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Svizove novice bodo 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. 
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NE dodatnim posegom! 
Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 
več kot 73.000 članic in članov – tudi 
članstvo SVIZ –, je 25. novembra letos 
v sporočilu za javnost zapisala, da sin-
dikati, člani KSJS, ne sprejemajo 
ukrepov vlade, ki bi dodatno posegli v 
že znižane plače in druge prejemke 
javnih uslužbenk in uslužbencev. Sin-
dikati, združeni v KSJS, so se priprav-
ljeni pogajati o prenosu zdaj veljavnih 
ukrepov oziroma dela varčevalnih 
ukrepov na področju plač in drugih 
prejemkov ter premij dodatnega po-
kojninskega zavarovanja. 
Odločenost članstva, da »tudi za ceno 
konflikta« ne pristaja na dodatno zni-
ževanje plač zaposlenim v izobraževa-
nju, kulturi in raziskovalni dejavnosti, 
je 20. novembra letos na Bledu sogla-
sno podčrtal tudi 9. kongres SVIZ. 
Kongres je ob tem potrdil tudi dodat-
no zahtevo po sprostitvi napredovanj 
v nazive in plačne razrede. Sklep kon-
gresa pa se konča z odločitvijo, da se 
SVIZ udeleži protestnega shoda pred 

Vlado RS, 3. 12. 2014, ob 15. uri, če vla-
da nesprejemljivih ukrepov ne umak-
ne. Z umikom namere o zvišanju 
standardov in normativov v vrtcih in 
šolah, ki ga je ministrica dr. Stanisla-
va Setnikar Cankar zagotovila v nepo-
srednem nastopu na kongresu SVIZ, 
se zaposleni v izobraževanju izenaču-
jejo z vsemi drugimi v javnem sektor-
ju v boju proti dodatnem zniževanju 
plač. Napovedani protestni shod bo 
pomenil potrditev zavračanja predvi-
denih posegov, česar vlada preprosto 
ne bo mogla več prezreti. Sindikati 
javnega sektorja so na zadnjem krogu 
pogajanj o varčevalnih ukrepih za leto 
2015, 27. 11. 2014, predstavili vladi svoj 
zadnji predlog in ji prepustili odloči-
tev, ali ga bo sprejela ali bo sledil kon-
flikt. Nadaljevanje pogovorov, ki so 
predvidena za 1. 12. 2014. Če bi se vla-
da in sindikati takrat dogovorili, bo 
SVIZ sklical izredno sejo glavnega 
odbora in pravočasno odpovedal pro-
teste. 

Od ministra terjali opravičilo 
SVIZ je ob začetku pogajanj z vlado v 
začetku tega meseca, 3. 11. 2014, s spo-
ročilom za javnost pozval ministra za 
javno upravo in glavnega vladnega 
pogajalca Borisa Koprivnikarja, naj se 
opraviči za nekaj svojih trditev, ki so 
upravičeno razburile članstvo našega 
in drugih sindikatov v javnem sektor-
ju. Minister je namreč javnost pozval 
k spraševanju o tem, kdo je odgovo-
ren za stanje, v katerem je Slovenija, 
in kar sam ugotovil, da ni mogoče 
ničesar spremeniti, ker sindikati 
spremembe blokirajo. V zadnjih petih 
letih so zaposleni v javnem sektorju 
prek reprezentativnih sindikatov dva-
krat že pristali na znižanje plač, ki je 
bilo prav v šolstvu in kulturi največje; 
napredovanja v nazive in plačne raz-
rede so povsem ustavljena, kar zlasti 
mladim, ki od začetka krize sploh še 
niso napredovali, uničuje vsakršno 
motivacijo za kakovostno opravljanje 

