
 

V začetku tega tedna, 23. aprila 2013, so se 
na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani na svoji že 
drugi seji ta mesec (prva je potekala 10. 
aprila) zbrali članice in člani najvišjega orga-
na Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije. Kot stavkovni odbor so 
se opredelili do vladnih ukrepov in se izrekli 
o predpogojih za pogajanja. Glavni stavkovni 
odbor SVIZ je zavrnil vse vladne predloge 
ukrepov za znižanje mase sredstev za plače 
javnih uslužbencev z dne 15. 4. 2013. Zniža-
nje dodatka na delovno dobo, denimo, je 
nesprejemljivo, ker bi ta poseg najbolj priza-
del starejše zaposlene z nizkimi plačami v 
skupini J. Kot enako nesprejemljivo so člani-
ce in člani ocenili tudi ponovno preložitev 
napredovanj, ki bi bolj kot v drugih delih 
javnega sektorja prizadela mlade strokovnja-
ke v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kultu-
ri, ki ne morejo napredovati niti v že pridob-
ljene strokovne nazive niti v plačne razrede 
niti se jim ne izplačuje delovne uspešnosti, 
kar izrazito vpliva na motivacijo. Glavni stav-
kovni odbor SVIZ prav tako ne sprejema vlad-
ne namere, da bi bili vsi predlogi ukrepov 
razen preložitve napredovanj trajni in bi 
torej znižanja veljala tudi, ko bi se kriza 
umirila. Pogajanja o kakršnih koli dodatnih 
znižanjih plač in drugih pravic, ki bi bila viš-
ja, kot je bilo dogovorjeno z ZUJF in aneksi h 
kolektivnim pogodbam maja leta 2012, bi 
bila sprejemljiva le pod pogoji, da si izvršil-
na, zakonodajna in pravosodna veja oblasti, 
 

ki nosijo največjo odgovornost za krizo v 
naši državi, za zgled vnaprej znižajo plače; 
da v času trajanja ukrepov ne bo odpuščanj 
iz poslovnih razlogov v skladu z Dogovorom o 
ukrepih na področju plač in drugih prejem-
kov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012; 
da se vlada vnaprej strinja, da bo učinkova-
nje posameznih ukrepov časovno omejeno; 
da vlada zagotovi, da bodo plače v javnem 
sektorju postopno rasle, ko bo nastopila 
gospodarska rast.  

Ob koncu seje so navzoči sklenili še, da bo 

SVIZ vztrajal pri obveznem soglasju za vsako 

spremembo standardov in normativov za 

področje vzgoje in izobraževanja, kot to 

izhaja iz vsebine Sporazuma o razreševanju 

stavkovnih zahtev z dne 10. 5. 2012, na vsak 

poskus spremembe standardov in normativov 

mimo dogovora pa bo odgovoril s pozivom na 

stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. 

Glavni stavkovni odbor SVIZ je ocenil še, da 

bi vključitev fiskalnega pravila v Ustavo RS 

onemogočila enakopravno uveljavljanje pra-

vic zaposlenih v javnem sektorju in izboljše-

vanje njihovega materialnega položaja, zato 

poziva parlamentarne stranke, naj to zavr-

nejo.  

Oblast naj bi bila za zgled 

 

SVIZOVE NOVICE  
2 6 .  4 .  2 0 1 3  A p r i l  2 0 1 3 ,  š t e v i l k a  2 0  

 

 Svizove novice so 

pri vas vsak mesec 

med šolskim letom. 

 Soustvarjajte naše 

in vaše novice – 

svoje prispevke, 

predloge, mnenja 

nam posredujte po 

e-pošti: 

info@sviz.si.  

 Več aktualnih vse-

bin najdete na 

www.sviz.si. 

Spremljajte nas! 

 

Novice ureja Tanja Modrijan. 
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Predstavniki SVIZ so o dogajanju na seji 

Glavnega stavkovnega odbora podrobne-

je spregovorili na novinarski konferenci. 

