Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje prispevke, predloge in mnenja nam posredujte po
e-pošti: info@sviz.si.
Več vsebin najdete na www.sviz.si.
Novice ureja: Tanja Modrijan.

02

Proti kvarnim posegom v visoko šolstvo

03

Pozvali k zaščiti izobraževanja

04

Predali 25 dobrodelnih tisočakov

2014

29. april 2014
leto 4, številka 30

Svizove novice bodo pri vas vsak mesec med
šolskim letom.
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Izpeljan četrti kongres KSJS

KSJS se bo tudi v prihodnje zavzemala za ohranitev javnega sektorja in po
svojih močeh prispevala k razvoju
vsem dostopnih javnih storitev, ki so
v skupnem interesu in prispevajo h
kakovosti življenja vseh državljanov.
Pri tem KSJS pričakuje, da bo socialni
dialog tudi v prihodnje eden od ključnih elementov demokratičnega dogovarjanja med socialnimi partnerji in z
vlado.

V začetku aprila, 8. 4. 2014, je bil v
Ljubljani izpeljan 4. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja
Slovenije (KSJS), na katerem se je 162
delegatk in delegatov seznanilo z aktivnostmi KSJS v zadnjem štiriletnem
obdobju in sprejelo program za mandatno obdobje 2014-2018. Delegati so
na javnem glasovanju s soglasno odločitvijo mandat za predsednika KSJS
znova zaupali Branimirju Štruklju.
KSJS sicer letos beleži že osem let
uspešnega delovanja, vanjo pa je
vključenih sedem reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja, ki zastopajo približno 74.000 članic in članov.
KSJS je od začetka delovanja leta
2006 utrdila svoj položaj v socialnem
dialogu v Sloveniji in v pogojih ekonomske in ﬁnančne krize prispevala k
ohranitvi pravic javnih uslužbencev.
Delegati 4. kongresa KSJS so soglasno sprejeli tudi resolucijo Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev. V njej KSJS
ugotavlja, da se je v obdobju gospodarske in ﬁnančne krize povečal pri-

tisk vlade in predstavnikov gospodarstva na javni sektor. Ne glede na številne posege in varčevalne ukrepe v
javni sektor nam je v Sloveniji v tem
času uspelo ohraniti kakovostne javne storitve in razmeroma visok družbeni standard, tudi po zaslugi večje
učinkovitosti zaposlenih v javnem
sektorju. Nadaljnji posegi vlade z intervencijskimi zakoni za zmanjševanje mase plač za javne uslužbence in
zmanjševanje sredstev proračuna za
programe javnih zavodov in državno
upravo brez dvoma vodijo v zmanjševanje števila javnih uslužbencev in
tako nižanje obsega in kakovosti javnih storitev. Na drugi strani se v javnem sektorju zapirajo zaposlitvene
možnosti za mlade in veča število
brezposelnih, ki potrebujejo socialno
podporo države. KSJS zato z omenjeno resolucijo poziva vlado in predstavnike gospodarstva kot socialne
partnerje k razumni in uravnoteženi
politiki gospodarskega in družbenega
razvoja. Več na www.sviz.si.

Pripombe k nacionalnemu reformnemu programu
Delegati KSJS so na kongresu konfederacije zavrnili tudi osnutek Nacionalnega reformnega programa 20142015 in na predsednico vlade in ﬁnančnega ministra naslovili temeljne
pripombe k dokumentu. V njih je
KSJS izpostavila, da program temelji
na kričečem nasprotju med ukrepi
ekonomske politike in obljubo o zagotovitvi povečane blaginje prebivalstva. Med ukrepi namreč prevladujejo
prav tisti, ki blaginjo prebivalstva
zmanjšujejo: strukturno izravnan saldo javnih ﬁnanc do leta 2017; omejevanje stroškov staranja; zniževanje
plač, vključno z minimalno plačo za
podpiranje konkurenčnosti; spreminjanje zakonov z namenom znižanja
transferjev; zmanjšanje potrošnje države za 1,5 odstotka; znižanje mase
plač v javnem sektorju za 5 odstotkov
z odpuščanjem; pretvorba varčeval-