dela; redna delovna uspešnost se ne 
izplačuje že od leta 2009, kar tudi ne 
pripomore k dobremu delu; splošna 
uskladitev osnovnih plač se ne izvaja 
že od marca leta 2009; od leta 2012 so 
znižana vsa nadomestila, vključno z 
malico in potnimi stroški; prav tako 
od leta 2012 so znižane jubilejne na-
grade in solidarnostne pomoči, ki so 
omejene le na zaposlene z minimalno 
plačo; znižana je odpravnina pri upo-
kojitvi s treh plač na dve; premije do-
datnega pokojninskega zavarovanja 
so se znižale za 70 odstotkov; regres 
za letni dopust je za veliko večino v 
javnem sektorju spuščen pod zakon-
sko zajamčeni minimum. Od leta 
2009 so sindikati z vladami podpisali 
šest aneksov h Kolektivni pogodbi za 
javni sektor, ki so tej državi privarče-
vali za debelo milijardo evrov. 

9. kongres je bil soglasen, da SVIZ tudi 
za ceno konflikta ne bo pristal na nova 
znižanja: boril se bo za vsako ped soci-
alne države, za vsak normativ v javnem 
šolstvu, za vsako galerijo in muzej, za 
vsako raziskovalno delovno mesto, za 
vsako pridobljeno delavsko pravico. 

V zadnjih petih letih so zaposleni v 
javnem sektorju prek reprezentativnih 
sindikatov dvakrat že pristali na zniža-
nje plač, ki je bilo prav v šolstvu in kul-
turi največje. Vlada pa vztraja pri pre-
izkušeni in zgrešeni predpostavki, da 
bo z zniževanjem plač v javnem sektor-
ju in odpuščanjem zagnala gospodar-
stvo.  
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Kongres potrdil glavnega tajnika 
Delegatke in delegati 9. kongresa 
SVIZ so 21. novembra letos na Bledu 
za glavnega tajnika sindikata za pri-
hodnje štiriletno obdobje z veliko 
večino potrdili Branimirja Štruklja, ki 
je bil v tej funkciji že v mandatu 2010– 
2014. V svoji predstavitvi ob kandida-
turi je kot osrednje cilje za aktualno 
mandatno obdobje izpostavil varova-
nje materialnega položaja članic in 
članov, prav tako pa je poudaril, da ga 
je gospodarska kriza, ki se je v zad-
njem mandatnem obdobju vse bolj 
spreminjala v socialno, utrdila v pre-
pričanju, da je povezovanje in celo 
združevanje sindikatov v večje in 
močnejše delavske organizacije nuj-
no. V prihodnjem mandatu bodo tako 
v ospredju delovanja SVIZ ohranjanje 
in utrjevanje socialne države; prepre-
čevanje odpuščanja delavk in delav-
cev v javnem sektorju, še zlasti v vzgo-
ji in izobraževanju, visokem šolstvu, 
znanosti in kulturi; zmanjšanje deleža 
prekarnih oblik zaposlitev in naspro-
tovanje tudi poslabševanju drugih 
pogojev zaposlitve. Sindikat bo delo-
val za zvišanje deleža zaposlitev za 
nedoločen čas, ki povečuje predvidlji-
vost in kakovost življenja zaposlenih, 
in zahteval odpravo omejitev v Zako-
nu za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), ki preprečujejo zaposlovanje 

mladih. Prav tako bo zahteval odpra-
vo prepovedi vseh vrst napredovanj in 
izplačevanja delovne uspešnosti, ki 
uničuje motivacijo za kakovostno 
opravljanje dela v javnem sektorju. 
Tudi opravljanje pripravništva je delo, 
ki ga delavec opravi za delodajalca, 
zato ga je treba plačati, je ob izvolitvi 
poudaril glavni tajnik.  Kongres je za 
prihodnje mandatno obdobje potrdil 
še nadzorni odbor ter komisijo za sta-
tutarna vprašanja in pritožbe. 
 

Delegatke in delegati so kot glavnega 
tajnika sindikata za prihodnje štirilet-
no obdobje z veliko večino potrdili 
Branimirja Štruklja. Ta je ob izvolitvi 
zagotovil, da si bo v aktualnem manda-
tu prizadeval izvršiti obveznosti, ki so 
bile opredeljene na blejskem kongresu 
in ki jih bosta določila glavni in izvršil-
ni odbor sindikata.  

