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Kaj so nam odgovorili zmagovalci volitev
Ţe v novembrski številki Svizovih novic smo
vas seznanili, da smo ob začetku letošnje
volilne kampanje ob predčasnih parlamentarnih volitvah poslali političnim strankam in
listam nekatera ključna vprašanja, ki so
pomembna za SVIZ, za naše članice in člane.
Dober teden pred volitvami, tj. 25. 11. 2011,
smo članstvu in javnosti posredovali povzetek odgovorov političnih strank, ki smo jih do
tedaj prejeli, njihove odgovore pa smo prej
ţe sproti objavljali na naši spletni strani
www.sviz.si. Oboje omenjeno je tam še zmeraj dostopno in predstavlja zanimivo branje z
vidika, ko so volitve ţe za nami. Zmagovalna
stranka Pozitivna Slovenija, ki ji predseduje
Zoran Janković, je tako v svojih odgovorih na
naša vprašanja poudarila, denimo, da se
bodo v svojem mandatu zavzemali za konstruktiven dialog in za socialni konsenz ter si
prizadevali s socialnimi partnerji začrtati
razumno in sprejemljivo pot. Izpostavili so,
da si ţelijo povečati učinkovitost javnega
sektorja (JS), in sicer predvsem s pomočjo
motiviranja zaposlenih. Po njihovem mnenju
zato napredovanja ne smejo biti »preteţno
avtomatska in prepogosta, zaposleni tako
prehitro doseţejo najvišjo raven.« Napovedali so, da v plače zaposlenih v JS v letu 2012
ne bodo posegali enostransko in brez dogovo-

ra s socialnimi partnerji, število zaposlenih v
JS pa naj bi zmanjševali za dva odstotka na
leto, vendar ne z odpuščanjem, temveč s t.
i. mehkimi metodami — tj. z nenadomeščanjem upokojitev. V odgovorih so se zavzeli
tudi za ohranitev javnega šolstva na visoki
ravni ter ob tem poudarili, da je naš izobraţevalni sistem kakovosten in javno šolstvo,
tudi v njihovi viziji solidarne druţbe enakih
moţnosti, naša velika prednost.
Vodjem političnih strank in list, ki so kandidirale na drţavnozborskih volitvah 2011, so
poslali nekaj aktualnih vprašanj, pomembnih
posebej za njihovo področje delovanja, tudi
s Sindikalne konference kulturnih organizacij
pod vodstvom mag. Mojce Jenko, in sicer v
luči zdajšnjega stanja, ko slovenska drţava
namenja kulturi vse manj BDP za njen razvoj
in ohranjanje narodove kulturne dediščine.
Odgovore, ki so jih prejeli, si lahko v celoti
preberete v novici Predvolilna vročica
(http://www.sviz.si/novice/index.php?
IDnovica=523), ob tem pa velja izpostaviti,
da se jim Pozitivna Slovenija — in prav tako
ne LDS — na poslana vprašanja ni odzvala.

O kulturi na izredni seji nacionalnega sveta

Kako stresen je
učiteljski poklic
Koncert učiteljskega
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V prostorih kulturnega ministrstva v Ljubljani je 24. novembra letos potekala izredna
seja Nacionalnega sveta za kulturo (NSK), ki
se je je v imenu SVIZ udeleţila predsednica
Sindikalne konference kulturnih organizacij
mag. Mojca Jenko. Na dogodek so bili v luči
prihajajočih volitev povabljeni predstavniki
strank SD, SDS, ZARES, Desus, SNS, SLS, LDS,
Lista GV, Lista ZJ in TRS — udeleţili so se ga
vsi razen SNS —, in sicer da bi predstavili
svoje programe na področju kulture in se
opredelili do Nacionalnega programa za kulturo 2012—2015. Od navzočih je bilo slišati
različne izjave in pojasnila, ki so odraţala
tudi izkušenost na političnem parketu. Dr.
Uroš Grilc je v imenu Liste ZJ poudaril, da
je slovenska kultura sicer zelo vitalna, a v
zadnjih 10 letih stagnira; kritiziral je, da

kulturne ustanove obišče premalo uporabnikov; poudaril je, da je bo treba krepiti kulturno vzgojo, in sicer v povezavi s šolskim
sistemom; osnutek NPK 2012—2015 pa je orisal kot »simpatičen uradniški« dokument s 93
cilji, ki pa so med seboj neuravnovešeni,
osnutku dokumenta je očital tudi, da je zasnovan finančno nerealno. Predsednik NSK
Miran Zupanič je navzoče povprašal tudi o
mnenju glede morebitnega zdruţevanja resorjev, pri čemer so se stranke TRS, Zares in SLS
odločno zavzele za samostojnost, vse druge
pa vidijo moţnost v različnih kombinacijah
zdruţevanja kulture z znanostjo in šolstvom.
Če vas zanima več o seji, si lahko s spletne
povezave http://nsk-slo.si prenesete zvočno
datoteko celotnega dogajanja, dostopen pa
je tudi zapisnik seje.
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Glavni odbor z novimi člani