nih ukrepov v trajne ukrepe. Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je v
pismu omenjena predstavnika vlade
opozoril, da se krizo v dobro kapitala
in dobičkov še naprej poskuša izrabljati za trajno znižanje ravni socialne
države, načel solidarnosti in kakovosti življenja ljudi, ter ponovno poudaril, da je stališče KSJS do vladnih predlogov v smeri podaljševanja varčevalnih ukrepov odklonilno, saj puščajo vzroke za krizo povsem nedotaknjene. Z napovedjo podaljšanja ukrepov pa naj bi vlada tudi napovedala,
da bo zaobšla potreben postopek
usklajevanja s socialnimi partnerji in z
enostranskimi ukrepi izsilila podaljšanje, ali pa zgolj predpostavlja, da se
bodo socialni partnerji strinjali z
vsem, kar bo predlagala. Več na
www.sviz.si.
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Proti kvarnim posegom v visoko šolstvo
SVIZ je kot podpisnik Memoranduma o predlogu Zakona o visokem šolstvu (ZViS) v sporočilu za javnost 14.
aprila letos podprl študentske demonstracije – izpeljane so bile 16. 4.
2014, v Ljubljani – proti predlogu visokošolskega zakona, kot ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. SVIZ je z drugimi
podpisniki omenjenega dokumenta
do zdaj že večkrat opozoril, da je temeljna usmeritev predloga ZViS nesprejemljivo kratkoročno reševanje
ﬁnančne podhranjenosti javnega visokega šolstva, in sicer na način, ki
nesporno vanj vpeljuje komercializacijo ter vodi v slabšo dostopnost študija, v socialno segregacijo in nižanje
kakovosti študija. SVIZ obsoja tudi

dozdajšnjo netransparentnost pri
sprejemanju tega ključnega in poudarja, da bo na prihodnjih usklajevanjih o visokošolskem zakonu še naprej sodeloval s konstruktivnimi predlogi, a se bo z drugimi deležniki v
visokošolskem prostoru odločno zoperstavljal poskusom poslabševanja
delovnih pogojev zaposlenih v visokem šolstvu, iskanju prihrankov na
račun študentk in študentov ter vstopu tržne logike v izobraževanje na
javnih ustanovah. Zadnje usklajevanje
o ZViS je na resornem ministrstvu
potekalo 23. aprila letos, socialni partnerji pa se bodo spet sestali v prvi polovici prihodnjega meseca.

Vse manj učiteljev za več učencev
SVIZ se je po zadnji redni seji Izvršilnega odbora SVIZ 22. aprila letos s
sporočilom za javnost opredelil do
napovedi, ki jih je pred začetkom
predvidenih pogajanj o nadaljnjih
varčevalnih posegih v javni sektor
podal minister dr. Gregor Virant. Za
SVIZ je nesprejemljivo, da bi Vlada
RS iskala prihranke s strukturnimi
ukrepi, ki ji bodo omogočili zmanjšanje števila zaposlenih in druge oblike
racionalizacije javnega sektorja. Na
pogajanjih med vlado in sindikati bo
zato SVIZ skladno s sklepom z zadnje
seje Glavnega odbora SVIZ kategorično zavrnil vsakršno dodatno znižanje stroškov dela, ki bi vodilo v odpuščanje strokovnih, računovodskih,
administrativnih ali tehničnih delavk
in delavcev v izobraževanju, znanosti
in kulturi. Da so dodatni posegi v število zaposlenih v slovenskem šolstvu

povsem nesmiselni in neskladni z
aktualnim stanjem na tem področju,
potrjujejo tudi nedavno objavljeni
podatki Statističnega urada RS. Število razrednih in predmetnih učiteljev
ter učiteljev v podaljšanem bivanju
namreč že drugo šolsko leto zapored
upada, medtem ko v osnovnošolsko
izobraževanje vstopajo vse številčnejše generacije otrok. SVIZ je zato že
pred začetkom napovedanih pogajanj
znova pozval slovensko vlado, naj se
odpove nadaljnjim kvarnim posegom
v slovenski izobraževalni sistem ter
tako omogoči, da bo lahko slednji v
prihodnje zadržal vzpostavljeno visoko kakovost, ki jo potrjujejo tudi dosežki naših šolark in šolarjev v uglednih mednarodnih raziskavah.

