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Množično za solidarno Slovenijo
Tudi po nekaj manj kot treh tednih se v Tajništvu GO SVIZ še zmeraj z velikim zadovoljstvom in ponosom oziramo na protestno
soboto, 17. 11. 2012, ko ste skupaj z več kot
30.000 protestniki s svojo udeležbo na Kongresnem trgu v Ljubljani podprli naša skupna
prizadevanja proti načinu iskanja izhoda iz
krize, za kakršnega se je odločila Vlada RS.
Enotno in jasno smo se izrekli, da odločno
nasprotujemo nerazumljivim posegom v
vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo, da
zahtevamo vrnitev davka na dobiček podjetij
na prejšnjo višino, da nasprotujemo razgradnji socialne države, napovedanemu odpuščanju v javnem sektorju in da bomo zato z vsemi legalnimi in legitimnimi sredstvi branili
prav vsa delovna mesta. Znova se vsem in
vsakemu posebej zahvaljujemo za aktivno

sodelovanje pri pripravah na protestni shod
in pri izvedbi le-tega, za koristne napotke,
ki ste nam jih posredovali, ter številne izraze podpore in solidarnosti, ki smo jih bili v
napornih dneh pred demonstracijami še
posebno veseli. Brez vas in vaše pomoči kot
že tolikokrat doslej uspešna izvedba protestnega shoda ne bi bila mogoča. Z več kot
5.000 svojimi udeleženci na demonstracijah
pa smo v SVIZ znova potrdili izjemno akcijsko sposobnost našega sindikata.
Pred novembrskimi demonstracijami Za solidarno Slovenijo so SVIZ podprli številni tuji
sindikati, pismi podpore pa smo prejeli tudi
iz Izobraževalne internacionale in Evropskega združenja zaposlenih v izobraževanju
ETUCE, ki zastopa 12,8 milijona zaposlenih v
tej dejavnosti.

Kot prvi so se z avtobusom na demonstracije 17.
novembra pripeljali članice in člani OO SVIZ Velenje s
predsednico območja in Glavnega odbora SVIZ Jelko
Velički.
Številni članice in
člani SVIZ so se na
Kongresni trg odpravili izpred sedeža
sindikata na Oražnovi ulici.

Pomoč poplavljenim
V Budimpešti o javnem šolstvu

Z več kot 5.000 svojimi udeleženci na demonstracijah smo v
SVIZ znova potrdili izjemno akcijsko sposobnost našega
sindikata.

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

2

Ustanovljena Koalicija solidarnih

Ustanovitelji koalicije si bodo
prizadevali za utrditev pravne in socialne države, medčloveške in medgeneracijske
solidarnosti ter družbene
pravičnosti.

Na predzadnji dan minulega meseca, tj.
29. novembra 2012, so v Ljubljani sindikalne centrale (kot član Konfederacije
sindikatov javnega sektorja tudi SVIZ),
civilnodružbena združenja in gibanja, ki
so sodelovala na demonstracijah »Za solidarno Slovenijo« ustanovile Koalicijo solidarnih. Omenjene demonstracije so
pomembno prispevale k razpustitvi negativne klime in strahu v državi ter spodbudile državljanke in državljane k javnemu
izražanju nezadovoljstva z vladnimi varčevalnimi ukrepi in odporu proti ropanju
našega skupnega premoženja. Uspešno
izpeljan in množični protestni shod je
pokazal, da trajnejša povezava med
sodelujočimi na demonstracijah lahko
pripomore k spreminjanju trenutnih raz-

mer, ki zdaj ne gredo v pravi smeri.
Delavsko-punkerska univerza, Dijaška
organizacija Slovenije, društvo Asociacija,
Gibanje in društvo za javno zdravstvo,
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (GDDSD), Konfederacija sindikatov
javnega sektorja Slovenije (KSJS), Koordinacijski odbor kulture Slovenije (KOKS),
Nacionalni forum humanitarnih organizacij
Slovenije (NFHOS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) kot ustanovitelji omenjene koalicije si bodo zato
prizadevali za utrditev pravne in socialne
države, medčloveške in medgeneracijske
solidarnosti ter družbene pravičnosti.

16.183 za ministra ni dovolj

Glavni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj je na novinarski konferenci 23. novembra 2012 predstavil število zbranih podpisov
podpore pozivu GO SVIZ k
odstopu dr. Žige Turka in opozoril na strah ter pritiske s
strani oblasti in političnih
strank, ki so spremljali podpisovanje.