Pred delegati obe ministrici 
Ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Stanislava Setnikar Can-
kar je na prvem dnevu zasedanja 9. 
kongresa SVIZ 20. novembra letos 
pred 176 delegatkami in delegati potr-
dila stališče, da se ne strinja z ukrepi, 
ki bi vplivali na zmanjšanje števila 
zaposlenih v naši državi. Sporočila je, 
da vlada umika: ukrep o oblikovanju 
oddelkov v skupnem šolskem okolišu, 
ki bi zmanjšal število oddelkov v 1. 
razredu osnovnih šol za 53; ukrep 
spremembe statusa osnovne šole, ki 
bi povzročil zaprtje 23 podružničnih 
šol; ukrep, da vzgojitelj dela v dveh 
oddelkih 1. starostnega obdobja; 
ukrep povečanja obveznosti vzgojite-
ljice za 2,5 ure tedensko v prvi starost-
ni skupini oziroma 5 ur tedensko v 
drugi, 1 ura za pomočnice vzgojiteljic. 
Ukrep zvišanja prispevka staršev v 
glasbenih šolah naj bi ministrstvo ter 
ravnateljice in ravnatelji glasbenih šol 
dorekli ta teden. SVIZ zvišanju ome-
njenega prispevka nasprotuje. Ni 
povsem jasno, ali je umaknjen tudi 
ukrep povečanja števila otrok za 2 v 
oddelkih vrtcev, oziroma kaj ukrep v 
resnici pomeni. Po ocenah ministr-
stva, ki so konservativne, bi ukrepi, če 
bi bili uveljavljeni, odnesli več kot 
1.000 delovnih mest; SVIZ je številko 
izgubljenih delovnih mest grobo oce-
nil na 1.500. Na vprašanje SVIZ, kaj je 
z dvigom normativov za svetovalne 
delavce, knjižničarje in administrativ-
no-tehnično osebje, kot so opredelje-
ni v ukrepih za rebalans proračuna za 
leto 2015 (niso del interventnega za-

kona), je ministrica odgovorila, da 
umik velja tudi za te normative, saj bi 
njihovo zvišanje prav tako pomenilo 
dodatna odpuščanja.  
Ob ministrici za izobraževanje se je 
kongresa SVIZ udeležila tudi mini-
strica za kulturo mag. Julijana Bizjak 
Mlakar. Pred navzočimi je enoznačno 
izpostavila, da ne podpira ukrepov, ki 
bi povzročili, da bi številni zavodi na 
področju kulture z majhnim številom 
zaposlenih – tj. z manj kot 15 zaposle-
nimi – izgubili pravno subjektiviteto. 
A iz povedanega ni bilo mogoče razu-
meti, da je ukrep že umaknjen iz pro-
cedure, zato bo SVIZ skrbno preveril, 
kakšen je status tega ukrepa s podro-
čja kulture. 

Sindikalni predstavniki iz zamejstva 
Joško Prinčič, Mario Adamič in Sonja 
Klanjšček so ob robu kongresa sloven-
sko ministrico za izobraževanje sezna-
nili z nerešenimi vprašanji  slovenske-
ga šolstva v Italiji, ki bi morala biti 
upoštevana pri snovanju nastajajoče 
šolske reforme.    
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(So)glasno proti privatizaciji 
Širša vodstva sindikalnih central so 
10. novembra letos pred poslopjem 
Vlade RS izpeljala protestni shod pro-
ti privatizaciji. Že na novinarski kon-
ferenci, ki je potekala teden pred sho-
dom v Domu sindikatov v Ljubljani, 
so sindikalisti zahtevali takojšnjo zau-
stavitev postopkov prodaje podjetij. 
Poudarili so, da Slovenija nima strate-
gije upravljanja državnega premože-
nja, ki bi odgovorila na pomembna 
vprašanja razvoja države in podala 
odgovor na vprašanje, kaj prodaja 
državnih podjetij pomeni za zaposle-
ne. Glavni cilj prodaje je po mnenju 
sindikatov brezglavo polnjenje prora-
čuna. Vodje sindikalnih central so 
izpostavili, da niso proti prodaji, tem-
več proti razprodaji uspešnih podjetij. 
Za transparenten proces privatizacije 

