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Za enotno in ustrezno plačilo NPZ 
Predzadnji ponedeljek in torek v mar-
cu, 23. in 24. marca 2015, so se na svoji 
4. redni seji v Zrečah zbrali članice in 
člani najvišjega organa SVIZ med 
dvema kongresoma. Prvi dan so ob 
predstavitvi poročila glavnega tajnika 
Branimirja Štruklja analizirali delova-
nje sindikata v obdobju od zadnje se-
je, v osrednjem delu pa so se soglasno 
izrekli o tem, da bo SVIZ v prihodnje 
v skladu s sklepi zadnjega 9. kongresa 
SVIZ in dozdajšnjimi sklepi GO zavr-
nil ponovno podaljšanje znižanja plač 
in drugih varčevalnih ukrepov, ki so 
bili dogovorjeni z Dogovorom o ukre-
pih za zmanjšanje obsega sredstev za 
plače in druge stroške dela v javnem 
sektorju za leto 2015, tudi v leto 2016. 
SVIZ bo vztrajal pri uresničitvi zad-
njega Dogovora o ukrepih za zmanj-
šanje obsega sredstev za plače in dru-
ge stroške dela v javnem sektorju za 
leto 2015, ki predvideva, da se 1. 1. 2016 
plače dvignejo na raven pred zniža-
njem in prenehajo veljati ostali ukrepi 
(znižanje premij dodatnega pokojnin-
skega varčevanja, znižanje regresa za 
letni dopust, zamrznitev delovne 
uspešnosti …). SVIZ bo prav tako 
vztrajal pri uresničitvi VII. točke do-
govora in začetku pogajanj o odpravi 
anomalij, zlasti v plačni skupini J. 
Predstavnice in predstavniki GO 
SVIZ so na seji sprejeli tudi stališče o 
aktualni problematiki Nacionalnega 
preverjanja znanja (NPZ), na katero 
članice in člani SVIZ konstantno 
opozarjajo Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport že nekaj let. 
SVIZ bo skladno s sklepom GO za-
hteval sestanek z novo šolsko mini-
strico na temo NPZ in drugih oblik 
preverjanja znanja (poklicna matura, 
zaključni izpit). Od ministrstva zahte-
va, naj s spremembo pravilnika o 
NPZ do konca letošnjega aprila zago-
tovi enotno in ustrezno plačilo za de-
lo. SVIZ medtem prek svojih sindi-
kalnih zaupnic in zaupnikov v osnov-

nih šolah med popravljavci testov 
NPZ z anketo preverja pripravljenost 
za morebiten bojkot popravljanja le-
tošnjih NPZ, če dogovor o vrednote-
nju s tem povezanega dela ne bo dose-
žen v omenjenem roku. SVIZ prav 
tako pričakuje, da bo pristojno mini-
strstvo v naslednjih mesecih pripravi-
lo analizo upravičenosti in smiselno-
sti obstoječega načina izvajanja NPZ 
in predlagalo spremembe. Sindikat 
ob tem pričakuje še, da bodo v pripra-
vo sprememb pri izvajanju NPZ in 
vplivu na nadaljevanje izobraževanje 
na predlog SVIZ vključeni tudi učite-
ljice in učitelji praktiki. V povezavi s 
problematiko NPZ je SVIZ 19. 3. 2015 
pripravil tudi novinarsko konferenco. 
Videoposnetke s slednje si lahko 
ogledate na www.sviz.si, v novici Dr-
žava z neplačilom privarčevala sto 
tisoč delovnih ur. 
GO SVIZ je na seji v Zrečah podprl še 
sklep, skladno s katerim bo SVIZ po-
zval svoje članice in člane, naj se ude-
ležijo t. i. globalnega dneva akcije pro-
ti mednarodnemu trgovinskemu spo-
razumu TTIP, o katerem potekajo 
pogajanja med EU in ZDA in bo 18. 
aprila letos izpeljan v Ljubljani. Člani-
ce in člani GO SVIZ pa so se seznanili 
tudi z delom in finančno-materialnim 
poslovanjem območnih odborov sin-
dikata ter potrdili finančno poročilo 
SVIZ za minulo leto in predlog fi-
nančnega načrta za leto 2015. 

