Gričar (OŠ
Cvetka Golarja, Škofja Loka), Dimitrij Gril (OŠ Hudinja, Celje), Danica Hadalin (Vrtec Vrhnika),
Veronika Hegedič (SPSŠ Bežigrad, Ljubljana), Tašo Hrvatin (OŠ Podgora, Ilirska Bistrica), Mojca
Ivane (Vrtec Miren, Nova Gorica), Veronika Kajba (OŠ Podčetrtek), Mojca Dizdarevič Klavžar (OŠ
Koroška Bela, Jesenice), Marjana Kolar (Vrtec Moravske Toplice), Stojan Koren (OŠ Otlica), Janez
Košnik (Srednja gradbena šola, Kranj), Helena Kozar (Srednja prometna šola, Maribor), Alenka
Kragelj (OŠ Franceta Bevka, Tolmin), Vili Krajnc (OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica),
Slavko Kunčič (OŠ F. S. Finžgarja, Lesce), Irena Lipovec (OŠ "8 talcev", Logatec), Marija Lončarič
(OŠ Rada Robiča. Limbuš), Franc Malovrh (Dobrova pri Ljubljani), Zvonko Mavrič (TŠC Nova
Gorica), Vlasta Mažgon (OŠ Gustav Šilih, Maribor), Roman Milavec (Srednja šola Postojna), Peter

Obal (OŠ Cankova), Milan Oder (OŠ Boris Kidrič, Maribor), Lado Pahor (OŠ Log-Dragomer,
Brezovica). Matej Peli con (Center Dolfke Boštjančič, Draga, Ig), Slovenko Podržaj (OŠ Savo
Kladnik, Sevnica), Tine Ponikvar (Gimnazija Koper), Mihael Prosen (Markovo, Kamnik), Rozalija
Pudgar (Center za UDM. Črna), Slavica Rebernak (Vrtec Slovenske Konjice). Sonja Resman (Vrtec
Novo mesto), Erika Rozman Logar (Gimnazija Kranj), Marko Rozman (Srednja upravno
administrativna šola, Ljubljana), Vlasta Sagadin (OŠ Orehek, Kranj), Janez Stergar (INV, Ljubljana),
Zorica Šimunič (OŠ Stanka Vraza, Ormož), Branimir Štrukelj (glavni tajnik SVIZ, Ljubljana), Viktor
Trbovšek (OŠ Sveta Ana), Goran Treursič (Srednja pomorska šola, Portorož), Nevenka Tučič (Vrtec
Koroška vrata, Maribor), Jožica Unetič (OŠ Bršljin, Novo mesto), Jelka Velički (OŠ Antona Aškerca,
Velenje), Vera Vipotnik (Vrtec Otona Župančiča. Maribor), Franc Volentar (OŠ Koroški Jeklarji,
Ravne), Irena Zavrl (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Franci Zupan (Dom Matevža
Langusa, Radovljica), Avguština Zupančič (OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana) in Tatjana Zupančič
(Srednja tekstilna šola Metlika).
SKLEP št. 19:
Razrešijo se člani Komisije za statut in pritožbe SVIZ Slovenije, izvoljeni za mandatno obdobje 1998
- 2002, in sicer:
Tone Pfajfar, predsednik (Lesce)
Marta Dremelj (OŠ Roje, Domžale)
Tea Plavčak Finžgar (STŠ Celje)
Zlatka Galič (OŠ Šmihel, Novo mesto)
Marko Slatnar (Gimnazija Bežigrad, Ljubljana).
SKLEP št. 20:
Razrešijo se člani Nadzornega odbora SVIZ Slovenije, izvoljeni za mandatno obdobje 1998
do 2002, in sicer:
Slavica Barborič, predsednica (CVIN Velenje),
Vlasta Areh Račečič (Vrtec Studenci, Maribor), Zmaga Obštetar (Ljubljana)

SKLEP št. 21:
Razreši se glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, izvoljen za mandatno obdobje 1998 - 2002.
AD 13. Razglasitev rezultatov volitev
Predsednik volilne komisije Zvonko Mavrič je podal poročilo volilne komisije o rezultatih izida volitev
v organe SVIZ.
Rezultati izida volitev v organe SVIZ so naslednji:
Od 168 delegatov skupščine, ki so vpisani v volilni imenik, je glasovalo 154 delegatov. Komisija je po
pregledu glasovnic ugotovila, da so kandidatke oziroma kandidati za
1. Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ prejeli naslednje število glasov:
1. OBŠTETAR ZMAGA, Sekcija upokojencev SVIZ - 97 glasov

