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Po stavki vlada nazaj na pogajanja
Po enodnevni splošni stavki javnega sektorja,
ki je potekala 23. januarja letos, se je Vlada
RS vrnila na pogajanja. Slednja zdaj v imenu
vlade vodi minister dr. Žiga Turk, namenjena
pa so razrešitvi stavkovnih zahtev, ki so jih
sindikati opredelili pred januarsko stavko.
Ključna zahteva pri tem je, da vlada pristane
na pogajanja o znižani masi plač, kot je
opredeljena v proračunih za leti 2013 in
2014. Pomembna zahteva pri razreševanju
stavkovnih zahtev pa je tudi plačilo zadnje
stavkovne srede. Kakršnakoli pogajanja o
spremembi mase plač je vlada do zdaj kategorično zavračala, sindikatom pa ponudila
zgolj sodelovanje pri iskanju poti, ki bi privedla do tega cilja.
Sredi februarja so sindikati le prejeli podatke
o masi plač za leto 2013, ki presegajo napovedano 5-odstotno znižanje, ki ga je zavajajoče napovedal nekdanji finančni minister
dr. Janez Šušteršič, in potrjujejo opozorila
SVIZ, da bo znižanje višje. Glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj je na novinarski konferenci,
ki je 20. 2. 2013 potekala na sedežu sindikata v Ljubljani, povedal, da bo znižanje mase
plač v javnem sektorju v povprečju 7,75odstotno, na številnih področjih v šolstvu pa
še višje: v srednjih šolah, denimo, 9,5odstotno, v osnovnih šolah 11,6-odstotno in v
glasbenih šolah celo 17-odstotno. V kulturi
bo znižanje 9,5-odstotno.

Novinarsko konferenco si lahko v celoti ogledate na naši spletni strani, prav tako pa si
lahko tam preberete sporočilo za javnost, ki
smo ga v SVIZ 21. 2. 2013 pripravili kot odziv
na sporočilo Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport v zvezi z napovedanimi znižanji in potekom pogajanj s sindikati
javnega sektorja. Ministra dr. Žigo Turka
javno sprašujemo, katera bremena želi vlada
naložiti javnim uslužbencem, in opozarjamo,
da znižanja plač ni mogoče doseči s sporazumom, temveč zgolj z odprtjem pogajanj v
okviru Zakona o sistemu plač in Kolektivne
pogodbe za javni sektor.

Prva posledica izpeljane enodnevne splošne stavke
JS je vrnitev vlade na pogajanja. V njenem imenu
jih zdaj vodi minister dr. Žiga Turk.

Poseg bi bil nelegitimen in neustaven
Konfederacija sindikatov javnega sektorja
(KSJS) - član le-te je tudi SVIZ - je 12. 2. 2013
z javnim pismom opozorila poslanke in poslance DZ na ponovno kršitev pravil socialnega
dialoga. Vlada RS jim je namreč v obravnavo
poslala spremembe in dopolnitev ZSPJS-R, ki
pomeni enega od temeljnih aktov za urejanje
pravic in obveznosti javnih uslužbencev, ob
čemer s spremembami omenjenega zakona ni
niti poskusila seznaniti sindikatov javnega
sektorja in z njimi opraviti razprave, temveč
je spremembe sprejela enostransko. Poziv
KSJS, naj poslanke in poslanci zavrnejo Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o siste-

mu plač v javnem sektorju ter ga z namenom
nadaljnje uskladitve vrnejo v socialno dogovarjanje, je bil slišan, saj spremembe omenjenega zakona na odboru DZ za pravosodje,
javno upravo in lokalno samoupravo niso dobile zadostne podpore. Tako bodo javni uslužbenci kot do zdaj prejemali dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, četudi ti niso
zahtevani v opisu delovnega mesta. A kljub
uspešni preprečitvi nameravanega nelegitimnega in neustavnega posega v plače javnih
uslužbencev ni odveč znova poudariti, da je
Vlada RS prek zakonodajne veje spet zlorabila
svojo oblastno funkcijo.
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Predsedniki o izvedbi stavke

Glavni tajnik Branimir Štrukelj je na sestanku predsednic in predsednikov območnih
odborov SVIZ poudaril, da je
javni sektor z izpeljavo splošne stavke vladajočim pokazal, da se je ne le sposoben,
temveč tudi voljan organizirano zavzeti za svoje pravice.

