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Svizove novice so pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
 
Novice ureja: Tanja Modrijan. Iz
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Podpisani aneksi kolektivnih pogodb 
Skladno s VI. točko Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju 
za leto 2016, ki je bil s strani sindi-
katov in vlade podpisan novembra 
letos, se morajo s 1. 1. 2016 uveljaviti 
nove uvrstitve delovnih mest, ki so 
vezane na uvrstitve orientacijskih 
delovnih mest in nazivov, katerih 
vrednotenje je bilo spremenjeno z 
Aneksom št. 1 h KPJS in katerih 
uvrstitev je zaradi načela enakega 
plačila za primerljivo delo treba zvi-
šati. Po nekaj krogih pogajanj smo 
sindikati z vladno stranjo najprej 
parafirali, 23. 12. 2015 pa še uradno 
podpisali anekse h kolektivnim po-
godbam dejavnosti in poklicev.  
O naboru delovnih mest v plačni 
skupini »J« je bil med pogajalskima 
skupinama dosežen kompromis, in 
sicer se uvrstitve delovnih mest od 
I. do IV. tarifnega razreda do vključ-
no 14. plačnega razreda zvišajo za en 
plačni razred. Nove uvrstitve delov-
nih mest v plačni skupini »J« se uve-
ljavijo s 1. 1. 2016. Pri tem je treba 
opozoriti, da ta dvig ne pomeni no-
minalnega dviga za vsa prej omenje-
na delovna mesta v plačni skupini 
»J«, temveč le za tiste, ki presegajo 
minimalno plačo. Opozarjamo, da 
zaposleni na delovnih mestih, ki so 
pod višino minimalne plače, kljub 
dvigu za en plačni razred ne bodo 
občutili zvišanja, saj je dvig za en 
plačni razred že zajet v doplačilu 
razlike do minimalne plače (npr. 
čistilke, kuharji). 
O naboru delovnih mest v plačni 
podskupini »D1« je bil dne 21. 12. 
2015 parafiran dogovor o usklajenih 
stališčih za sklenitev aneksa št. 1 h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja. Dogovorje-
no je bilo, da se na delovnih mestih 
bibliotekar z doktoratom, organiza-

tor praktičnega usposabljanja z 
doktoratom ter visokošolski učitelj 
lektor z doktoratom dvigne izho-
diščni plačni razred za štiri plačne 
razrede, na nekaterih drugih delov-
nih mestih – denimo asistent z ma-
gisterijem, asistent, bibliotekar z 
magisterijem, bibliotekar – pa za 
dva plačna razreda. V plačni skupini 
»H« je bil omenjenega dne parafiran 
tudi dogovor o usklajenih stališčih 
za sklenitev aneksa št. 1 h Kolektivni 
pogodbi za raziskovalno dejavnost. 
Dogovorjeno je bilo, da se izhodišč-
ni plačni razred delovnega mesta 
raziskovalec z magisterijem dvigne 
za en plačni razred, delovnega me-
sta strokovno raziskovalni sodela-
vec za dva plačna razreda, delovne-
ga mesta strokovno raziskovalni 
svetnik za en plačni razred, delovno 
mesto višji strokovno raziskovalni 
sodelavec za en plačni razred in vo-
dilni strokovni sodelavec z doktora-
tom za dva plačna razreda. Pogajal-
ski skupini sta se dogovorili, da se 
bodo pogajanja o odpravi ostalih 
nesorazmerij oziroma anomalij v 
omenjenih plačnih skupinah nada-
ljevala v letu 2017.  
Pravkar končana pogajanja ne po-
menijo odprave anomalij v plačnem 
sistemu. Ta se bodo v skladu z Do-
govorom o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju za leto 2016 začela 
takoj na začetku prihodnjega leta, 
saj se mora Vlada RS z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja 
do 31. 3. 2016 dogovoriti za način in 
dinamiko odprave anomalij plačne-
ga sistema glede vrednotenja delov-
nih mest in nazivov. Odprava ano-
malij se ne bo navezovala le na plač-
no skupino »J«, ampak na vse plač-
ne skupine.  