SVIZ bo na napovedanih pogajanjih o 
spremembah plačnega sistema vztrajal 
pri uresničitvi zadnjega dogovora z 
vlado, ki predvideva, da se 1. 1. 2016 
plače dvignejo na raven pred zniža-
njem in prenehajo veljati ostali varče-
valni ukrepi. 
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SVIZ pričakuje sestanek o NPZ 
V imenu učiteljic in učiteljev sloven-
skih osnovnih šol, ki sodelujejo pri 
vrednotenju nalog NPZ ter na podlagi 
sklepa z marčne seje GO SVIZ je sin-
dikat 26. 3. 2015 na kabinet šolskega 
ministrstva naslovil poziv po čimprej-
šnjem skupnem sestanku, na katerem 
bo SVIZ lahko predstavil svoj predlog 
ureditve vrednotenja dela učiteljev, ki 
v skladu s Pravilnikom o nacional-
nem preverjanju znanja v osnovni 
šoli, vrednotijo naloge  tega preverja-
nja. SVIZ od MIZŠ zahteva spre-
membo Pravilnika o nacionalnem 
preverjanju znanja v osnovni šoli, ki 
bo zagotovila enotno ureditev in 
ustrezno plačilo za opravljeno delo v 
okviru vrednotenja nalog NPZ. V ta 
namen predlagamo, da se čas, ki ga 
učitelji namenijo za vrednotenje NPZ, 
ne všteva v njihov redni delovni čas 
ter da se temu ustrezno spremeni 8. 

člen omenjenega pravilnika. V pravil-
niku o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole pa 
naj se uredi plačilo učiteljevega dela z 
vrednotenjem nalog nacionalnega 
preverjanja znanja. SVIZ meni, da je 
treba dogovor o  vrednotenju dela 
učiteljev pri izvedbi NPZ doseči še 
pred začetkom izvajanja letošnjega 
preverjanja. SVIZ medtem do 15. 4. 
2015 preverja pripravljenost sloven-
skih učiteljic in učiteljev, ki so bili 
določeni za vrednotenje nalog na leto-
šnjem nacionalnem preverjanju zna-
nja, na morebitni bojkot popravljanja 
nalog letošnjega NPZ. SVIZ obenem 
pričakuje, da bo ministrstvo v nasled-
njih mesecih pripravilo analizo upra-
vičenosti in smiselnosti obstoječega 
načina izvajanja NPZ in predlagalo 
potrebne spremembe ter v te postop-
ke vključilo tudi učitelje praktike. 

SVIZ je na perečo problematiko NPZ 
in drugih preverjanj znanja ob izvoli-
tvi na odgovorno in zahtevno funkcijo 
opozoril tudi novo ministrico za izo-
braževanje, znanost in šport mag. 
Klavdijo Markež.  

Mladi o aktualnih težavah 
Na sedežu GO SVIZ je 5. 3. 2015 pote-
kalo drugo srečanje letos ustanovlje-
nega aktiva mladih članic in članov 
SVIZ, ki so se ga udeležili predstavni-
ki devetih območnih odborov, in si-
cer Velenja, Pomurja, Obale, Posavja, 
Ormoža, Bele krajine, Radovljice, 
Jesenic in Ljubljane. Na sestanku so 
izpostavili problematiko (ne)
napredovanj, zaposlovanja za (ne)
določen čas, obsega obveznosti in 
nalog, ki jih morajo mladi opraviti (ter 
tudi s tem povezanega doprinosa), kot 
potrebnega sprememb pa so omenili 
tudi sistem opravljanja strokovnega 
izpita ter pripravništev. Posebej so 
opozorili na položaj tehničnega oseb-
ja in uvrstitve njihovih delovnih mest 
v plačne razrede, ognili pa se niso niti 
posameznim nejasnostim v zakono-
daji in anomalijam, s katerimi se sre-
čujejo pri svojem delu. Pri vprašanju 
pripravništva so se članice in člani 
aktiva zavzeli za to, da bi moralo biti 
opravljanje le-tega plačano, zavodi pa 
bi morali vsako leto omogočiti dolo-