2. SLA TNAR MARKO, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana - 96 glasov
3. ŠTEPEC DUŠAN, Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto - 108 glasov
4. VORIH STANKO, Živilska šola Maribor - 107 glasov
5. BARTULOVIČ ALOJZIJA, OŠ Bežigrad, Ljubljana - 77 glasov
6. CIMERMAN CVETKA, VVZ Ljubljana Center, enota Poljane - 93 glasov
7. FINŽGAR PLAVČAK TEA, Poslovna - komercialna šola Celje - 112 glasov
8. KARNIČNIK IGOR, Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana - 74 glasov
9. KRAVANJA RADO, Dijaški in študentski dom Kranj - 108 glasov
Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
II. Nadzorni odbor SVIZ prejeli naslednje število glasov:
1. KOPAČ SILVO, OŠ Center Novo mesto - 75 glasov
2. KOŠNIK. JANEZ, Srednja gradbena šola Kranj - 82 glasov
3. PETEK GREGOR, Dijaški dom Tabor, Ljubljana - 55 glasov
4. ŠVIGELJ SAVI, Vrtci Brezovica, Brezovica - 61 glasov
5. AREH RAČEČIČ VLASTA,VVZ Studenci - 76 glasov
6. BARBORIČ SLAVICA, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Velenje - 86 glasov
7. BEZJAK BARICA. Šolski center Ptuj - 71 glasov
8. CIRMAN BRANKO, SSP Celje - 60 glasov
9. DREMELJ MARTA, OŠ Roje, Domžale - 49 glasov
10. DROBNE LEOPOLD, OŠ Slavko Grum, Zagorje - 61 glasov
Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
III. Glavnega tajnika SVIZ:
ŠTRUKELJ BRANIMIR 151 glasov.
2 delegata sta glasovala proti, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V skladu s Statutom SVIZ Slovenije in Pravilnikom o izvedbi volitev je volilna komisija ugotovila, da
so izvoljeni glede na največje število glasov:
I. Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ: FINŽGAR PLAVČAK TEA, ŠTEPEC
DUŠAN, KRAVANJA RADO, VORIH STANKO in OBŠTETAR ZMAGA, za namestnika komisije pa
SLATNAR MARKO in CIMERMAN CVETKA.
II. Nadzorni odbor SVIZ: BARBORIČ SLAVICA, KOŠNIK JANEZ in AREH RAČEČIČ VLASTA, za
namestnika pa KOPAČ SILVO in BEZJAK BARICA.
III. Glavni tajnik SVIZ: ŠTRUKELJ BRANIMIR.
O poteku volitev in delu volilne komisije je sestavljen zapisnik, ki je sestavni del originala tega
zapisnika.
Predsednik volilne komisije Zvonko Mavrič in predsednica delovnega predsedstva Irena Lipovec sta