Pravkar končana pogajanja ne pomeni-
jo odprave anomalij v plačnem siste-
mu. Ta se bodo v skladu z Dogovorom 
o ukrepih na področju stroškov dela in 
drugih ukrepih v javnem sektorju za 
leto 2016 začela takoj na začetku pri-
hodnjega leta. 

Želimo vam uspešno in srečno leto 2016! 
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Težave zaposlenih v predšolski vzgoji 
V SVIZ smo 3. 12. 2015 šolsko mini-
strico dr. Majo Makovec Brenčič z 
dopisom opozorili na številne pereče 
težave zaposlenih v predšolski vzgoji s 
področja pogojev dela. Gre predvsem 
za problematiko nadomeščanja od-
sotnih strokovnih delavk, pojavljajo 
pa se tudi zapleti z marsikje zahteva-
nim vodenjem evidenc o prisotnosti 
ter ob tem vprašanja glede koriščenja 
ali plačila t. i. viška ur. SVIZ želi na 
predlaganem srečanju izpostaviti že 
nekaj let povsem neustrezen plačni 
položaj pomočnic vzgojiteljic, na kar 
smo sicer pristojne organe že večkrat 
opozorili in predlagali izboljšanje. 
Tudi v zadnjem, novembra sklenje-
nem dogovoru sta se vladna in sindi-
kalna pogajalska stran strinjali, da se 
kot anomalija plačnega sistema šteje 
tista pomanjkljivost, za katero se ugo-
tovi očitno neskladje s primerljivimi 
delovnimi mesti po plačnih podsku-

pinah, še posebej pa to velja za delov-
na mesta, ki so navedena v Dogovoru 
iz leta 2009 – torej tudi delovno mesto 
pomočnice vzgojiteljice. SVIZ od 
MIZŠ pričakuje, da bo v postopkih, 
povezanih s pogajanji za sistem plač v 
javnem sektorju, pristojno ministr-
stvo ter Vlado RS opozorilo na neus-
trezen, težak položaj pomočnic vzgo-
jiteljic ter da bo podprlo predloge 
SVIZ za izboljšanje njihovega plačne-
ga položaja. MIZŠ nameravamo sez-
naniti še s kršitvami, povezanimi z 
zagotavljanjem pravice delavcev do 
izbire med izplačilom regresa za pre-
hrano ter koriščenjem brezplačne 
prehrane, s problematiko prepovedi 
koriščenja odmora zunaj prostorov 
zavoda in s pričakovanji posameznih 
vodstev, da strokovni delavke in de-
lavci zunaj delovnega časa in torej 
brez dodatnega plačila izvajajo dodat-
ne dejavnosti. Več na www.sviz.si.  

Opravičilo za žalitve filharmonikov 
SVIZ in Sindikat kulture in narave 
Slovenije Glosa (Glosa) sta 22. 12. 2015 
v sporočilu za javnost opozorila na 
nedopustnost tega, da direktor Slo-
venske filharmonije Damjan Damja-
novič brez najmanjšega dokaza grobo 
žali v tej ustanovi zaposlene glasbeni-
ce in glasbenike. Ob izrekanju podpo-
re ministrici za kulturo mag. Julijani 
Bizjak Mlakar se je namreč pritoževal 
nad nesorazmerno odgovornostjo 
direktorjev v kulturi, ki da imajo hkra-
ti zvezane roke, in dodal, da je pri za-
poslenih obratno: » … njihove obve-
znosti so poljubne, odgovornost nika-
kršna, časa za rovarjenje pa neomeje-

no«.  SVIZ in Glosa, sta zato od Dam-
jana Damjanoviča zahtevala javno in 
enoznačno opravičilo za neresnične 
in žaljive trditve. Omenjena izjava 
direktorja neposredno žali tudi vse 
druge zaposlene v kulturi, ki delajo 
pod istimi pogoji in isto zakonodajo. 
Ministrico za kulturo mag. Julijano 
Bizjak Mlakar sta zato SVIZ in Glosa 
vprašala, ali direktor po tako nespre-
jemljivih izjavah še uživa njeno pod-
poro in ali je lahko še zmeraj član sku-
pine za pripravo sprememb Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kul-
turo (ZUJIK). Več na www.sviz.si.  