čeno število prostih mest za opravlja-
nje pripravništva. Kar zadeva strokov-
ni izpit, je bilo predlagano, da bi ga 
zaposleni lahko opravil v enoletnem 
roku po tistem, ko že nastopi delo. 
Decembra lani je bil med Vlado in 
sindikati podpisan Dogovor o ukre-
pih za zmanjšanje obsega sredstev za 
plače in druge stroške dela v javnem 
sektorju za leto 2015, ki med drugim 
vsebuje tudi zavezo, da se najpozneje 
marca letos začnejo pogajanja o od-
pravi plačnih anomalij, zlasti v skupi-
ni J, spremembah plačnega sistema 
ter politiki plač v javnem sektorju po 
letu 2015. Člani aktiva mladih so izra-
zili pričakovanje, da se bo v omenje-
nih pogajanjih odprlo vprašanje izpla-
čila delovne uspešnosti oziroma tak-
šna ureditev plačnega sistema, ki bo 
omogočala, da se tiste zaposlene, ki 
delajo dobro, kakovostno ter prevze-
majo številne naloge in zadolžitve, 
lahko dodatno oziroma ustrezno pla-
ča.  

Za umik besedila ZViS 

Članice in člani aktiva mladih so kri-
tični tudi do varčevalnega ukrepa, ki je 
razpolovil dodatek za akademske nazi-
ve, in zahtevajo, da se vrednost le-tega 
vrne na prvotno raven. 

SVIZ je pred sestankom med MIZŠ 
in visokošolskimi partnerji, ki je pote-
kal 3. 3. 2015, zahteval umik besedila 
ZViS, kot so ga pripravili na šolskem 
ministrstvu. Zavrnili smo poskus ože-
nja obstoječe volilne pravice pri voli-
tvah rektorja na člane senata univer-
ze, ki je v popolnem nasprotju s priza-
devanji sindikata, da bi volitve rektor-
ja, ki ga zdaj voli akademski zbor, raz-
širili na vse zaposlene na univerzi. 
Polje demokracije se radikalno oži 
tudi pri izvolitvi predstavnika zapo-
slenih v upravni odbor univerze, prav 

tako nesprejemljiva pa je popolna 
odsotnost sindikatov, kvalificiranih 
predstavnikov zaposlenih na univer-
zah. SVIZ je poudaril, da je ključna 
ureditev financiranja, ki jo zahteva 
tudi odločba Ustavnega sodišča RS, 
zato naj MIZŠ – ob sodelovanju viso-
košolskih partnerjev – pripravi novelo 
obstoječega visokošolskega zakona. 
Kot izhodišče za financiranja naj se 
vzameta Resolucija o nacionalnem 
programu visokega šolstva in Socialni 
sporazum 2015–2016. 
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Izobraževanje za zaposlene v vrtcih 
SVIZ je 9. in 10. marca 2015 v Zrečah 
pripravil izobraževalni seminar za 
sindikalne zaupnice in zaupnike iz 
predšolske vzgoje. V uvodu v dogo-
dek je navzoče nagovorila predsedni-
ca Sindikalne konference predšolske 
vzgoje Marjana Kolar in poudarila, da 
slovenski javni vrtci nudijo zelo kako-
vostno vzgojo ter da ima takšna pred-
šolska vzgoja zelo veliko vrednost za 
otroke in mora biti dostopna prav 
vsakemu od njih. V nadaljevanju se-
minarja je glavni tajnik SVIZ Brani-
mir Štrukelj popeljal udeleženke in 
udeležence skozi zelo pestro minulo 
dogajanje na področju dejavnosti 
SVIZ ter se kritično opredelil do pro-
blematike izplačevanja visokih hono-
rarjev, ki je botrovala tudi odstopu 
šolske ministrice dr. Stanislave Setni-
kar Cankar. Ob tem je opozoril na 
širšo težavo usmerjanja javnega de-
narja v žepe ozke skupine posamezni-
kov ter se opredelil do napovedi mi-
nistra za javno upravo Borisa Kopriv-
nikarja, da se bo zavzel za transpa-
rentno poslovanje v javnem sektorju 
in v skladu s tem za objavo vseh plač 
in prejemkov. Občutljivost ljudi za t. i. 
skupen denar se mora v Sloveniji po 