Na jesenski seji so člani glavnega odbora imenovali tudi
organizatorja športnih iger za
leto 2012. Slednje bodo izpeljane 19. maja v Kopru.

Na redni jesenski seji glavnega odbora —
potekala je 15. 11. 2011 na sedeţu GO
SVIZ v Ljubljani — so se članice in člani
tega najvišjega sindikalnega organa med
kongresoma seznanili z odstopom oziroma upokojitvijo nekaterih kolegov in
imenovali nove člane glavnega odbora.
Na sejah GO bodo tako po novem navzoči
Joţica Unetič kot predsednica Sekcije
upokojenih članov SVIZ, Robert Stegel s
Pomorskega in tehniškega izobraţevalnega centra Portoroţ, Milan Kumer kot
predsednik OO Ptuj ter Igor Jeram kot
novi predsednik OO Koroška.
Člani GO so prisluhnili poročilu glavnega
tajnika Branimirja Štruklja o delovanju
sindikata med zadnjo in tokratno sejo in
najpomembnejših dogodkih v tem času,
seznanili pa so se tudi s poročili predsednikov sindikalnih konferenc. Glavni

odbor je potrdil še osnutek predloga finančnega načrta za leto 2012, v nadaljevanju
pa so članice in člani sprejeli nekaj predlaganih internih aktov s posameznimi
dopolnitvami. Posebna točka dnevnega
reda je bila namenjena imenovanju organizatorja športnih iger za leto 2012. Te
bodo izpeljane 19. maja prihodnje leto v
Kopru v organizaciji OO SVIZ Obala. Prijava ekip za 5. športne igre SVIZ bo moţna
do vključno 16. marca 2012, vse podrobnosti o tem pomembnem dogodku pa bomo
kot zmeraj pravočasno objavili na naši
spletni strani in tudi v Svizovih novicah.
GO SVIZ je določil še višino članarine za
upokojene člane za leto 2012 — ostala bo
enaka, kot je ţe nekaj let doslej, torej
12,50 evrov letno. Več podrobnosti o
dogajanju na zadnji seji GO najdete v
arhivu novic na www.sviz.si.

Sestanek zaupnikov glasbenih šol
V prvi polovici preteklega meseca, tj. 8.
11. 2011, je na sedeţu SVIZ Slovenije v
Ljubljani pod vodstvom Jelke Velički,
predsednice Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraţevanje odraslih potekal sestanek sindikalnih zaupnikov glasbenih šol. Glavni
tajnik SVIZ je ob začetku srečanja predstavil trenutne razmere na področju sindikalne in socialne politike, v nadaljevanju pa je pravnica sindikata Jadranka
Zupanc prikazala problematiko popoldanskega dodatka. Pokazalo se je, da na

posameznih šolah obračunavajo ta dodatek zelo različno, vsi pa v neskladju s KPJS
in ZSPJS, zato so sindikalni zaupniki predlagali, naj SVIZ zahteva od šolskega ministrstva, da z okroţnico ravnateljem glasbenih šol z natančnimi navodili poenoti
izplačilo popoldanskega dodatka (SVIZ in
MŠŠ okroţnico trenutno usklajujeta).
Zaupniki so na sestanku opozorili še na
nelojalno in nestrokovno konkurenco, ki
se pojavlja na področju njihovega delovanja, ter na teţave pri napredovanju v
nazive.

Nova Modra zavarovalnica

Na 1. skupščini Modre zavarovalnice je bil potrjen šestčlanski nadzorni svet, v
katerem sta tudi Bojan Zupančič (SZSV) in glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj kot predstavnika zavarovancev.

