Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Številka:
Datum:

Zadeva:

0070-15/2020/396
29. 7. 2020

Poročilo o sodelovanju z javnostjo

Dne 29. 6. 2020 je bil na spletni strani E-demokracije objavljen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (v
nadaljevanju: pravilnik o spremembah), v zvezi s katerim je bilo podano 381 komentarjev.
Največje število prejetih mnenj, predlogov, pripomb in pobud se je nanašalo na:
1.
2.
3.
4.
5.

konference,
prehodne določbe,
spremenjene pogoje pri tekmovanjih in nastopih strokovnih delavcev,
četrti naziv višji svetnik in
ostale vsebinsko utemeljene komentarje in predloge.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) v zvezi z navedenim
točkami podaja sledeča pojasnila:
1. V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS,
št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10; v nadaljevanju: pravilnik) vrednotenje posameznih strokovnih
del točkovno narašča glede na zahtevnost in pomembnost del. Izvedba referata je uvrščena v
dodatno strokovno delo na višji ravni zahtevnosti, kar pa se v praksi večine, predvsem
mednarodnih konferenc izvedenih v Sloveniji v preteklih nekaj letih, v postopkih napredovanja
ne izkazuje. Namen spremembe v delu mednarodnih konferenc je vrnitev na raven, ki je veljala
ob sprejetju pravilnika leta 2002, katerega prvotni namen je bila visoka udeležba tujih
strokovnjakov na konferencah v Sloveniji oziroma udeležba slovenskih strokovnih delavcev na
konferencah v tujini, kjer bi si izmenjevali strokovne vsebine. Številni organizatorji konferenc na
nacionalnem nivoju za osvetlitev aktualnih vsebin pogosto vabijo tudi tuje predavatelje, kar pa
se ne more opredeliti za mednarodno konferenco, katere cilj je mednarodna izmenjava izkušenj
in praks, ključnih za področje vzgoje in izobraževanja.
Upravno sodišče Republike Slovenije je v zadnjih letih glede izvedenih referatov na
mednarodnih konferencah obravnavalo več upravnih sporov. Vse tožbe strokovnih delavcev so
bile zavrnjene, v več sodbah je sodišče pritrdilo ministrstvu, da so mednarodne konference
pomembni dogodki, znani širši strokovni javnosti ter da samostojni referat na mednarodni
konferenci predstavlja strokovno delo znatne zahtevnosti, za katero veljajo visoki standardi tako
na izvedbeni ravni, kot tudi po vsebini.
S tem namenom je ministrstvo v pravilniku o spremembah sprva določilo izključno organizatorje
nacionalnih konferenc, kasneje pa so se za izvedbo mednarodnih konferenc postavili kriteriji in
merila.

Izmenjavi izkušenj med strokovnimi delavci so namenjene nacionalne konference, ki jih
organizirajo inštitucije na državnem nivoju, pri čemer se v upravnem postopku napredovanja
uporablja kriterij ustanovitelja inštitucije, ki je v tem primeru Republika Slovenija. Enakovredno
referatom na nacionalnih konferencah se vrednotijo tudi referati, namenjeni stroki in delu na
področju vzgoje in izobraževanja, ki jih strokovni delavci izvedejo na letnem posvetu ali letni
konferenci različnih stanovskih združenj in združenj strokovnih delavcev na nacionalnem nivoju.
2.
Ne glede na nova določila pravilnika o spremembah glede izvedbe aktivnih prispevkov
(predavanj, delavnic oziroma samostojnih referatov na mednarodnem kongresu, konferenci ali
posvetu), se bodo ti aktivni prispevki izvedeni do 31. 8. 2020 vrednotili in točkovali v skladu z
določili pravilnika pred spremembo.
3. Spremenjena določba širi možnost vrednotenja na vse javne umetniške nastope z navedbo
natančnejšega opisa pogojev glede lastnih nastopov strokovnih delavcev.
4. Za četrti naziv višji svetnik zaenkrat ni zakonske podlage. Za njegovo uvedbo v karierno
napredovanje je potrebna predhodna sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 –
popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI). Skladno z Dogovorom sklenjenim z Sindikatom
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije z dne 8. 1. 2020 se novi naziv prične
uporabljati najkasneje v roku enega leta od začetka veljavnosti sprememb ZOFVI.
5. Ministrstvo je prejelo tudi številne vsebinsko utemeljene predloge in pobude, ki bodo del
priprave vsebinskih izhodišč nastalih v okviru razvojnega projekta »Vodenje in upravljanje
profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in
izobraževanju«, ki je v potrjevanju pri Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
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