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, na Oražnovi ulici v Ljubljani je 5. februarja
letos potekal sestanek predsednic in
predsednikov območnih odborov SVIZ, na
katerem so se ti opredelili do poteka
priprav na zadnjo splošno stavko javnega
sektorja, ki je bila izpeljana 23. januarja
letos. Spregovorili pa so tudi o tem, kako
so na terenu doživeli stavkovno sredo.
Pomočnik glavnega tajnika SVIZ Marjan
Gojkovič je navzočim predstavil glavne
ugotovitve, povezane z zadnjo stavko, ki
so jih SVIZ posredovali naši sindikalni
zaupnice in zaupniki ter tudi nekateri
članice in člani. Poudaril je, da nam
bodo tako pohvale kot tudi sicer maloštevilne kritike v veliko pomoč pri organizaciji nadaljnjih sindikalnih aktivnosti.
Navzoči so si izmenjali izkušnje s shodov,

ki so v organizaciji predsednic in predsednikov SVIZ potekali v 14 večjih mestih
po vsej Sloveniji, ter se strinjali, da je
bila enodnevna stavka, kar se tiče organizacije in udeležbe na ravni članstva
SVIZ, zelo uspešna. Glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj je ob tem izpostavil, da
je javni sektor oblasti s stavko pokazal,
da se je ne le sposoben, temveč tudi
voljan organizirati. Prva posledica izpeljane enodnevne stavke je vrnitev Vlade
RS na pogajanja, v katerih je vlogo vodje
vladne pogajalske skupine, kot smo že
omenili, prevzel minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga
Turk.

Evropi poslali dodatna pojasnila
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo pred
januarsko splošno stavko v javnem sektorju naslovili na Izobraževalno internacionalo (Education International), Evropski sindikalni odbor za izobraževanje
(ETUCE), druge ustrezne evropske institucije in tuje medije pismo, v katerem
smo mednarodno javnost seznanili z destruktivno politiko slovenske desne neoliberalne avtokratske vlade na področju
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Pismo smo v vednost poslali tudi slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu. Na omenjeno pismo se je preko
stalnega predstavništva Republike Slovenije v EU odzval tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr.
Žiga Turk, svojo resnico pa naslovil na
direktorja ETUCE Martina Rømerja. Slednji nas je z ministrovim pismom seznanil
in ob tem v luči nekaterih ministrovih
navedb izrazil pričakovanje, da mu bomo
pojasnili zapisane očitke ministra, da
SVIZ ni sposoben rešiti problemov doma,
ter da smo pri obveščanju mednarodne
javnosti izkrivljali podatke. Odgovor na
ministrove navedbe smo 7. 2. 2013 posredovali v Bruselj in seveda tudi v vednost ministru dr. Žigu Turku. V pismu
smo slovenskemu ministru pritrdili, da v
minulih mesecih nekaterih problemov
nismo mogli rešiti, a razlog za to ni naša

nesposobnost, temveč dejstvo, da nas je
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
kulturo in šport (MIZKŠ) kot kompetentne
socialne partnerje vztrajno potiskalo v
vlogo nasprotnikov, ker se nismo strinjali
z nedomišljenimi in škodljivimi posegi v
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.
Obenem je slovenska vlada kljub večkratnim pozivom sindikatov javnega sektorja
prvič v minulih dvajsetih letih kategorično zavrnila pogajanja in z vsiljenim znižanjem mase za plače vztrajala pri politiki
izvršenih dejstev. Za Bruselj smo zanikali
tudi očitek, da SVIZ ministrstvu dr. Žige
Turka in vladi podtika namero, da dajeta
prednost zasebnemu šolstvu, izrazili pa
smo še nerazumevanje ministrovega prizadevanja, da bi razvrednotil odlične
dosežke naših osnovnošolcev in posredno
njihovih učiteljev v uglednih mednarodnih raziskavah znanja, kot sta tudi TIMSS
in PIRLS 2012. Zelo zavajajoče je ministrovo sporočilo Bruslju, da predlogi za
racionalizacijo, ki jih je pripravilo MIZKŠ
in ki v skladu z zakonskimi določili predvidevajo 5-odstotno znižanje mase plač v
primerjavi z rebalansom proračuna za
leto 2012, nikakor ne ogrožajo kakovosti
šolstva v RS. Vsa pisma, omenjena v tem
zapisu, si lahko v celoti preberete na
http://www.sviz.si/novice/949/0/
Dodatna-pojasnila-Evropi-o-dogajanju-pri
-nas.
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Javni poziv Koalicije solidarnih

Koalicija solidarnih je v javnem pismu poslankam in
poslancem sporočila, da mora
zakonodajni referendum
ostati glavni mehanizem
državljanov za neposredno
izvrševanje oblasti.