Videoposnetke s slednje si lahko ogleda-

te na spletni povezavi www.sviz.si/

novice/998/0/Za-zgled-naj-bo-najprej-

oblast! 
Vlada je 25. 4. 2013 sindikatom predstavila nov 

predlog varčevalnih ukrepov. Na pogajanjih se bosta 

obe strani spet sešli 6. maja 2013. 
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SVIZ je v luči dogovora na zgoraj omenje-

nem sestanku z mariborskim rektorjem, 

da bomo pripravili predlog sporazuma, v 

katerem bi Univerza v Mariboru potrdila 

obveznosti do izplačila »nadobremenitve« 

zaposlenim, zaposleni pa bi pristali na 

zamik izplačila in ne bi tožili univerze za 

premalo izplačane plače, ta teden pisal 

rektorju. V pismu smo izpostavili, da so 

se razmere v času po našem sestanku 

spremenile in da vlada skladno z zahtevo 

SVIZ že pripravlja spremenjeno besedilo 

50. člena ZIPRS za leti 2013 in 2014, s 

katerim je rektor utemeljeval neizplačeva-

nje povečanega obsega dela. Ob predpos-

tavki, da bo ta ovira za izplačevanje pove-

čanega obsega odpravljena, in če hkrati 

upoštevamo napoved ministra, da bo stro-

go upošteval amandma DZ glede sredstev 

za terciarno izobraževanje, smo rektorja 

vprašali, ali sploh še obstajajo razlogi, da 

bi dogovor podpisali.  
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SVIZ podprl protest študentov 

v Mariboru in glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj opozorili dr. Rebolja, rektorja 
Univerze v Mariboru. Na sestanku, 4. aprila 
2013, so izpostavili še, da od zaposlenih ni 

dopustno zahtevati podpisovanja izjav, s 
katerimi bi se vnaprej odrekli plačilu za 
opravljeno delo. Univerza v Mariboru je 
zaradi vladnega proračunskega znižanja 
sredstev v skrajno zahtevnem položaju, 
vendar je nezaslišano, da ga rešuje na 
račun varnosti študentov in njihovih mož-

nosti končanja študija, kar jim je bilo 
zagotovljeno ob vpisu na izbrane fakulte-
te, in mimo dogovora z zaposlenimi. 

SVIZ, ki med 40.000 člani in članicami 
zastopa tudi del zaposlenih na Univerzi v 
Mariboru, je 3. aprila letos podprl protest 
študentov na treh fakultetah Univerze v 

Mariboru. SVIZ že ves čas ostro nasprotuje 
nerazumnemu zniževanju proračunskih 
sredstev za državne univerze in opozarja, 
da bodo drastični rezi ogrozili nemoten 
študijski proces in kakovost pedagoškega 
dela. Na to, da je povsem nesprejemljivo, 
da študenti ne vedo, ali bodo lahko konča-

li drugo stopnjo študija, ter da profesor-
jem ni zagotovljeno plačilo za delo, ki ga 
opravijo, so predstavniki SVIZ na Univerzi 

Glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj je rektorja dr. Danije-
la Rebolja opozoril, da univer-
za težav zaradi vladnega des-
truktivnega proračunskega 
znižanja sredstev ne more 
reševati na  račun študentov in 
mimo dogovora z zaposlenimi. 

Pismo mariborskemu rektorju 

Sodba o izplačilu lanskega regresa 

Višje delovno in socialno sodišče je SVIZ 
16. aprila letos posredovalo svojo sodbo v 
kolektivnem sporu zoper Vlado RS zaradi 
kršitve kolektivne pogodbe v delu, ki zade-

va izplačilo regresa za letni dopust. V pos-
topku, ki ga je za SVIZ vodil odvetnik Dino 
Bauk iz odvetniške pisarne Ferfolja, Lju-
bič, Bauk in partnerji, je sodišče razsodilo 
v prid sindikata in določilo, da mora tože-
na stranka članom sindikata izplačati lan-
ski regres v celoti skupaj s pripadajočimi 

obrestmi. Višje delovno in socialno sodišče 
je v svoji sodbi ugotovilo, da je 
»nasprotna udeleženka z izplačilom zniža-
nih zneskov regresa za letni dopust za leto 
2012 kršila določbo 9. točke Dogovora o 
ukrepih na področju plač in drugih pre-
jemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 

2012«. Vlada je skladno s sodbo sodišča 
dolžna v roku 30 dni članom SVIZ, ki so 4. 
maja lani imeli pravico do celotnega 
regresa za letni dopust za leto 2012, obra-
čunati razliko med dejansko obračunanim 
zneskom in bruto zneskom regresa v višini 

692 evrov, odvesti davek, izplačati neto 
razliko z zakonskimi obrestmi od 5. maja 
2012 do plačila ter izplačati zakonske 
zamudne obresti od že izplačanega neto 

regresa za leto 2012 za čas od 5. maja do 
14. junija 2012. Sodba je enaka tudi v 
delu, ki določa izplačilo regresa članom 
sindikata, ki jim je maja lani zapadla v 

izplačilo tudi pravica do sorazmernega dela 
regresa.  
Vrednost te sodbe, poudarja Dino Bauk, je 
predvsem v tem, da je dala vsakokratni 
vladajoči koaliciji jasen signal, da lahko 
rešitve v še tako kritičnih časih išče zgolj 
znotraj zakonskih in ustavnih omejitev. 