Po skoraj dveh letih zahtevnega preoblikovanja Kapitalske druţbe (KAD) je po
sklepu Okroţnega sodišča v Ljubljani
konec letošnjega oktobra začela delovati
Modra zavarovalnica. Tako izčlenjena
zavarovalnica, ki je v stoodstotni lasti
KAD, upravlja Zaprti vzajemni pokojninski sklad javnih usluţbencev (ZVPSJU).
Nanjo je bilo prenesenih 152 milijonov
evrov ustanovnega kapitala v obliki lastninskih deleţev slovenskih podjetij,
obveznic, tujih skladov in gotovine, kar
je skoraj petkrat več, kot je potrebno za
ustanovitev zavarovalnice. Ta kapital bi
moral zagotoviti — seveda ob ustreznem
vodenju — stabilno poslovanje zavarovalnice v prihodnjih desetih do petnajstih
letih. Modra zavarovalnica bo upravljala
še tri druge vzajemne sklade in opravljala tudi nekatere zavarovalniške posle.
Upravljanje sklada spremlja in nadzira
odbor ZVPSJU, v katerem je šest predstavnikov reprezentativnih sindikatov

javnega sektorja in šest predstavnikov
Vlade RS, mandat pa mu poteče konec
prihodnjega leta. Izvolitev novih predstavnikov bodo zelo verjetno pospremili zapleti, saj se skupina majhnih sindikatov z
zdajšnjo sestavo odbora ne strinja. V nadzornem svetu zavarovalnice sta dva predstavnika sindikatov, en predstavnik Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada
in trije predstavniki lastnika.
Prav v preteklih dneh se je končal javni
razpis za nov šestčlanski nadzorni svet, ki
je bil potrjen na 1. skupščini Modre zavarovalnice 8. 12. 2011. Kot predstavnika
zavarovancev sta na predlog Konfederacije sindikatov javnega sektorja postala
njegova člana Bojan Zupančič (SZSV) in
Branimir Štrukelj (SVIZ). Modro zavarovalnico pa bosta vodila predsednik uprave
Borut Jamnik, ki je bil pred tem predsednik uprave KAD, in član uprave mag. Matija Debelak.
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Kot novo predsednico OO
SVIZ Nova Gorica so zaupniki
potrdili Anico Erjavec.

Številna srečanja z zaupniki
Tudi pretekli mesec in v prvih dneh
decembra so se enako kot ţe oktobra glavni tajnik SVIZ in sodelavci GO SVIZ srečali s
številnimi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki ter članstvom po območnih odborih
sindikata. O aktualnih razmerah v vzgoji,
izobraţevanju, znanosti in kulturi so razpravljali v Lenartu, Celju, Šmarju pri Jelšah, v Zagorju (OO SVIZ Zasavje), Beli
krajini, Kranju — tam so se sestali s člani s
področja Škofje Loke, Jesenic in Radovlji-

ce —,v Pivki, kamor sta bila skupaj vabljena OO Ilirska Bistrica in OO Postojna, Kopru
(OO SVIZ Obala) in Novi Gorici, kjer so bile
izpeljane tudi volitve za predsednika
območja. Na sestanku, ki ga je vodila predsednica GO SVIZ Jelka Velički, so zbrani kot
novo predsednico soglasno potrdili Anico
Erjavec (OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici). Novega predsednika ima od preteklega
meseca tudi OO SVIZ Koroška, ki se podrobneje predstavlja v naslednji novici.

Predstavitev OO SVIZ Koroška

Pravnik GO SVIZ Tone Seliškar
je na srečanju v Beli krajini
predstavil najpogostejša vprašanja, ki jih prejmejo pravniki
sindikata.

OO SVIZ Koroška, ki letos
obeležuje 20. obletnico
delovanja, po novem vodi Igor
Jeram.

Območni odbor SVIZ Koroška praznuje to
leto 20. obletnico delovanja. To priloţnost so oznamovali z gledališko igro in
tudi sicer predstavlja kultura eno
pomembnejših področij dejavnosti odbora. Korošci pa so znani tudi po športu. V
ospredju je odbojka in tako se na odbojkarskem turnirju — ta sluţi tudi kot izbirni turnir za udeleţbo na Svizovih vsedrţavnih vsakoletnih športnih igrah — srečujejo ţe več kot 15 let. Veliko pozornosti in
sredstev namenijo v koroškem odboru
tudi solidarnosti in tako pomagajo članicam in članom, ki se znajdejo v stiski.
Z organizacijskega vidika spada OO SVIZ
Koroška med srednje velike odbore. Dvaintrideset sindikalnih zaupnikov predstavlja več kot 1500 zaposlenih iz štiriintridesetih zavodov iz Meţiške, Mislinjske in
Dravske doline. Njihova najpomembnejša
naloga je zagotavljanje uresničevanja
pravic članicam in članom, ki izhajajo iz
zakonodaje ter podpisanih pogodb, pa
tudi zagotavljanje solidarnostne in finančne pomoči, spodbujanje druţenja ter
kulturnega in športnega udejstvovanja.
Upokojeno predsednico območja Rozalijo