je treba najprej zagotoviti ustrezne 
pogoje, med katerimi so popravki 
prevzemne zakonodaje, okrepitev 
državne institucije v postopkih ter 
zaščita sindikalnih zaupnikov in 
predstavnikov delavcev v organih 
upravljanja in nadzora. Sindikaliste 
so na protestih podprli tudi predstav-
niki opozicijske stranke Združena 
levica. V tej parlamentarni stranki si 
že nekaj časa neuspešno prizadevajo 
za zaustavitev izvajanja prodaje podje-
tij s seznama, ki ga je DZ potrdil lani, 
saj so prepričani, da bi bilo nadaljeva-
nje postopkov škodljivo z ekonom-
skega, razvojnega in socialnega vidi-
ka. Na spletni strani www.sviz.si si 
lahko ogledate fotografije in videopo-
snetke z omenjenega protestnega 
shoda.  
 

Za odpravo neenakosti 
Pred nekaj tedni je Vlada RS Držav-
nemu zboru posredovala Predlog 
sprememb Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF), slednji pa ga je 
obravnaval po nujnem postopku. S 
spremembo je vlada na podlagi odlo-
čitve Ustavnega sodišča RS tudi v 
samem zakonskem besedilu 188. čle-
na ZUJF predlagala odpravo neena-
kosti med javnimi uslužbenci in uslu-
žbenkami glede prenehanja pogodbe 
o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za 
starostno upokojitev. V SVIZ meni-
mo, da je ureditev ZUJF glede prene-
hanja zaposlitve v primeru izpolnitve 
pogojev za starostno upokojitev dis-
kriminatorna tudi do skupine zapo-
slenih v JS (najmanj 70-odstotna tele-
sna okvara, slepi, gluhi, oboleli za dis-
trofijo ipd.), ki so zaradi nekaterih 
primanjkljajev upravičeni do t. i. pri-
štete pokojninske dobe in zato prej 
izpolnijo pogoje za upokojitev ter tudi 
pogoje za prenehanje zaposlitve po 
ZUJF. Menimo, da gre za podoben 
položaj kot pri javnih uslužbenkah – 

torej, da so ti javni uslužbenci zaradi 
osebne okoliščine postavljeni v nee-
nak položaj glede ustavno varovane 
pravice do svobode dela oziroma ena-
kosti pri prenehanju zaposlitve. SVIZ 
je v postopku sprejemanja navedene 
spremembe ZUJF zato poslanskim 
skupinam predlagal amandma, s kate-
rim bi se odpravila tudi ta neenakost 
oziroma bi navedenim zaposlenim v 
JS omogočilo, da izberejo, ali se bodo 
upokojili pod ugodnejšimi pogoji ali 
pa ostali zaposleni do izpolnitve po-
gojev, ki veljajo za ostale javne uslu-
žbence. SVIZ je na seji matičnega 
delovnega telesa Državnega zbora, ki 
je obravnaval spremembe ZUJF, svoj 
predlog amandmaja tudi predstavil, a 
ga poslanske skupine žal niso podpr-
le. SVIZ bo rešitev tega vprašanja zdaj 
skušal poiskati z vložitvijo zahteve za 
presojo ustavnosti ZUJF Ustavnemu 
sodišču RS, za kar ima podlago v po-
sebnem sklepu glavnega odbora 
SVIZ.   
 

Za transparenten proces privatizacije 
je treba najprej zagotoviti ustrezne 
pogoje, med katerimi so popravki pre-
vzemne zakonodaje, okrepitev držav-
ne institucije v postopkih ter zaščita 
sindikalnih zaupnikov in predstavni-
kov delavcev v organih upravljanja in 
nadzora. 