v imenu delegatk in delegatov čestitala vsem izvoljenim in jim zaželela uspešno delo v naslednjem
mandatu.
Glavni tajnik se je zahvalil za zaupanje in pozval organe SVIZ k sodelovanju pri realizaciji na
skupščini sprejetih nalog.
AD 14. Potrditev mandatov članic in članov Glavnega odbora SVIZ Slovenije
Glavni odbor je najvišji organ SVIZ Slovenije med dvema skupščinama. Število članov glavnega
odbora se poveča od 57 na 62, ker se je povečalo število članov. Po statutu GO sestavljajo
predsedniki sindikalnih konferenc SVIZ, predsedniki območnih odborov, en predstavnik
administrativnih in tehničnih delavcev, en predstavnik upokojenih članov in glavni tajnik. Območni
odbori s tisoč ali več člani izvolijo enega člana GO na vsakih tisoč članov.
Delegatka Leonida Lebar Russo je ob razpravi pri sestavi GO ponovno izpostavila vprašanje
sodelovanja predstavnika sekcije glasbenih šol v GO. Glede na problematiko glasbenih šol bi morali
imeti svojega predstavnika, če drugače ne, pa naj bi bil predstavnik glasbenih šol vsaj vabljen na
seje.
Janez Stergar je razpravljal glede sestave GO s področja visokih šol, predvsem pa o tem, da se
poleg imen pri delegatih, ki imajo funkcije, to tudi napiše. Iris Fenrich pa je predstavila pobudo
članov SVIZ UM, ki glede na številčnost članov želijo imeti v predsedstvu konference visokih šol in
znanosti dva člana in volilno sejo v Mariboru. V razpravi je sodeloval tudi Branimir Štrukelj.
Skupščina je nato soglasno sprejela
SKLEP št. 22:
Potrdi se sestava GO SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2002 - 2006:
JOŽE BREZAVŠČEK, Srednja ekonomsko - turistična šola Radovljica, JANJA BUDIČ, Vrtec Tržič,
DAMJAN DAMJANOVIČ, SNG Opera in balet, Ljubljana, ROMAN EBERLINC, OŠ Cerkno, MATJAŽ
GAMS, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, MIRA GANZITTI, OŠ Janka Premrla Vojka, Koper, GOLC
MAJDA, OŠ Škofljica, Ljubljana, NADA GODEC, Srednja kmetijska šola Maribor, VERA
GOGNJAVEC, OŠ Trebnje, MARJAN GOJKOVIČ, Šolski center Ptuj, ZORAN GRIČAR, OŠ Cvetka
Golarja, Škofja Loka, DIMITRIJ GRIL, OŠ Hudinja, Celje, DANICA HADALIN, Vrtec Antonije Kucler,
Vrhnika, TAŠO HRVATIN, OŠ Podgora, Ilirska Bistrica, MOJCA IVANC, Vrtec Miren, Nova Gorica,
ANTON KALIŠNIK, Šolski center Velenje, VERONIKA KAJBA, OŠ Podčetrtek, MOJCA KLAVŽAR,
OŠ Koroška Bela, Jesenice, BARBARA KLEMBAS, OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana, ALANKA
KNUPLEŽ, OŠ Voličina, Lenart, MARJANA KOLAR, Vrtec Moravske Toplice, MARKO KOVAČIČ,
Srednja šola Domžale, ALENKA KRAGELJ, OŠ Franceta Bevka, Tolmin, VILI KRAJNC, OŠ
Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica, JOHANN LACO, OŠ Gornji Petrovci, IRENA LIPOVEC, OŠ
"8 talcev", Logatec, predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za
izobraževanje odraslih, ERIKA ROZMAN LOGAR, Gimnazija Kranj, predstavnica administrativnih in
tehničnih delavcev, MARIJA LONČARIČ, OŠ Rada Robiča, Limbuš, PETER LUKNJAR, Gimnazija
Ormož, ZVONKO MA VRIČ, Tehniški šolski center Nova Gorica, IRENA MAZEJ, Šolski center
Slovenj Gradec, VLASTA MAŽGON, OŠ Gustav Šilih, Maribor, ANA BRATUŠ MERLJAK, Gimnazija
Šentvid, Ljubljana, ROMAN MILAVEC, Srednja šola Postojna, MILAN ODER OŠ Boris Kidrič,
Maribor, LADO PAHOR, OŠ Log Dragomer, Brezovica, JOSIP PEČAR, Šolski center Ptuj, MATEJ
PELICON, Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig, TONE PFAJFAR, Lesce, JANJA POČKAR, Vrtec
Zelena jama, Ljubljana, Tine Ponikvar, Gimnazija Koper, ROZALIJA PUDGAR, Center za
usposabljanje, delo in varstvo, Črna na Koroškem, SLAVICA REBERNAK, Vrtec Slovenske Konjice,
SONJA RESMAN, Vrtec Novo mesto, VLASTA SAGADIN, OŠ Orehek, Kranj, ZORICA ŠIMUNIČ,
OŠ Stanka Vraza, Ormož, predsednica sindikalne konference zavodov za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, BRANIMIR ŠTRUKELJ glavni tajnik SVIZ, KLAVDIJA