Pudgar je pretekli mesec na vodstvenem
mestu nadomestil Igor Jeram, sicer sindikalni zaupnik Prve OŠ Slovenj Gradec. Po
izobrazbi je univerzitetni diplomirani inţenir elektrotehnike, petnajst let pa poučuje
predmet Tehnika in tehnologija ter izbirne
predmete s področja tehnike. Med cilji za
prihodnost so si v odboru zadali pridobitev
lastnih prostorov, kar bo pripomoglo k še
boljšemu delu in še večji povezanosti med
člani. Letos je tudi s tem namenom zaţivela spletna stran območja (www.oosvizkoroska.si), k boljši informiranosti članov
pa je po besedah predsednika območja
nedvomno pripomogel tudi novembrski
obisk glavnega tajnika SVIZ, njegovega
pomočnika in pravne sluţbe. Na omizju so
predstavili trenutno dogajanje v šolskem
prostoru, aktualne novosti ter odgovorili
na kar nekaj vprašanj o delovnopravnih
zagatah, s katerimi se srečujejo člani in
sindikalni zaupniki območja.
Skratka, na Koroškem se dogaja marsikaj,
pestro pa bo tudi v prihodnje. Ţe januarja
se bodo članice in člani spet pomerili na
odbojkarskem turnirju, pred tem pa menda pričakujejo tudi Boţička.

Kako stresen je učiteljski poklic
Letošnjo pomlad je bila pod okriljem
ETUCE izpeljana vseevropska raziskava o
vplivu psihosocialnih tveganj na učitelje,
izsledki slednje pa so bili 17. in 18.
novembra 2011 predstavljeni v Berlinu
na zaključni konferenci sicer obseţnejšega projekta o stresu v učiteljskem
poklicu. V imenu SVIZ se je konference
udeleţil strokovni sodelavec za stike z
javnostjo in za mednarodno dejavnost
Sandi Modrijan.
V omenjeni raziskavi je sodelovalo tudi
20 slovenskih šol, skupaj pa skoraj 5.500
učiteljic in učiteljev iz 30 evropskih

drţav. Rezultati so pokazali, da so slovenski
učitelji sorazmerno zadovoljni s svojo sluţbo, vendar občutijo rahlo nadpovprečno
izgorelost in stres, v anketi pa zlasti
(negativno) izstopajo še odgovori glede
konfliktov s starši (na drugem mestu po
pogostosti med sodelujočimi drţavami) in
verbalnega nasilja nad učitelji (prav tako
na drugem mestu med 30 drţavami, ki so
odgovarjale na anketna vprašanja). Veliko
več nadvse zanimivih poudarkov s konference pa si lahko preberete na www.sviz.si,
v novici Za narodov blagor.
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Koncert učiteljskega pevskega zbora

Mihaela Kerin: »SVIZ Slovenije
in glavnemu tajniku Branimirju
Štruklju iskrena hvala za finančno podporo zboru in zaupanje
v naše poslanstvo.«

Na prvo letošnjo decembrsko soboto se je
poslušalcem v Zavodu sv. Stanislava v
Ljubljani na svojem letnem koncertu
predstavil Učiteljski pevski zbor Slovenije
Emil Adamič, ki ga sofinancira tudi SVIZ.
V mešanem pevskem zboru pedagoških
delavcev, ki zastopajo vse ravni vzgoje in
izobraţevanja od vrtca do univerze, prepeva 41 pevk in pevcev iz različnih slovenskih krajev. Na vajah se srečujejo
enkrat mesečno, in sicer večinoma ob
sobotah. Zbor ima dolgoletno zgodovino,
saj deluje ţe od leta 1925, letošnje leto
pa je bilo zanj leto sprememb in še posebnih uspehov. Od maja bdi nad zborom
nova umetniška vodja Urška Fabijan, ki je
uspešno končala podiplomski študij s pod-