Sestanek sekcije ARTD  
Na sedežu SVIZ v Ljubljani je 1. 12. 
letos potekal sestanek Sekcije admi-
nistrativno-računovodskih in tehnič-
nih delavcev SVIZ, na katerem so se 
navzoči uvodoma seznanili z dogovo-
rom glede stroškov dela za leto 2016, 
ki so ga sindikati javnega sektorja 
novembra letos sklenili z Vlado RS. 
Pomočnik glavnega tajnika SVIZ 
Marjan Gojkovič je zbranim podrob-
neje predstavil sklep, da se s 1. 1. 2016 
uveljavijo nove uvrstitve delovnih 
mest, ki so vezane na uvrstitve orien-
tacijskih delovnih mest. Omenjene 
uvrstitve so bile dogovorjene z anek-
som h Kolektivni pogodbi javnega 
sektorja iz leta 2009, a se do zdaj še 
niso v celoti realizirale. Ob tem je bilo 
z zadnjim dogovorom z vlado sklenje-
no še, da se januarja 2016 začnejo po-
gajanja o odpravi anomalij v plačnem 
sistemu, med drugim tudi v plačni 

skupini J, pred tem pa mora posebna 
delovna skupina pripraviti metodolo-
gijo za odpravljanje anomalij. Glavni 
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je pou-
daril, da bodo slednja pogajanja zelo 
zahtevna, ker se predlogi in interesi 
sindikatov in vlade pomembno razha-
jajo. V nadaljevanju sestanka je bila 
pozornost navzočih namenjena še 
socialnemu sporazumu, od katerega 
so nedavno odstopile delodajalske 
organizacije. Sporazum je bil za SVIZ 
med drugim pomemben zaradi določ-
be, da vlada do vključno leta 2016 ne 
bo enostransko spreminjala normati-
vov. V sklepnem delu sestanka so bile 
izpeljane še volitve predsednika sek-
cije ARTD – zanj je bil za nadaljevanje 
mandatnega obdobja 2014–2018 potr-
jen Slavko Rajh z OŠ Velika Nedelja.   

Predstavnice in predstavniki Sekcije 
administrativno-računovodskih in 
tehničnih delavcev SVIZ so se na zad-
njem sestanku podrobneje seznanili s 
prihajajočimi pogajanji o odpravi ano-
malij v plačnem sistemu in potrdili 
svojega novega predsednika.    
 
 

V SVIZ smo šolsko ministrico opozo-
rili na številne pereče težave zaposle-
nih v predšolski vzgoji s področja po-
gojev dela in ji predlagali sestanek.  
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Pozvali k dostopnosti informacij 
SVIZ je Vlado RS v zadnjih mesecih 
že nekajkrat pozval, naj javnost sezna-
ni s poročilom, ki ga je na podlagi do-
kumenta Mednarodnega denarnega 
sklada (IMF) pripravila posebna de-
lovna skupina Ministrstva za finance. 
Finančno ministrstvo se je na naše 
pozive nazadnje odzvalo s sporoči-
lom, da omenjenega dokumenta ne 
namerava javno objaviti, saj ocenjuje 
za ustrezno, da nad njim ohrani ozna-
ko internega gradiva. V SVIZ smo na 
podlagi Zakona o dostopu do infor-
macij javnega značaja (ZDIJZ) od pri-
stojnih 3. 12. 2015 znova zahtevali do-
stop do gradiva, saj menimo, da je 
omenjeno poročilo informacija javne-
ga značaja in tako ne more imeti sta-
tusa »internega gradiva«. Po našem 
prepričanju namreč nobeno poročilo, 
ki naj bi podajalo pregled izdatkov na 
področju socialne politike in izobra-
ževanja ter s tem povezane predloge 