besedah glavnega tajnika SVIZ zelo 
povečati. Poudariti je treba, da gre za 
privilegiranje majhnih skupin ljudi, 
na drugi strani pa se plače zaposlenih 
v izobraževanju znižujejo in njihova 
kupna moč zadnjih pet let konstantno 
upada. Povedal je še, da je čas, da sin-
dikati v Sloveniji v prihodnje preidejo 
iz t. i. obrambne logike že pridoblje-
nih pravic in zahtevajo izboljšanje 
svojega položaja. Ne nazadnje je 
gospodarska rast v Sloveniji v zad-
njem obdobju največja v EU in ta rast 
se ne sme poznati le v dobičkih pešči-
ce. Glavni tajnik je izpostavil še pro-
blematiko plačnih pogajanj, napredo-
vanja, nagrajevanja, odprave anomalij 
v skupini »J«, še enkrat znova pa je 
opozoril tudi na neustrezno vrednote-
nje dela pomočnic vzgojiteljic. Ob 
tem je predstavil pogled vladne strani, 
v skladu s katerim bi se razkorak med 
plačami pomočnic vzgojiteljice in 
vzgojiteljic moral zmanjšati, ampak 
na račun poslabšanja prejemkov sled-
njih. SVIZ to kategorično zavrača in 
si bo tudi v prihodnje prizadeval pred-
staviti omenjeni problem širši javno-
sti.  

Seminar za kulturnike 
V Ankaranu je SVIZ v prijetnem oko-
lju nekdanjega benediktinskega sa-
mostana, ki je izjemen kulturni spo-
menik z bogato zgodovino in zdaj 
spremenjen v hotel, 16. in 17. 3. 2015 
izpeljal izobraževalni seminar za sin-
dikalne zaupnice in zaupnike iz kul-
turnih organizacij. Po uvodnem po-
zdravu predsednice SK kulturnih 
organizacij mag. Mojce Jenko je glav-
ni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj po-
drobneje spregovoril o lanskoletnih 
pogajanjih o varčevalnih ukrepih, ki 
so se s podpisom dogovora decembra 
lani podaljšali tudi v letošnje leto. Sin-
dikatom je takrat uspelo preprečiti 
namero vlade, da bi se masa za plače 
dodatno znižala, bili pa s(m)o uspešni 
tudi z zahtevo po sprostitvi napredo-
vanj. Zbrani so prisluhnili še glavnim 
poudarkom vsebine Socialnega spo-
razuma 2015-2016, ki je bil podpisan v 

začetku februarja, nato pa v razpravi 
izpostavili še problematiko ocenjeva-
nja delovne uspešnosti javnih uslu-
žbencev v kulturnih organizacijah ter 
izmenjali poglede še na nekatera 
vprašanja, specifična za področje kul-
ture. V nadaljevanju dopoldanskega 
dela prvega dne seminarja je strokov-
na sodelavka GO SVIZ za pravne za-
deve Nadja Götz spregovorila o pravi-
cah in obveznostih sindikalnega za-
upnika, dan pa so navzoči sklenili ob 
prisotnosti ministrice za kulturo, ki je 
predstavila delo ministrstva, njegove 
trenutne dejavnosti in načrte, sindi-
kalni zaupnice in zaupniki pa so imeli 
priložnost ministrici zastaviti vpraša-
nja in jo opozoriti na nerešeno in pe-
rečo problematiko v kulturi. Več o 
izobraževalnem seminarju na 
www.sviz.si. 