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so
31. januarja in 1. februarja letos na redni
seji obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter Predlog za
začetek postopka za spremembe Ustave
Republike Slovenije z osnutkom ustavnega
zakona o spremembah Ustave Republike
Slovenije. Pred tem je Koalicija solidarnih, katere član je tudi Konfederacija
sindikatov javnega sektorja in prek slednje
tudi SVIZ, naslovila na predstavnike parlamenta javno pismo in v njem izrazila nasprotovanje nekaterim rešitvam v predlogu
sprememb 90. člena Ustave RS, ki ureja
pravico volivcev do odločanja na referendumu. Podpisniki poziva so poudarili, da
nedavni dogodki – zlasti nepojasnjeno izgi-

notje podpisov pobudnikov referenduma o
t. i. slabi banki – zbujajo upravičen sum o
načrtnem omejevanju referendumske pravice, izpostavili pa so tudi, da je zaradi vladne krize in verjetnosti predčasnih volitev še
toliko bolj pomembno, da se zagotovi
popolna legitimnost vseh postopkov spreminjanja referendumske ureditve. Po mnenju
Koalicije solidarnih bi moral o tako pomembnih spremembah zato odločati Državni
zbor v novi sestavi. Njihovo stališče do vsebine predloga pa je jasno: »Prepričani smo,
da mora zakonodajni referendum ostati
glavni mehanizem državljanov za neposredno izvrševanje oblasti skladno s 3. členom
Ustave RS. Zato mora izid referenduma
ostati zavezujoč,« so še zapisali v javnem
pismu poslankam in poslancem.

Pripombe k predlogu sprememb ZUJIK
Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport je zadnji dan letošnjega
januarja dalo v javno razpravo poleg osnutka dveh strateških dokumentov tudi predlog sprememb krovnega zakona za kulturo, tj. Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK). Razprava bo
odprta še do konca februarja, na ministrstvu pa so napovedali, da bodo pripombe in
dopolnila, za katere bodo menili, da so
smiselni, vnesli v besedilo osnutkov. SVIZ
že ves mesec zbira pripombe svojih članov
iz kulture in jih bo kot urejeno celoto v
roku posredoval pristojnim.
Pri predlogu sprememb ZUJIK gre sicer za
v večji meri ponovljen predlog reforme, ki
jo je predlagala že prejšnja vlada – reformi je SVIZ takrat ostro nasprotoval –, novi
predlog pa v nekaterih točkah zgolj še
poslabšuje položaj javnih zavodov s področja kulture. Menimo, da se posodobitev
javnih zavodov s področja kulture ne more
in ne sme izvesti na plečih zaposlenih ter
iti na račun poslabševanja delovnopravne-

ga in socialno-ekonomskega položaja zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture.
Ocenjujemo, da gre pri predlogu reforme
zgolj za racionalizacijo delovanja javnih
zavodov, katere cilj je zniževanje sredstev
iz proračuna in zmanjševanje števila zaposlenih, posledično pa padec kakovosti programa in poslabšanje pogojev za izvajanje
poslanstva posameznih zavodov. Navedeni
ukrepi (tj. zniževanje pravic delavcev) pa
zagotovo ne bodo zagotovili posodobitve
delovanja in večje avtonomnosti javnih
zavodov na področju poslovnega in kadrovskega načrtovanja. Očitno je, da ministrstvu ne gre za posodobitev delovanja javnih
zavodov s področja kulture, ampak da omenjeno služi predvsem kot izgovor za zmanjševanje pravic delavcev. Prav tako so nekatere določbe po oceni SVIZ v nasprotju z
delovnopravno zakonodajo, za kar predlagatelj nima nobenega utemeljenega pojasnila. Za sindikate je zato takšen predlog
nesprejemljiv in pričakujemo uskladitev
vsaj z Zakonom o delovnih razmerjih.

Izobraževanje za sindikalne zaupnike
Marca v SVIZ začenjamo z
dvodnevnimi izobraževalnimi
seminarji za sindikalne zaupnike. Večina jih bo tokrat
izpeljanih v Zrečah.

V SVIZ marca začenjamo z novim nizom
pomladnih izobraževalnih seminarjev za
sindikalne zaupnike. Prvi se bodo 11. in
12. 3. v Zrečah zbrali zaupniki iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Zaupniki iz
predšolske vzgoje se bodo srečali 25. in
26. 3., tisti iz srednjih in višjih šol ter
dijaških domov pa 15. in 16. 4. Za zaup-

nike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih bo seminar
izpeljan v dveh delih, in sicer za prvo skupino 8. in 9. aprila v Zrečah, za drugo pa
predvidoma 13. in 14. 5 v Portorožu. Tudi
seminarji za sindikalne zaupnike v kulturi
ter visokem šolstvu in znanosti bodo potekali še v tem šolskem letu, predvidoma v
drugi polovici maja in/ali v začetku junija.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana
telefon: +386 1 24 40 900, faks:+386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si