za upravljanje z javnimi sredstvi, ne 
more predstavljati »internega« gradi-
va in v skladu z ZDIJZ javnosti ni mo-
goče omejiti dostopa do tovrstnih 
podatkov. Vlada RS in tudi finančno 
ministrstvo pa sta dolžna spoštovati 
ZDIJZ ter vsakomur omogočati prost 
dostop do informacij javnega značaja, 
k javnosti delovanja pa Vlado RS za-
vezuje tudi 50. člen Poslovnika Vlade 
Republike Slovenije. V SVIZ smo 
prepričani, da preglednost informacij 
v zvezi z usmeritvami na področju 
upravljanja javnih sistemov vzgoje in 
izobraževanja ter socialnega varstva 
zgolj povečuje zaupanje javnosti v 
delovanje javnih organov. Skladno z 
vsem navedenim smo na Vlado RS in 
MF naslovili naše pričakovanje, da 
bomo omenjeno poročilo prejeli ozi-
roma da bo dostopno na svetovnem 
spletu. 

Šola za demokratično družbo 
V SVIZ smo ministrico za izobraževa-
nje, znanost in šport dr. Majo Mako-
vec Brenčič 14. 12. 2105 s sporočilom 
za javnost pozvali, naj se opredeli do 
izjave, ki jo je pred referendumom o 
noveli Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih podal predse-
dnik komisije Pravičnost in mir pri 
Slovenski škofovski konferenci Sta-
nislava Zoreta. V izjavi je bilo zapisa-
no, da »bodo otroci z morebitno uve-
ljavitvijo omenjene novele v šoli in 
družbi izpostavljeni poučevanju v 
ateistični ideologiji, s katero verni 
starši ne soglašajo«. Izvršilni odbor 
SVIZ je ocenil, da gre v zapisanem za 
povsem neutemeljeno strašenje in za 
presenetljivo nezaupanje v strokovno 
avtonomijo in etiko učiteljic in učite-
ljev ter hkrati za napoved odpiranja 

vprašanj o ustreznosti ciljev izobraže-
vanja v Sloveniji, ki so jasno oprede-
ljeni v 2. členu Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (ZOFVI). Šolska ministrica je v 
svojem odgovoru na poziv, ki smo ga 
v SVIZ prejeli 18. 12. 2015, zapisala, da 
je v skladu z ZOFVI cilj vzgoje in izo-
braževanja v Sloveniji med drugim 
tudi vzgajanje za medsebojno strp-
nost, razvijanje zavesti o enakovre-
dnosti spolov, spoštovanje drugačno-
sti in sodelovanje z drugimi, spošto-
vanje otrokovih in človekovih pravic, 
razvijanje enakih možnosti obeh spo-
lov ter s tem razvijanje sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi. V 
skladu s tem bo po ministričinih be-
sedah slovenska šola delovala tudi v 
prihodnje.  

SVIZ  zagovarja stališče, da pregle-
dnost informacij v zvezi z usmeritvami 
na področju upravljanja javnih siste-
mov vzgoje in izobraževanja ter social-
nega varstva zgolj povečuje zaupanje 
javnosti v delovanje javnih organov. 
 
 

Svarila pred slabšanjem kakovosti 
Organizacija za ekonomsko sodelova-
nje in razvoj (OECD) je konec leto-
šnjega novembra objavila vsakoletno 
publikacijo Education at a Glance 
2015 o strukturi, sredstvih in delova-
nju izobraževalnih sistemov v svojih 
34 državah članicah. Podatki iz vpliv-
nega poročila nedvoumno pritrjujejo, 
da so bili dozdajšnji pozivi našega 
sindikata Vladi RS, naj preneha z uni-
čujočo prakso zmanjševanja sredstev 
za javno izobraževanje, povsem ute-
meljeni. V OECD so namreč v nas-
protju s svojim dozdajšnjim stališčem, 
da je bilo izobraževanje v času krize v 
primerjavi z drugimi sektorji relativ-
no zaščiteno, priznali, da to področje 
močno občuti zapoznel vpliv globalne 
gospodarske krize iz leta 2008. Javni 
izdatki za izobraževalne ustanove so 
se v obdobju od leta 2010 do 2012 
zmanjšali v kar tretjini držav članic 