Krizne razmere na področju javnih financ 
vladi in ministrom torej ne dajejo pooblas-
tila za samovoljo in arbitrarnost, kar seve-
da njihovo delo znatno otežuje, zato so mu 
lahko kos le visoko kompetentni posamez-
niki. Današnje proračunske zadrege z obve-
znostjo izvrševanja te in drugih sodb, ki po 

vrsti razveljavljajo člene ZUJF, zato ne gre 
očitati vzgojiteljem, učiteljem, tajnicam, 
snažilkam, hišnikom, računovodjem, voja-
kom, upokojencem in drugim, ki so zaščito 
svojih pravic poiskali na sodišču, temveč 
tistim takratnim odločevalcem, ki so kljub 

jasnim opozorilom pravne stroke in celo 
lastnih zakonodajnih služb takšne neustav-
ne predpise in nezakonite odločitve spreje-
mali. 

Novico z informacijami o izpla-
čilu regresa za letni dopust za 
leto 2013 si lahko preberete na 
spletni povezavi http://
www.sviz.si/novice/981/1/O-
leto%C5%A1njem-in-lanskem-
regresu. 

SVIZ meni, da bi morala Uni-

verza v Mariboru, ko se spre-

meni 50. člen ZIPRS1314, zago-

toviti, da bo zaposlene plačala 

v skladu s prevzetimi obvezno-

stmi.   
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Več fotografij z izobraževal-

nih seminarjev si lahko ogle-

date na  spletni strani 

www.sviz.si. 

Še dva izobraževalna seminarja 

Ta mesec so se v Zrečah nadaljevali izo-
braževalni seminarji za sindikalne zaup-
nice in zaupnike, in sicer so se na Štajer-
skem 8. in 9. aprila 2013 najprej sešli 
zaupnice in zaupniki iz osnovnih in glas-
benih šol ter zavodov za izobraževanje 
odraslih, 15. in 16. aprila pa še zaupnice 
in zaupniki iz srednjih in višjih šol ter 
dijaških domov. Navzoči so pred nadalje-
vanjem pogajanj o možnostih vnovičnega 
varčevanja v javnem sektorju, ki jim jih 
je natančneje predstavil glavni tajnik 
SVIZ Branimir Štrukelj, jasno povedali, 
da odločno nasprotujejo kakršnim koli 
dodatnim posegom v njihove plače. V 
nadaljevanju seminarja so sledili pred-
stavitev sprememb delovnopravne zako-
nodaje, delavnica o odpuščanjih in omiz-
je o aktualni problematiki v slovenskih 
osnovnih šolah, glasbenih šolah in zavo-
dih za izobraževanje odraslih, ki ga je 
vodila predsednica Sindikalne konferen-
ce osnovnih šol, glasbenih šol in zavodov 
za izobraževanje odraslih Jelka Velički.  
Drugi dan izobraževanja je Jernej 
Zupančič, strokovni sodelavec GO SVIZ 
za pravne zadeve, udeležence najprej 
seznanil z novostmi pokojninske zakono-
daje, v nadaljevanju pa so se zaupnice in 
zaupniki seznanjali z nalogami sindikal-
nega zaupnika, poslovanjem sindikata v 

preteklem letu ter drugimi vsebinami, ki so 
pomembne za vse članice in člane SVIZ in 
jih zaupniki po seminarju prenesejo v svo-
je zavode.  

Sindikalni zaupnice in zaupniki iz srednjih 

in višjih šol ter dijaških domov so 15. apri-

la 2013 prav tako najprej prisluhnili poro-

čilu glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruk-

lja o aktualnem dogajanju ter o tem, kaj 

zaposleni v vzgoji in izobraževanju lahko 

pričakujejo v luči razvoja dogodkov v zad-

njih mesecih ter ob dejstvu, da so sindikati 

po daljšem času politične krize z nastopom 

zdajšnje vlade znova dobili sogovornika. V 

nadaljevanju seminarja je sledila predsta-

vitev sprememb delovnopravne zakonoda-

je, zatem pa še delavnica o odpuščanjih 

ter predstavitev Zakona o preprečevanju 

nasilja v družini pod vodstvom Zdenke Jan 

s Policijske uprave Celje. Tudi tokrat so se 

udeleženci seznanili z novostmi pokojnin-

ske zakonodaje in nalogami sindikalnega 

zaupnika, seminar pa se je sklenil z zbo-

rom Sindikalne konference srednjih šol, 

višjih šol in dijaških domov, nad katero bdi 

Jože Brezavšček. 