Stran

4

Socialna pogodba za Evropo

Na poziv ETUCE se bodo
shoda za evropsko socialno
pogodbo v Bruslju udeležili
tudi predstavniki SVIZ.
Fotografija je z evropskih
demonstracij, ki so leta
2009 potekale v Pragi.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC)
je v luči naraščajoče neenakosti, večanja
revščine in socialne izključenosti, povečevanja brezposelnosti in negotovosti na
delovnem mestu, ob zaskrbljujočem porastu nacionalizma, rasizma in ksenofobije
prepoznala nujnost po oblikovanju Socialne pogodbe za Evropo. Poudarjajo, da je
povojni gospodarski in družbeni dogovor,
ki je privedel do evropskega socialnega
modela in ustanovitve Evropske unije,
ogrožen. Ta edinstveni socialni model je
državljanom in delovnim ljudem prinesel
velike koristi in omogočil, da iz krize spet
zgradimo blaginjo. V ETUC izpostavljajo,
da je zapisani cilj EU gospodarski in socialni napredek. Če ga želimo izpolniti do leta
2020, potrebujemo socialno stabilno družbo, trajnostno gospodarsko rast in finančne ustanove, ki služijo realnemu gospodarstvu. V ETUC verjamejo, da bomo lahko s
socialnim dialogom našli poštene in učinkovite rešitve v odgovoru na resno krizo, s
katero se sooča Evropska unija. Žal pa
opažajo, da demokracija na delovnem

mestu in socialni dialog pogosto nista upoštevana, da sta napadana in ogrožana.
Evropsko unijo zato konfederacija sindikatov poziva, naj se osredotoči na izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev, kakovostna delovna mesta, poštene plače,
enake možnosti, učinkovit socialni dialog,
sindikalne in druge človekove pravice,
kakovostne javne storitve, socialno zaščito, vključno s poštenimi in vzdržnimi
zdravstvenimi in pokojninskimi ukrepi, kot
tudi na industrijsko politiko, ki je naklonjena pravičnemu prehodu na trajnostni
razvojni model.
Konec januarja letos so se odločili podpreti Evropsko konfederacijo sindikatov
(ETUC) pri promoviranju Socialne pogodbe
za Evropo (European Social Compact) še v
Evropskem sindikalnem odboru za izobraževanje (ETUCE), katerega član je tudi
SVIZ. Pogodbo bodo javnosti približali tudi
z vseevropskim shodom pred evropskimi
institucijami v Bruslju, ki bo potekal 14.
marca letos.

Učiteljski poklic v času krize
Pod okriljem Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in Evropskega sindikalanega odbora za izobraževanje (ETUCE) se je
letos začel enoletni projekt o razvoju
učiteljskega poklica v času gospodarske
krize (The development of the teaching
profession in times of the economic crisis). Temeljni namen je v širši javnosti še
okrepiti zavedanje o pomenu izobraževanja in učiteljev v posameznikovem življenju
in na ravni družbe kot celote ter izpostaviti problem velikega pomanjkanja učiteljev za nekatera predmetna področja v
posameznih evropskih državah. Projektne
dejavnosti izhajajo tudi iz dejstva, da
učiteljski poklic že nekaj časa izgublja
ugled, kar se je v času ekonomske krize le
še okrepilo. Sodelujoči v projektu - ob
Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti

in kulture Slovenije še sindikalni partnerji iz
Nemčije (GEW), Španije (FETE-UGT), Nizozemske (EFEE) in Litve (FLESTU) - si bodo
zato prizadevali pokazati konkretne povezave izobraževanja in ob tem učiteljskega
poklica s prav vsemi drugimi področji družbe in predvsem s trgom dela. Poudarjali
bodo pomen še dodatnega vlaganja v izobraževanje tudi v času gospodarske krize, saj
je iz slednje mogoče iziti prav z znanjem in
izobrazbo. V Nemčiji so temu minulo leto
namenjali še posebno pozornost, ob tem pa
so pod okriljem nemškega učiteljskega sindikata GEW posneli tudi enominutni film z
naslovom Vse se začne z dobro izobrazbo
(Alles begint mit guter Bildung). Ogledate si
ga lahko prek povezave http://www.sviz.si/
novice_arhiv/2013/942/0/Vse-se-za%C4%
8Dne-z-dobro-izobrazbo.

Obisk s Ptuja
Zadnji delovni dan pred letošnjo pustno
soboto, 7. 2. 2013, so nas na sedežu SVIZ
na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani obiskali
ptujski kurenti. S seboj so prinesli veliko
pozitivne energije in iskrenega veselja ter
s svojo mogočnostjo in značilnim zvokom
napolnili vso ulico. Ob srečanju s tem
čudovitim pustnim likom smo si zaželeli,
da bi jim uspelo pregnati zlo in da bi v
prihodnje tudi s pomočjo njihove mistične

energije, ki so jo sejali naokrog, še uspešneje zastopali interese naših članic in članov.

Ljubljana, 30. marec 2013, mednarodna konferenca Novi nevarni razred: soočenje
pogledov na prekarnost. Organizira Mirovni inštitut (www.mirovni-institut.si).