SVIZ dodelil štiri štipendije 
Glavni odbor SVIZ Slovenije je kot že 
nekaj preteklih let tudi zadnjem v fi-
nančnem načrtu predvidel sredstva za 
razpis enoletnih štipendij za šolsko 
leto 2014/2015, in sicer za dijake in 
študente za šolanje ali redni študij za 
smeri vzgoje in izobraževanja ter kul-
ture. Po koncu razpisnega roka je vse 
popolne vloge natančno pregledala 
komisija za štipendiranje in v skladu z 
razpisnimi merili podelila enoletno 
finančno pomoč pri izobraževanju 
srednješolki Katarini Debeljak iz Ško-
fje Loke, ki se šola v programu pred-
šolske vzgoje na Srednji vzgojiteljski 
šoli in gimnaziji v Ljubljani, Janezu 
Češarku, ki obiskuje zadnji letnik 
Gimnazije Želimlje, ter študentkama 

Tjaši Banfi iz Lendave, ki je vpisana v 
tretji letnik Pedagoške fakultete v 
Mariboru, smer razredni pouk, in 
Miji Bon iz Bovca, ki je študentka 3. 
letnika slovenistike na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani. V SVIZ si želimo, 
da bi vsem omenjenim štipendija vsaj 
s finančnega vidika olajšala njihovo 
pot do želene izobrazbe. 



Plemljev dan za goste 
Skupina tujih gostov, ki so s svojo 
udeležbo počastili 9. kongres SVIZ, je 
21. novembra letos obiskala Osnovno 
šolo dr. Josipa Plemlja na Bledu. Tam 
sta jih sprejeli ravnateljica Nataša 
Ahačič in Irena Kosmač in jih najprej 
popeljali v šolsko knjižnico. Po manjši 
pogostitvi sta predstavnici šole 
gostom izročili simbolično darilo, 
katerega del so pri izbirnem predme-
tu Rastline in človek ustvarili učenke 
in učenci blejske šole. Pouk je bil ta 
dan za tuje goste še posebno zanimiv, 
saj je bil šolski dan organiziran neko-
liko drugače. Potekal je namreč tehni-
ški dan, poimenovan Plemljev dan, ki 
je namenjen združevanju različnih 
generacij, petek pa je bil namenjen 
tudi tradicionalnemu slovenskemu 
zajtrku. Gosti so bili navzoči pri učni 
uri bobnanja kot delu športa, na de-

lavnici meditacije, ogledali so si razre-
dni živalski vrt, delavnice izdelave 
darilnih čajnih vrečk, pletenja, slika-
nja na platno, izdelave panjskih konč-
nic. Gosti so se z obiska vrnili zado-
voljni, v SVIZ pa se šoli lepo zahvalju-
jemo za lep prispevek k našemu kon-
gresu. Ob tem gre še dodatna zahvala 
Ireni Kosmač, ki je moderirala slove-
sni del le-tega ter z mladinskim pev-
skim zborom OŠ dr. Josipa Plemlja in 
mešano pevsko skupino dr. France 
Prešeren iz Žirovnice, ki delujeta pod 
njenim vodstvom, poskrbela, da je bil 
dogodek tudi pevsko obarvan. Po 
sklepu Izvršilnega odbora SVIZ je 
sindikat ob priložnosti kongresa blej-
ski osnovni šoli namenil 2.000 evrov 
za nakup informacijsko-
komunikacijske tehnologije.  
 

Študija o prihodnosti izobraževanja 
Na sedežu SVIZ je 13. novembra pote-
kala novinarska konferenca, name-
njena predstavitvi knjižice Finska v 
vrhu znanja 2030: študija o prihodno-
sti izobraževanja. Delo finskega sindi-
kata vzgoje in izobraževanja OAJ, ki 
predstavlja 120.400 članic in članov s 
področij od predšolske vzgoje do uni-
verzitetnih učiteljic in učiteljev, sta v 
slovenski prostor po odstopu pravic 
za natis s prevodom iz finščine nedav-
no skupaj prenesla SVIZ in Center za 
študij edukacijskih politik (CEPS) s 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljub-
ljani. Glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj je na novinarski konferenci 
spregovoril o razlogih, ki so vodili 
SVIZ, da je sodeloval pri izdaji študije 
o preteklem uspešnem obdobju raz-
voja vzgoje in izobraževanja ter o pri-
hodnosti teh področij v državi, ki ima 
po standardih, ki jih postavlja medna-
rodna primerjava dosežkov učencev 