Na sestanku z novima ministroma 

Prvo srečanje predstavnikov SVIZ z novim 

ministrom za izobraževanje, znanost in 

šport dr. Jernejem Pikalom je potekalo 5. 

aprila letos. SVIZ je ministru na sestanku, 

na katerem je sodeloval tudi sindikat VIR, 

ob dogovoru o načinih sodelovanja in 

komuniciranja ter vodenju socialnega 

dialoga za sestanek predlagal še razpravo 

o problematiki znižane mase sredstev za 

plače javnih uslužbencev, o morebitni 

nadaljnji reorganizaciji mreže srednjih 

šol in nadaljnjih postopkih glede spreje-

manja nekaterih že pripravljenih in v 

zakonodajne postopke že vloženih zako-

nov. SVIZ je ministru prav tako prenesel 

nekatera vprašanja zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju, ki se povezujejo s proble-

matiko vrednotenja in popravljanja tes-

tov nacionalnih preizkusov znanja, plače-

vanjem povečanega obsega dela zaposle-

nih v osnovnih in srednjih šolah ter nepla-

čevanjem pedagoških »nadobremenitev« 

pedagoškim delavcem Univerze v Maribo-

ru. SVIZ je na srečanju izpostavil tudi 

problematiko vrednotenja delovnega 

mesta pomočnic vzgojiteljic in tudi zapos-

lenih iz skupine »J« v plačnem sistemu. 

Minister je pokazal dobro poznavanje te 

problematike in izrazil resno pripravljenost 

za reševanje položaja, ob čemer je zagoto-

vil dober socialni dialog in sodelovanje s 

sindikati ter upoštevanje glasu zaposlenih. 

Po besedah novega ministra za kulturo dr. 

Uroša Grilca so se tudi na njegovem minis-

trstvu zavezali, da bodo sindikati vključeni 

že pri oblikovanju predlogov ključnih spre-

memb. Na srečanju s predstavniki sindika-

tov SVIZ in Glosa, 19. aprila letos, je dodal 

še, da bodo skupaj s sindikati iskali najbo-

ljšo sistemsko rešitev, ki bo vsem ustvarjal-

cem zagotavljala dobre pogoje za delovan-

je. Po zagotovilu ministra se bodo intenziv-

neje lotili problema samozaposlenih v kul-

turi. Kot ključno vprašanje, ki ga bo moral 

kulturni minister razrešiti, je glavni tajnik 

SVIZ Branimir Štrukelj izpostavil znižanje 

mase plač za kulturne zavode.  

SVIZ je ministra dr. Jerneja 

Pikala posebej opozoril na 

razvrednoteni položaj pomo-

čnic vzgojiteljic in številnih 

drugih zaposlenih, zlasti še 

tistih iz plačne skupine »J«. 



 

Drage članice, spoštovani člani, cenjeni bralke in bralci Svizovih novic, ob letošnjem prvem 
maju, prazniku dela, vam iskreno čestitamo! 
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Slovenija zdaj (in tukaj?)! 

V vrtcih podpisovali peticijo 

Na letošnjem izobraževalnem seminarju za 
sindikalne zaupnice in zaupnike v predšolski 
vzgoji, ki je potekal v Zrečah, 25. in 26. 
marca, so navzoči pomočnice in pomočniki 

vzgojiteljic in vzgojiteljev ponovno izposta-
vili zahtevo, da bi se razlika v vrednotenju 
dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in 
vzgojiteljic na eni ter vzgojiteljic in vzgoji-
teljev na drugi strani zmanjšala, tako da bi 
bilo njihovo delo po mnogih letih obstoja 
nerazumnih plačnih razmerij končno bolje 

in ustrezno ovrednoteno. Na zboru Sindikal-
ne konference predšolske vzgoje SVIZ, ki je 
potekal v sklopu omenjenega izobraževalne-
ga seminarja, je bilo sklenjeno, da bo SVIZ 
med zaposlenimi v vrtcih zbral podpise pod-
pore k upravičenim argumentom pomočnic 
in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev.  