OECD, občutno tudi v Sloveniji. Na-
ša država s 4,9 odstotka namenja izo-
braževalnim ustanovam od vrtcev do 
fakultet nižji odstotek BDP, kot je 
povprečje v OECD (5,3 odstotka), 
hkrati pa podatki kažejo, da se je v 
Sloveniji od leta 2008 konstantno 
zniževal tudi delež sredstev za javno 
izobraževanje v skupnih odhodkih iz 
proračuna. OECD v svojem leto-
šnjem poročilu izrecno izpostavlja 
tudi, da zniževanje učiteljskih plač 
neposredno vodi v slabšanje kakovo-
sti izobraževanja, ob tem pa je zelo 
zgovoren podatek, da plače sloven-
skih učiteljic in učiteljev na vseh rav-
neh izobraževanja in na vseh karier-
nih stopnjah ostajajo pod povprečjem 
njihovih kolegic in kolegov v državah 
članicah OECD, učiteljske plače pa so 
obenem pod povprečjem drugih za-
poslenih z visokošolsko izobrazbo.  

V skladu z ZOFVI je cilj vzgoje in izo-
braževanja v Sloveniji med drugim 
tudi vzgajanje za medsebojno strpnost, 
razvijanje zavesti o enakovrednosti 
spolov, spoštovanje drugačnosti in 
sodelovanje z drugimi, spoštovanje 
otrokovih in človekovih pravic ter 
razvijanje enakih možnosti obeh spo-
lov.   
 



Novoletne želje mladih 
Študentska Iskra, sindikat Mladi 
Plus, Skupina za ureditev pripravniš-
tev v socialnem varstvu in skupina 
Neplačana pripravništva FA so 9. in 
10. 12. 2015 organizirali akcijo Praznič-
ne želje mladih. Ob robu dogodka so 
opozorili, da je bilo leto 2015 vse prej 
kot leto, ko bi država in njene institu-
cije poskrbele za potrebe mladih v 
Sloveniji. Izpostavili so, da so študen-
tke in študenti tako ostali brez polovi-
ce dodatka k Erasmus + štipendijam, 
nekaj več kot 8.000 naj bi jih (spet) 
ostalo brez državnih štipendij, saj se 
kljub gospodarski rasti varčevalni 
ukrepi iz Zakona o uravnoteženju 
javnih financ ohranjajo, namesto pri-
pravništev pa so mladi pedagoginje in 
pedagogi dobili le še en dodaten krat-
koročen ukrep, financiran iz evrop-

skih sredstev. Spomnili so tudi na 
težave z razpisom za pripravništvo 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport (MIZŠ), na to, da na priprav-
ništva spet in še zmeraj čakajo social-
ni delavke in delavci, ter na to, da se je 
projekt jamstvo za mlade, katerega 
namen naj bi bil z nizom ukrepov 
olajšati in spodbujati zaposlovanje 
mladih, izkazal za izjemno neuspe-
šnega. Finančno ministrstvo naj bi bil 
glavni akter pri varčevanju na mladih 
in pri krčenju pravic za študente in 
študentke, mlade, zaposlene, brezpo-
selne, upokojenke in upokojence, zato 
so predstavniki omenjenih organiza-
cij svoje "praznične želje" naslovili na 
njih – z upanjem, da bodo pristojni v 
prazničnih dneh pomislili tudi na vse 
tiste, ki se nimajo česa zares veseliti.  