ročja dirigiranja v ZDA. V tem kratkem
skupnem času so pevci zbora ob mednarodnem dnevu učiteljev nastopili na OŠ Stična, pripravili pa so še celovečerna koncerta v Dolenjskih Toplicah in v Ljubljani. Na
slednjem, ki so ga naslovili Ljubiti po
nemško ali slovensko?, so se predstavili z
ljubezenskimi valčki iz ciklusa op. 52
Johannesa Brahmsa in z ljubezenskimi
napevi iz slovenske ljudske zakladnice.
Številne pohvale poslušalcev po koncertu
pomenijo po besedah Mihaele Kerin, predsednice društva Učiteljski pevski zbor Emil
Adamič, lepo spodbudo za prihodnje delovanje, ob čemer velja pedagoškim delavcem povabilo, da se jim pridruţite.

Izrabite članske ugodnosti

Kartica Diners Club Sviz — prinaša članicam in članom sindikata številne ugodnosti tudi v
prazničnem decembrskem času.

Na spletni strani www.sviz.si sproti objavljamo nove ugodne ponudbe, ki jih pridobivamo za vas, članice in člane sindikata, v rubriki Ugodnosti pa si lahko ogledate tudi vse druge aktualne. Svizci ter vaši
druţinski člani in prijatelji tako lahko,
denimo, še do 23. decembra koristite 30odstotni popust na vstop v bazene in savne v druţbi dobrega počutja Thermana iz
Laškega, praznični december pa vam lahko polepšajo tudi ugodnosti, ki jih prinaša

kartica Diners Club — SVIZ. Slednjo si lahko
skladno s sodelovanjem s podjetjem Diners
Club naši članice in člani še zmeraj pridobite z brezplačno članarino za prvo leto
uporabe, za vse, ki bi se za kartico odločili
do konca letošnjega leta, in tiste, ki bi
priporočili novega imetnika kartice, pa
velja še posebna ugodnost. Za vse podrobnejše informacije pa, kot ţe rečeno, klik
na www.sviz.si.

0,5 % za solidarnostne in finančne pomoči
Kot davčni zavezanci lahko še do zadnjega dneva letošnjega leta Davčni upravi RS
posredujete zahtevek za donacijo dela
dohodnine izbrani organizaciji (ali organizacijam), med njimi tudi reprezentativnim sindikatom. Del davka, ki bi sicer šel
v drţavni proračun in za vas ne pomeni
nikakršne dodatne dohodkovne obremeni-

tve ali prihranka, lahko tako namenite kot
donacijo tudi SVIZ. Zbrana sredstva bomo
namenili v Lizin zdravstveni sklad ter za
solidarnostne in finančne pomoči članicam
in članom sindikata. Več podatkov in vse
potrebne obrazce najdete na spletni strani
www.sviz.si/dohodnina.

Stavka stoletja v Londonu

V Londonu so bili na ulicah
tudi študenti, ki so vlado
pozvali, naj ne varčuje na
račun izobraževanja.

V glavnem britanskem mestu je 30.
novembra letos potekala velika stavka
zaposlenih v javnem sektorju, ki nasprotujejo vladnim načrtom pokojninske
reforme. Protestiralo je precej več kot
dva milijona javnih usluţbencev, zaprtih
pa je ostalo tudi na tisoče šol. Stavka je
bila po poročanju medijev največji preizkus za koalicijsko vlado premiera Davida
Camerona, ki ţeli privarčevati s pomočjo
pokojninske reforme. Reforma pokojninskega sistema med drugim predvideva
dvig upokojitvene starosti za javne usluţ-

bence, kar bi pomenilo, da bi večina delala
do 66. leta, prav tako pa bi morali prispevati več v pokojninsko blagajno. Vodilni
sindikati zaposlenih v javnem sektorju se z
načrti vlade ne strinjajo in se zavzemajo
za ohranitev obstoječega pokojninskega
zakona. Zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih
je sprejela začasna grška vlada, so bili v
preteklih dneh na ulicah tudi protestniki v
Grčiji, mnoţično zborovanje proti napovedanemu proračunskemu varčevanju je
potekalo še na Madţarskem, demonstranti
pa so preplavili tudi Bruselj.

Želimo vam prijetne božično-novoletne praznike ter da bi v družbi svojih najljubših
našli veliko notranjega miru in moči za izzive, ki jih bo prinašala prihodnost.
Srečno 2012!