Ob razkritju KPK, ki je pokazalo tudi 
nesprejemljivo visoke zaslužke mini-
strice za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Stanislave Setnikar Cankar 
in botrovalo njenemu odstopu, je SVIZ 
10. 3. 2015 pripravil novinarsko konfe-
renco. Videoposnetki so dostopni na 
www.sviz.si. 

Omizje o zahtevnih razmerjih 
Na sedežu SVIZ je v sklopu Odbora 
za enakost SVIZ Slovenije, ki smo ga 
vzpostavili januarja letos, 26. 3. 2015 
potekalo omizje ob knjižnem delu 
Zahtevna razmerja: spol, strukturne 
ovire in priložnosti. To delo je rezultat 
timskega dela skupine raziskovalk in 
raziskovalcev, ki so se lotili iskanja 
odgovorov na vprašanja, kaj se dogaja 
v slovenski družbi, če premišljujemo 
strukturne spremembe in premike pri 
vzpostavljanju enakosti spolov v po-

sameznih poljih, med drugim v izo-
braževanju in na trgu dela. V središču 
razprave z dr. Milico Antić Gaber, dr. 
Veroniko Tašner, dr. Jasno Podreka 
in dr. Pavlom Zgago je bila tako ugo-
tovitev, ki jo potrjujejo številne razi-
skave in splošno javno zaznavanje, da 
so ženske navkljub vse višji izobraže-
nosti pri delitvi družbene in politične 
moči ter odgovornosti opazno manj 
udeležene kot moški. Več na 
www.sviz.si.  

Javni zavodi v kulturi so kakovostni, 
zaradi varčevalnih ukrepov in ZUJF pa 
se soočajo z upadom števila zaposle-
nih, kar botruje tudi zmanjšanju finan-
ciranja javnih zavodov in posledično 
večanju števila prekernih zaposlitev, 
saj morajo zavodi zaradi prepovedi 
zaposlovanja delavce za ustvarjanje 
programa zaposlovati preko pogodb. 



Prve zimske športne igre SVIZ 
Na Koroškem so se 7. 3. 2015 zgodile 
prve zimske športne igre SVIZ. Pri-
bližno 30 tekmovalcev in tekmovalk z 
območnih odborov Koroška, Velenje 
in Zasavje, ki so jih spremljali tudi 
navijači, se je tokrat pomerilo v vele-
slalomu. Tekmovanje je potekalo v 
prijetnem športnem duhu in čudovi-
tem okolišu smučišča Bukovnik pri 
Šentjanžu. Po preštevanju točk so 
izvrstni organizatorji Območnega 
odbora Koroška SVIZ, ki ga vodi Ja-
roslav Kresnik, ugotovili, da sta obe 
najštevilčnejši ekipi, tj. ekipi OO Ve-
lenje in OO Koroška, zbrali enako 
število točk in si tako v skupnem seš-
tevku razdelili pravo mesto, tretje 
mesto pa je pripadlo OO Zasavje. 
Kljub temu da je bila tekma za prvo 
mesto napeta in neizprosna, se je še 
enkrat pokazalo, da šport resnično 

združuje. Predsednica SVIZ in pred-
sednica OO Velenje Jelka Velički je 
ob tekmovanju izrazila pričakovanje, 
da se bo prihodnje leto zimskih šport-
nih iger udeležilo več območnih od-
borov, organizacijo druženja pa bo 
prevzelo velenjsko območje.    