Po sklepu GO SVIZ na izredni seji, 9. 10.
2012, je do sredine minulega meseca
potekalo zbiranje podpisov podpore pozivu GO SVIZ, naj minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk
odstopi. Predlog, da ministra zaradi njegovih številnih napak, žaljivega odnosa
do zaposlenih v vzgoji, izobraževanju,
znanosti in kulturi, zaradi zavajanja slovenske javnosti pri podatkih o obremenjenosti slovenskega učiteljstva, nesposobnosti pri združevanju srednjih šol, nesprejemljivih poskusov zviševanja normativov, ostrih rezov v visoko šolstvo in
znanost pri spomladanskem rebalansu
proračuna in pristanka na radikalno zniževanje mase za plače v znanosti, kulturi
in izobraževanju za leti 2013 in 2014
pozovemo k odstopu, je bil sprejet sogla-

sno. Prvikrat v več kot 20-letni zgodovini
sindikata pa se je primerilo, da je najvišji
organ sindikata med dvema kongresoma
zahteval odstop enega od izvršilnih funkcionarjev slovenske države, saj je minister med članstvom SVIZ izgubil vso kredibilnost in ne uživa nikakršnega zaupanja
med zaposlenimi. Slednje je s svojimi
podpisi podpore omenjenemu pozivu GO
SVIZ do 16. novembra izrazilo kar 16.183
posameznic in posameznikov, čeprav so
podpisovanje spremljali strah in pritiski s
strani oblasti in političnih strank. Na zbrane podpise podpore so se na MIZKŠ odzvali
z izjavo, da »je ministra izvolil DZ na predlog predsednika vlade, za ministrov
odstop pa zadostuje en sam podpis, to je
njegov.«

Vlada mimo dogovora
Minuli mesec smo v SVIZ večkrat opozorili, da MIZKŠ oziroma Vlada RS s predlaganimi posegi v predšolsko vzgojo ne le
posega v dolgo vzpostavljano kakovost
slovenskih vrtcev ter ogroža več kot tisoč
delovnih mest, temveč enostransko
posega v Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev, podpisan maja letos med
sindikati javnega sektorja in Vlado RS, in
ga grobo krši. Čeprav je državna sekretarka na MIZKŠ Mojca Škrinjar od SVIZ in
drugih sindikatov, ki sodelujejo v delovni
skupini za socialni sporazum na področju
vzgoje in izobraževanja, večkrat skušala

slišati, da končujemo socialni dialog, je
SVIZ vsakokrat izpostavil, da se ta pogajanja niso zaključila. Ministru dr. Žigi Turku
smo na srečanju 9. novembra znova jasno
zagotovili, da smo se o sporazumu pripravljeni pogajati, zato so nas nameravane
spremembe v vrtcih še toliko bolj skrajno
negativno presenetile. Sindikalni predstavniki v delovni skupini za pripravo socialnega sporazuma Znanje in ustvarjalnost
kot temelj razvoja pa smo svoje stališče,
da smo pripravljeni na nadaljevanje pogovorov o socialnem sporazumu, ponovili še
v dopisu MIZKŠ, 19. novembra.

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

3

Vrtce bi vrnili v preteklost

Glavni tajnik SVIZ je na srečanju z novinarji poudaril, da so
predlagane spremembe za
dejavnost predšolske vzgoje
uničujoče. Ministrstvo in
Vlada RS pa obenem grobo
kršita stavkovni dogovor.

V SVIZ smo v začetku minulega meseca
prestregli vladni predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO), prek katerega bi se spremenil Zakon
o vrtcih in s tem standardi in normativi v
predšolski vzgoji. Na naš poziv, naj se o
omenjenih napovedih jasno izrečejo, so
se na MIZKŠ odzvali z obrazložitvijo, da
je šlo za »pomoto« in da so bile iz omenjenega predloga zakona spremembe
standardov in normativov v vrtcih že
umaknjene. A 22. 11. 2012 smo v SVIZ
prejeli nov predlog o spremembah standardov in normativov v vrtcih in v osnovnih šolah v okviru ZUJF-O. V tem dokumentu predlagane spremembe pa so,
kot smo na to opozorili tudi na tiskovni
konferenci, 26. 11. 2012, za dejavnost
predšolske vzgoje naravnost uničujoče
in bi po prepričanju vseh strokovnjakov
vrnile slovenske vrtce za desetletja v
preteklost: Ministrstvo predlaga povečanje neposrednega dela vzgojiteljic in
vzgojiteljev z otroki z zdajšnjih 30 na
32,5 oziroma na 35 ur tedensko (odvisno
od tega, ali delo opravljajo v prvi ali
drugi starostni skupini otrok) in poveča-