ŠTRANCAR, OŠ Col, Ajdovščina, GORAN TREURSIĆ, Srednja pomorska šola Portorož,
predsednik sindikalne konference srednjih šol in dijaških domov, NEVENKA TUČIČ Vrtec Koroška
vrata, Maribor, predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje, JOŽICA UNETIČ, OŠ Bršljin,
Novo mesto, JELKA VELIČKI, OŠ Antona Aškerca, Velenje, VERA VIPOTNIK, Vrtec Otona
Župančiča, Maribor, ANTONIJA ZANIUK, OŠ Brežice, IRENA ZAVRL, Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani, MARKO ZEVNIK, Gimnazija Celje - Center, AVGUŠTINA ZUPANČIČ, OŠ dr.
Vita Kraigherja, Ljubljana, TATJANA ZUPANČIČ, Srednja tekstilna šola Metlika, JANEZ ZOBARIČ,
Srednja šola Zagorje, BOŠTJAN ŽELEZNIK, OŠ Komenda Moste, Ljubljana, MARIJA ŽGAVC, OŠ
Jurija Dalmatina, Krško, po izvolitvi pa še predsednik sindikalne konference visokega šolstva in
znanosti ter predsednik sindikalne konference kulturnih organizacij.
AD 15. Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije
GO SVIZ Slovenije je na 23. redni seji dne 22. 10. 2002 odločil, da predlaga delegatom 6. skupščine
SVIZ Slovenije v obravnavo in sprejem statutarni sklep, po katerem komisiji za statutarna vprašanja
in pritožbe, nadzornemu odboru, glavnemu odboru in glavnemu tajniku prične teči mandat za
obdobje od 2002 do 2006 z dnem izvolitve in se izteče z razrešitvijo na redni skupščini, razen v
primerih iz 4. odstavka 18. člena. Redna skupščina SVIZ se skliče konec februarja ali v začetku
marca 2006. Mandat ostalih organov določi GO SVIZ Slovenije na konstitutivni seji.
Po obrazložitvi, ki jo je podal Branimir Štrukelj, in nasprotovanju OO Ljubljane in okolice, ki ga je
predstavila delegatka Avguština Zupančič, je skupščina z večino glasov PROTI (za 8, vzdržani 11)
sprejela
SKLEP št. 23:
Ne sprejme se statutarnega sklepa o določitvi začetka in konca mandatov organov SVIZ.
AD 16. Deklaracija Izobraževalne internacionale o poklicni etiki
Glavni odbor SVIZ predlaga sprejem Kodeksa poklicne etike, ki deklarativno opredeljuje osebno in
kolektivno poklicno odgovornost učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju. Po dodatnih
pojasnilih Branimirja Štruklja in Irene Lipovec ter po razpravi, v kateri so sodelovali Janja Budič, Ana
Miler, Marina Marinič, Zvonko Mavrič in Boštjan Železnik, je skupščina z večino glasov ZA (proti 3,
vzdržani 9) sprejela
SKLEP št. 24:
Sprejme se predlog deklaracije Izobraževalne internacionale o poklicni etiki.
AD 17. Resolucije
Predsednica delovnega predsedstva 6. skupščine Irena Lipovec je ugotovila, da skupščini ni
bila v sprejem predložena nobena resolucija.

AD 18. Zaključek skupščine
Predsednica delovnega predsedstva Irena Lipovec je ob koncu skupščine predstavila člane
Izvršilnega odbora SVIZ Slovenije, ki so hkrati - razen glavnega tajnika - tudi predsedniki sindikalnih
konferenc. To so:
NEVENKA TUČIČ, predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje,

IRENA LIPOVEC, predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za
izobraževanje odraslih,
ZORICA ŠIMUNIC, predsednica sindikalne konference zavodov za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami,
GORAN TREURSIĆ, predsednik sindikalne konference srednjih šol in dijaških domov,
JANEZ STERGAR, dosedanji predsednik sindikalne konference raziskovalnih in kulturnih organizacij
(po sedanjih spremembah bodo potrebne volitve predsednika sindikalne konference visokega
šolstva in znanosti ter predsednika sindikalne konference kulturnih organizacij) in
BRANIMIR ŠTRUKELJ, glavni tajnik SVIZ Slovenije.
Glavni tajnik Branimir Štrukelj se je v svojem imenu in v imenu glavnega odbora zahvalil za
zaupanje, čestital vsem novoizvoljenim in se ob sočasni predstavitvi zahvalil za delo kolegicam, ki
skupaj z njim opravljajo delo pri GO SVIZ: NINI ŠTANGL, svetovalki za finance in organizacijo,
GORDANI POTRATA, svetovalki za pravne zadeve, ANI IGLIČ, pravni svetovalki in pomočnici
glavnega tajnika, TEREZIJI BUKAČ, vodji tajništva, DAMIJANI ZELNIK, svetovalki za informativno in
mednarodno dejavnost. Posebna zahvala in priložnostno darilo pa sta bila namenjena VANJI ČEPIN
ob upokojitvi.
Predsednica delovnega predsedstva 6. skupščine Irena Lipovec se je zahvalila tudi predstavnikom
medijev, ki so spremljali delo 6. skupščine SVIZ Slovenije. Zahvalila se je tudi osebju Kongresnega
centra Grand Hotela Emona za prijaznost in potrpežljivost. Izrazila je upanje, da so se vsi udeleženci
prijetno počutili in so imeli dobre pogoje za delo.
Zahvalila se je vsem delegatkam in delegatom za konstruktivno sodelovanje na naši skupščini, na
kateri smo sprejeli pomembne odločitve za prihodnje delo. Prosila jih je, da o dogajanju na skupščini
in o njenih zaključkih seznanijo svoje kolegice in kolege. Izrazila je upanje, da je bilo naše
dvodnevno delovanje nova spodbuda za nadaljnje delo.
V se prisotne je povabila na kosilo in jim zaželela varno pot domov. Skupščina je bila končana ob
14. uri in 40 minut.
Zapisala:
Vanja Čepin
Overovitelja zapisnika:
Ana Merljak Bratuš
Damjan Damjanovič

Predsednica delovnega predsedstva:
Irena Lipovec