Makedonski sindikat v novo petletko 
Neodvisni sindikat za izobraževanje, 
znanost in kulturo Republike Make-
donije – SONK je 12. 12. 2015 v Strugi v 
bližini Ohridskega jezera izpeljal svoj 
šesti kongres, na katerem so sprejeli 
program in izvolili vodstvo za prihod-
nje petletno obdobje.  Dogodka so se 
ob predstavnikih makedonskega mi-
nistrstva za izobraževanje, ministr-
stva za delo in socialno politiko in 
ministrstva za kulturo udeležili tudi 
predstavniki sindikatov iz Slovenije, 
Nizozemske, Srbije, Bosne in Herce-
govine, Albanije, Črne gore, Kosova 
in Turčije, s katerimi SONK že dolgo 
dobro sodeluje. Kongres je kot temelj-
ne dokumente sprejel poročilo o de-
javnostih sindikata za preteklih pet 
let, delovni program za naslednje pet-
letno obdobje ter tudi resolucijo za 
dvig ravni socialnega dialoga na vseh 
ravneh; resolucijo o končanem kolek-

tivnem pogajanju za dejavnosti viso-
kega šolstva in znanosti ter nove ko-
lektivne pogodbe za kulturo; resoluci-
jo o spremembah in dopolnitvah za-
kona o primarnem in sekundarnem 
izobraževanju glede števila učencev v 
razredih ter resolucijo o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih glede na pomen kolektiv-
nih pogajanj. Nekdanji in tudi novoiz-
voljeni predsednik SONK Jakim Ne-
delkov je kot pomembno prvino svo-
jega dozdajšnjega in prihodnjega dela 
izpostavil socialni dialog na vseh rav-
neh, tj. od institucij, lokalnih skupno-
sti do pogajanj z vlado. Delegatke in 
delegate SONK je na kongresu nago-
voril tudi glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj, ki je opozoril na pomemb-
nost večjega vlaganja v izobraževanje, 
da bi lahko v prihodnje ohranili nje-
govo kakovost. 
 

Ministrstvo za finance je bilo v praz-
ničnem mesecu okrašeno tudi  z želja-
mi, da bi država in njene institucije v 
prihodnje bolje poskrbele za potrebe 
mladih v Sloveniji.  

Večja vključenost v Evropski semester 
Na sedežu Evropskega sindikalnega 
odbora za izobraževanje (ETUCE) v 
Bruslju je 10. 12. 2015 potekalo prvo 
srečanje skupine za projekt Vlaganje v 
izobraževanje: krepitev vključenosti 
učiteljskih sindikatov v proces Evrop-
skega semestra na področju izobraže-
vanja in usposabljanja. V projektu, 
čigar aktivnosti bodo potekale leto in 
pol, poleg sindikatov z Danske, Litve, 
Malte in Italije sodeluje tudi SVIZ. 
Poglavitni cilj projekta je predstavni-
kom učiteljskih sindikatov zagotoviti 
primerno usposabljanje in informaci-
je o Evropskem semestru, dobiti vpo-

gled v njegove učinke na izobraževa-
nje in usposabljanje ter prepoznati 
nove strategije in možnosti sindika-
tov za tesnejšo vključenost v proces 
semestra na nacionalni in evropski 
ravni. Sindikati bodo razpravljali tudi 
o tem, kako okrepiti sodelovanje z 
drugimi akterji, kot so vlade, deloda-
jalci, in drugimi sindikati. Poleg tega 
bo izpeljana obsežna raziskava o učin-
kih Evropskega semestra na reforme 
in naložbe v izobraževanje in uspo-
sabljanje ter o vključevanju učiteljskih 
sindikatov v ta proces.   Osrednja aktivnost projekta Evrop-

skega semestra na področju izobraže-
vanja in usposabljanja bo pet praktič-
nih izobraževanj, ki bodo organizirana 
v vsaki od sodelujočih držav, januarja 
leta 2017 tudi v Sloveniji. Projekt se bo 
zaključil s sklepno konferenco junija 
2017 v Bruslju. 

Delegatke in delegate makedonskega 
sindikata za izobraževanje, znanost in 
kulturo SONK je na kongresu nagovo-
ril tudi glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj, ki je opozoril na pomembnost 
večjega vlaganja v izobraževanje.  