nje neposrednega dela pomočnic vzgojiteljic z zdajšnjih 35 ur na 36 ur tedensko;
povečanje števila otrok v oddelkih - tj. v
oddelkih prvega starostnega obdobja na 16
ali celo 17 malčkov in v drugem starostnem obdobju na 26 ali 27 otrok; ter da se
delo vzgojiteljice v skupinah prvega starostnega obdobja organizira v dveh oddelkih
(torej bodo lahko vzgojiteljice in vzgojitelji delali tudi s 34 otroki).
Da bi imel že vsak posamezni poseg negativne posledice za kakovost predšolske
vzgoje, smo v SVIZ jasno pokazali že spomladi letos ob prvih vladnih poskusih varčevanja na račun kakovosti vzgoje in izobraževanja. Tudi tokrat so prizadevanja
SVIZ za kakovostno javno vzgojo in izobraževanje ter neomajno prepričanje o škodljivosti predvidenih posegov v vrtce podprli vsi pristojni strokovnjaki in strokovna
združenja na področju predšolske vzgoje.

Izredna seja GO SVIZ

GO SVIZ je na svoji izredni seji
podprl protest zaposlenih v
javnih vrtcih Občine Brežice,
ki je včeraj potekal pred tamkajšnjim vrtcem Mavrica.

Včeraj, 4. decembra 2012, so se na Oražnovi ulici 3, v Ljubljani v luči zaostritve
standardov in normativov v predšolski
vzgoji in osnovnih šolah ter znižanja
mase plač v letih 2013 in 2014 na izredni
seji sešli članice in člani Glavnega odbora SVIZ. Uvodoma so soglasno podprli
javni poziv SVIZ ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žigu
Turku in državni sekretarki na MIZKŠ
Mojci Škrinjar, naj ta mesec preživita
vsaj en delovni dan v vrtcu in sodelujeta
pri vseh opravilih z otroki, ki jih v tem
času opravijo vzgojiteljice in vzgojitelji
ter pomočnice in pomočniki vzgojiteljic
v predšolski vzgoji. Predlog za takšno
povabilo ministru in državni sekretarki
so izrazili številni vrtci ter članice in
člani sindikata. Navzoči so se strinjali,
da so enostranski in tudi z vidika stroke
povsem nesprejemljivi posegi Vlade RS
in pristojnega ministrstva v kakovost
predšolske vzgoje nedopustni. Podprli so
sklep, da bodo na pristojno ministrstvo
naslovili poziv po umiku vseh standardov
in normativov iz predloga ZUJF-O. Če
ministrstvo tega ne bo storilo in bo še
naprej kršilo stavkovni sporazum, pa
bodo v okviru Sindikalne konference
predšolske vzgoje SVIZ takoj opredeljene nadaljnje aktivnosti. Članice in člani
GO SVIZ so na včerajšnji seji soglasno

podprli še protest zaposlenih v javnih vrtcih Občine Brežice. Shoda se je udeležil
tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.
V nadaljevanju seje so članice in člani GO
SVIZ odločali o aktivnostih sindikata, če bi
bila v Državnem zboru RS sprejeta predlagana proračuna za leti 2013 in 2014, in ob
tem soglasno potrdili sklep, da se Glavni
odbor SVIZ preimenuje v Glavni stavkovni
odbor SVIZ. Ko bodo vodstva drugih sindikatov v javnem sektorju določila datum in
način stavke se bomo v sindikatu do nje
dokončno opredelili. Glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da se
vlada ni hotela pogajati o masi plač za
prihodnji dve leti in je to možnost celo
kategorično zavrnila, s tem pa ustvarila
konfliktno situacijo. Na seji so članice in
člani GO SVIZ oblikovali še poziv članom,
naj se pridružijo demonstracijam, napovedanim za 21. decembra letos, in mirno
izrazijo načela, ki smo jih poudarili že na
protestih Za solidarno Slovenijo, 17.
novembra letos: torej prizadevanje za
socialno državo in proti uničevalnim ukrepom slovenske vlade. Po seji je vodstvo SVIZ
najpomembnejše sklepe GO predstavilo na
novinarski konferenci. Klik na www.sviz.si.
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Sviz podpira upor univerz
Minuli petek, 30. 11. 2012, je na vseh slovenskih univerzah potekal prvi dan t. i.
upora slovenskih univerz. Vse univerze so
tako za uro do dve prekinile študijski in
delovni proces, vodstva pa so zaposlene in
študente seznali s trenutno finančno situacijo in posledicami, če bi Državni zbor
RS sprejel predlagani državni proračun za
leti 2013 in 2014. V skrbi za nadaljnji razvoj visokošolskega prostora in vzdrževanje
kakovosti, ki jo zdaj ponujajo javne univerze v Sloveniji, so rektorji vseh štirih
slovenskih univerz tudi podpisali skupno
pismo, namenjeno Vladi RS in poslancem
Državnega zbora RS. V Sindikatu vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo s sporočilom za javnost v
celoti podprli protest univerz proti finančnim rezom v visoko šolstvo in znanost. Že
večkrat do zdaj pa smo javno opozorili, da
so predlagani varčevalni ukrepi slovenske
vlade, ki najbolj drastično posegajo v izobraževanje, znanost in kulturo, povsem
nerazumni in destruktivni. Varčevalni ukrepi, ki so najgloblji prav na področju razis-