Pomočnice in pomočniki vzgojiteljic oziro-

ma vzgojiteljev so ob začetku zbiranja pod-

pisov pod peticijo ponovno poudarili, da ne 

morejo več pristajati na to, da so ob začet-

ku svoje poklicne poti uvrščeni v sramotno 

nizek 19. plačni razred. V marsikaterem 

vrtcu so pomočnice in pomočniki vzgojitel-

jic oziroma vzgojiteljev enako, nemalo-

krat pa celo više izobraženi kot vzgojitel-

jice in vzgojitelji, vendar so plačna neso-

razmerja med njimi kljub temu nerazum-

no velika. Na njihovih delovnih mestih je 

ob tem vsako leto zaposlenih vse več 

tistih, ki so si pridobili visokošolsko izob-

razbo, a se jim ta ne prizna. Zaradi ude-

janjanja varčevalnih ukrepov in s tem 

povezano nezmožnostjo napredovanja po 

plačni lestvici pa se zdaj dogaja še, da 

odhajajo v pokoj, uvrščeni v 24. ali 25. 

plačni razred. To pomeni, da se njihov 

življenjski standard še poslabša in nika-

kor ni dostojen zahtevnemu in odgovor-

nemu delu, ki ga opravljajo v vrtcih. 

Pomočnice in pomočniki vzgojiteljic ozi-

roma vzgojiteljev zato pričakujejo, da se 

bo njihov položaj  spremenil in zahteva-

jo, da se njihovo strokovno delo po mno-

gih letih obstoja nerazumnih plačnih 

razmerij končno bolje in ustrezno ovred-

noti.   

 

Na Cipru pripravljajo nov sis-

tem (samo)evalvacije, ki teme-

lji na prepričanju, da učitelji 

lahko napredujejo prav na 

vseh stopnjah svoje kariere, ne 

le na začetku. 

V ponedeljek, 22. aprila 2013, je v organi-
zaciji Koalicije solidarnih v Domu sindika-
tov na Dalamatinovi 4, v Ljubljani potekal 
posvet »Slovenija, zdaj (in tukaj?)!« na 

temo predlaganih sprememb Ustave RS. 
Stališča Koalicije solidarnih do predlaganih 
sprememb ustave je predstavil Marko 
Kržan z Delavsko-punkerske univerze, do 
njih pa so se v nadaljevanju opredelili še 
strokovnjak za ustavno pravo Igor 
Vuksanović, svetovalec Ustavnega sodišča 

RS ter predstavnika makroekonomske stro-
ke dr. Jože Mencinger s Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani in dr. Bogomir Kovač z 
ljubljanske Ekonomske fakultete. Koalicija 
solidarnih je s posvetom pozvala javnost k 
aktivaciji proti težnjam politikov za spre-

membe ustave glede referendumske uredi-
tve in fiskalnega pravila, politikom pa dala 
jasno sporočilo, da se z njimi ne strinja. 
Temeljno sporočilo posveta je v skladu z 
zapisanim, da prav zaradi krize potrebuje-
mo več neposredne demokracije, zato 
spremembe ustave, ki bi pomenile manj 

pravic državljanov, niso sprejemljive.  

Učitelji na Cipru zelo cenjeni 

V okviru evropskega projekta, ki ga v part-

nerstvu z Evropskim združenjem učitelj-

skih sindikatov (ETUCE) vodi Evropsko 

združenje delodajalcev v izobraževanju 

(EFEE), je na Cipru sredi aprila letos pote-

kal zadnji od študijskih obiskov, na katerih 

so udeleženci spoznavali sisteme (samo)

evalvacije šol in učiteljev kot načina za 

prepoznavanje prihodnjih potreb izobraže-

valnega sistema. Na Cipru, kjer izobraže-

vanju namenjajo kar 7,8 % BDP ali 16,5 % 

celotnega proračuna (podatek je za leto 

2011), razumejo izobraževanje ne le kot  

osnovno človekovo pravico, temveč kot 

bistveno investicijo. Podobno cenjeno 

vlogo imata izobraževanje in učiteljski 

poklic tudi v družbi. Tamkajšnje oblasti so 

že leta 2005 začele z ambicioznim reform-

nim programom, ki naj bi uresničil vizijo 

boljšega izobraževalnega sistema, ki bo 

pomagal uresničevati potrebe tako učen-

cev kot sprememb v družbi v 21. stoletju. 

Na ciprskem ministrstvu za izobraževanje 

in kulturo v pripravo sprememb vključuje-

jo vse deležnike z namenom doseganja kar 

največjega soglasja o vseh vprašanjih.  