Študijski obisk z Nizozemske 
Zadnjo sredo v letošnjem marcu, 25. 3. 
2015, smo v sklopu njihovega študij-
skega obiska v Sloveniji v prostorih 
GO SVIZ v Ljubljani sprejeli 15 nizo-
zemskih ravnateljic in ravnateljev. Z 
glavnim tajnikom Branimirjem Štru-
kljem, ki jim je na kratko predstavil 
naš šolski sistem in delovanje social-
nega dialoga, so spregovorili o vlogi 
učiteljev, ravnateljev in staršev v izo-
braževalnem sistemu, s poudarkom 
na vprašanju vloge posameznega de-
ležnika pri zagotavljanju kakovosti. 
Gostje in goste je še zlasti zanimalo 
vprašanje, kakšno vlogo imajo v na-
šem šolskem sistemu starši, ali obsta-
ja združenje staršev na državni ravni 
in kako so porazdeljene vloge deležni-
kov v šolstvu. V zanimivi razpravi 
smo izmenjali tudi informacije in sta-
lišča o sestavi svetov zavodov, razvoju 
naše družbe v zadnjih nekaj desetle-

tjih ter spremembah vlog, odgovor-
nosti in pristojnosti vseh, ki so vpeti v 
šolski sistem. V nadaljevanju dneva 
smo skupaj z nizozemskimi kolegi 
obiskali še tri šole ter se srečali z nji-
hovim vodstvom in učitelji, ki so 
predstavili svoje praktične in vsako-
dnevne izkušnje pri sodelovanju s 
starši, vloge in pristojnosti svetov za-
vodov, sodelovanje z lokalno skup-
nostjo in podobno. Nizozemski rav-
nateljice in ravnatelji so vse šole zapu-
ščali s pozitivnimi vtisi in številnimi 
zanimivimi informacijami. SVIZ se 
ob tem zahvaljuje našim sindikalnim 
zaupnicami in zaupnikom, članicam 
in članom ter vodstvom OŠ Prežiho-
vega Voranca, OŠ Majde Vrhovnik in 
Šolskega centra Ljubljana, ki so spre-
jeli goste na svojih šolah in zanje pri-
pravili zanimiv program. 

Članice in člani SVIZ s treh območnih 
odborov so se na prvih zimskih šport-
nih igrah SVIZ na Koroškem pomerili 
v veleslalomu.  

Znane prejemnice nagrad 
Diners Club je v sodelovanju s SVIZ 
pripravil nagradno igro za vse nove 
imetnike kartice Diners Club SVIZ, 
ki je potekala od 15. 1. do 1. 3. letos.  Vsi 
članice in člani SVIZ, ki so v tem času 
izpolnili hitro pristopnico za pridobi-
tev omenjene kartice, so sodelovali v 
žrebanju. Slednje je bilo 9. 3. izpeljano 
v prostorih SVIZ, nagrade pa prejme-
jo: 1. nagrado  Verica Janžekovič, pla-
čan prvi izdani račun po kartici v zne-
sku 400 evrov; 2. nagrado Lidija Selič, 
plačan prvi izdani račun po kartici v 
znesku 300 evrov;  

3. nagrado Magdalena Penko Šajn, 
plačan prvi izdani račun po kartici v 
znesku 200 evrov; 4. nagrado Jožefa 
Korže, plačan prvi izdani račun po 
kartici v znesku 100 evrov. 
Vsem  nagrajenkam čestitamo in  jim 
želimo obilo užitkov ob koriščenju 
nagrade. 

 

Glavni tajnik SVIZ je na sedežu sindi-
kata sprejel nizozemske kolegice in 
kolege, ki so na študijskem obisku 
preučevali odnose med partnerji v šol-
stvu in vplive le-teh na učne rezultate 
in kakovost izobraževanja. 