kovalne dejavnosti (20-odstotno znižanje sredstev v letu 2013) in visokega šolstva (osem odstotkov), slabijo razvojne
potenciale naše države in resno ogrožajo obstoj javnega visokošolskega prostora, medtem ko obenem navajajo k odtekanju davkoplačevalskih sredstev v
zasebne žepe in vpeljevanju šolnin. V
SVIZ ne le podpiramo izpeljani protest
proti drastičnemu varčevanju na znanju
in prizadevanja univerz za družbo znanja, za ustvarjalne in kakovostne javne
univerze in visoke šole, za prihodnost
naših študentov, temveč bomo s svojimi
člani aktivno sodelovali pri nasprotovanju predlaganim varčevalno-uničevalnim
ukrepom.
Svoje nestrinjanje z nerazumnim vztrajanjem vlade pri proračunskih predlogih, načrtnem uničevanju znanja in
amputaciji kritične misli v naši državi so
danes, 5. 12. 2012, z zborom pred
fakulteto izrazili tudi zaposleni in študenti ljubljanske Filozofske fakultete.

Pomoč poplavljenim
Modra zavarovalnica je sredstva, namenjena nakupu novoletnih daril, podarila poplavljeni Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju.

Ob zadnjih poplavah so številni posamezniki, ustanove in podjetja po vsej Sloveniji utrpeli veliko škodo, ki jo bodo čutili
še dolgo. Med najhuje poplavljenimi deli
države je bil tudi Šoštanj in tamkajšnja
Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha.
Kot že ob preteklih težkih trenutkih smo
mnogi pokazali, da smo še vedno pripravljeni pomagati. Tako bo Modra zavarovalnica z denarjem, ki bi ga sicer namenila
za novoletna poslovna darila, pomagala
šoštanjski osnovni šoli obnoviti poplavljeno igrišče.
V SVIZ smo do zdaj prejeli 54 prošenj za
pomoč pri poplavah pred mesecem dni.

Kot kažejo te prošnje, je bilo najhuje v
Velenju, od koder smo prejeli 20 vlog,
nekaj manj so nam jih poslali s Koroške,
prejeli pa smo jih še iz Maribora, Slovenske Bistrice, s Ptuja in eno iz Nove Gorice. Glavni odbor SVIZ bo prizadetim v
poplavah namenil 40.000 evrov, sredstva
bodo prispevali tudi posamezni območni
odbori (OO Velenje 5.100 evrov, OO Koroška 2.900, OO Podravje 2.900, Slovenska
Bistrica 1.200, Ptuj in Nova Gorica pa vsak
po 1.000 evrov), nekaj denarja pa smo
zbrali še na posebnem Svizovem računu za
poplave.

V Budimpešti o javnem šolstvu
S podporo številnih sindikatov
iz vse Evrope je bil glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj izvoljen v šestčlanski izvršilni
odbor ETUCE, ki zastopa glas
12,8 milijona zaposlenih v
izobraževanju v 45 evropskih
državah.

V Budimpešti je od 26. do 28. novembra
potekala vseevropska konferenca ETUCE
(European Trade Union Committee for
Education), katerega član je tudi SVIZ.
ETUCE predstavlja in zastopa glas 12,8
milijona zaposlenih v izobraževanju v 45
evropskih državah, konferenca na Madžarskem pa je potekala v luči gospodarske krize po Evropi in pod geslom Spodbujamo javno šolstvo v času krize.
Med več kot 300 delegati so bili tudi
predstavniki SVIZ. V okviru konference pa

so bile izpeljane volitve predsednika in
članov izvršilnega odbora ETUCE. Za novo
predsednico te organizacije je bila izvoljena Christine Blower, generalna sekretarka angleškega učiteljskega sindikata
(NUT – National Union of Teachers), medtem ko je bil v šestčlanski izvršilni odbor
ETUCE izvoljen tudi glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj. Več na www.sviz.si.
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