PISA, enega bolj učinkovitih siste-
mov šolstva. Dr. Slavko Gaber, izre-
dni profesor za področje sociologije 
na Pedagoški fakulteti UL, ki je knji-
žico pospremil v naš prostor z aktuali-
zirano spremno besedo, je med dru-
gim skušal pojasniti, zakaj je za vse 
nacije, še posebno pa za manjše, nad-
vse pomembno, da v svoji skrbi za 
ekonomsko kompetitivnost in še bolj 
za dolgoročno kakovost življenja svo-
jih državljank in državljanov skrbno 
prevprašajo potrebne ukrepe v vzgoji 
in izobraževanju. Dr. Marjan Šimenc, 
prav tako profesor na ljubljanski pe-
dagoški fakulteti, je v luči zapisanega 
v študiji orisal razmerje med javnim 
in zasebnim šolstvom ter kot pozna-
valec področja predstavil pogled na 
gimnazijsko izobraževanje. Videopo-
snetke z novinarske konference si 
lahko ogledate na www.sviz.si. 
 

Tuji gostje, ki so s svojo navzočnostjo 
počastili 9. kongres SVIZ, tj. najpo-
membnejši dogodek za sindikat v po-
sameznem štiriletnem obdobju, so si 
na blejski osnovni šoli v sklopu Plem-
ljevega dneva ogledali zanimive delav-
nice.  

EU zaupa v izobraževanje? 
Zadnje dni novembra se je na Dunaju 
na konferenci  združenja evropskih 
učiteljskih sindikatov ETUCE zbralo 
več kot 200 predstavnikov le-teh. V 
uvodu v dogodek, katerega tema je 
bila prihodnost učiteljskega poklica, 
je generalni sekretar Izobraževalne 
internacionale Fred van Leeuwen 
poudaril, da je dolžnost vsake vlade 
zagotavljati enakost pri dostopnosti 
do izobraževanje ter le-to kot javno 
dobrino in človekovo pravico. Martin 
Romer, direktor ETUCE, je izposta-
vil, da se izobraževalni sektor sooča s 
številnimi izzivi bližnje prihodnosti: z 
vse večjim pritiskom na investicije v 
izobraževanje in s povečevanjem dru-
žbene neenakosti. Da bi se lahko 
uspešno spoprijeli s tem, morajo vla-

de omogočiti učinkovit socialni dia-
log, učitelji pa morajo biti deležni vse 
podpore. Nedavno imenovani gene-
ralni direktor direktorata Evropske 
komisije za izobraževanje in kulturo 
Xavier Prats Monné je ob tem pouda-
ril, da tiste družbe, ki zaupajo v svojo 
prihodnost, vlagajo v izobraževanje. 
Kot primer je izpostavil Južnoafriško 
republiko, ki za izobraževanje name-
nja 6,6 odstotka BDP. Delegati so na 
konferenci sprejeli še resoluciji o 
oblikovanju učiteljskega poklica v 21. 
stoletju oziroma o vplivu neoliberal-
nih politik na izobraževanje ter pro-
gramski dokument o mladih razisko-
valcih in doktorskih kandidatih ter o 
zagotavljanju kakovosti v visokem 
izobraževanju. 

 
Udeleženci konference o prihodnosti 
učiteljskega poklica so se strinjali, da so 
pričakovanja do učiteljev vse večja, 
medtem ko se v njihovo izobraževanje 
in v izobraževanje nasploh vlaga zmeraj 
manj.  

SVIZ in PeF sta v slovenski prostor 
prenesla študijo o prihodnosti vzgoje 
in izobraževanja v državi, ki ima po 
standardih mednarodne raziskave 
PISA enega bolj učinkovitih sistemov 
šolstva. 
 
 