Sproščena nekatera napredovanja
SVIZ si je za sprostitev napredovanj
izrazito prizadeval, ker gre pri njih
predvsem za mlajše zaposlene v javnem sektorju, ki že nekaj let prejemajo le osnovno plačo. Od leta 2010 namreč ni bilo nobenih napredovanj,
nobene delovne uspešnosti.

Skladno z dogovorom med sindikati
in vlado so se z začetkom letošnjega
aprila sprostila nekatera napredovanja, ki so javnim uslužbencem pripadla že v letih 2011 in 2012, a so bila kot
del varčevalnih ukrepov zamrznjena.
Napredovanja bodo obračunana z
aprilsko plačo, kar pomeni izplačilo v
začetku maja. Tisti javni uslužbenci,
ki so v letih 2011 in 2012 prejeli odločbe o napredovanju v višji naziv ali
plačni razred, so morali na dejansko
povišanje plače čakati vse do zdaj. Po
pojasnilu notranjega ministrstva, ki je
zadolženo za delovanje javnega sektorja in katerega minister vodi pogajanja o plačah in drugih prejemkih ter
varčevalnih ukrepih, bodo s 1. aprilom izvršena napredovanja za javne

uslužbence, ki so jim bile odločbe o
napredovanju izdane za napredovanja
v višji naziv v letu 2011 ter v višji plačni
razred in naziv v letu 2012.
Podatka o skupnem številu javnih
uslužbencev, ki se jim bo sprostilo
napredovanje, na ministrstvu sicer še
nimajo, zato tudi ne poznajo natančnega podatka o tem, kolikšen bo strošek za državo ob izvršitvi teh napredovanj, na podlagi izkušenj o številu
napredovanj v preteklosti pa ocenjujejo, da bo ﬁnančni učinek teh napredovanj v letu 2014 približno 66 milijonov evrov. Sicer pa so napredovanja v
skladu z dogovorom še vedno zamrznjena in tudi za letos še velja, da napredovanj v plačne razrede in nazive
ni.
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Pozvali k zaščiti izobraževanja
SVIZ je aprila letos na predsednico
vlade, ministra za izobraževanje, znanost in šport ter ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vednost
pa še slovenskim poslancem v evropskem parlamentu, naslovil pismo,
povezano s sporazumom Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). V pismu
SVIZ prejemnike poziva, naj se zavzemajo za to, da bi bilo izobraževanje v
celoti izvzeto iz pogajanj o sklenitvi
TTIP oziroma da to področje v končnem sporazumu ne bi bilo vključeno.
Namen pogajanj med EU in ZDA je
odpraviti trgovinske ovire (tarife, nepotrebne predpise, omejitev naložb

itd.) v številnih gospodarskih sektorjih, s čimer naj bi se olajšala nakup in
prodaja blaga in storitev med obema
celinama. EU in ZDA želita svojim
podjetjem omogočiti tudi lažje investiranje v gospodarstvo druge pogodbenice. SVIZ je slovenske politike
pozval, naj v pogovorih na ravni EU,
kjer se določajo izhodišča za pogajanja z ZDA, ščitijo področje izobraževanja in zagovarjajo stališče, da to
področje ne sme biti vključeno v omenjeno trgovinsko in naložbeno partnerstvo. Celotno pismo, ki je bilo posredovano premierki, ministroma in
slovenskim evroposlancem, je dostopno na www.sviz.si.

Raziskava o nasilju med dijaki

Glavni tajnik SVIZ je ob predstavitvi
raziskave poudaril, da je potrebna
ničelna toleranca do kakršnegakoli
nasilja. SVIZ zato v izobraževalne
seminarje za sindikalne zaupnice in
zaupnike redno vključuje tudi teme,
povezane z nasiljem.

SVIZ in Dijaška organizacija Slovenije (DOS) sta 24. aprila letos na skupni
novinarski konferenci, ki je potekala
na sedežu DOS na Dunajski cesti v
Ljubljani, predstavila ugotovitve raziskave o nasilju na slovenskih srednjih
šolah, ki so jo opravili med dijaki prvih in tretjih letnikov v šolskem letu
2012/2013. Tokratna raziskava – prvič
je bila podobna opravljena leta 2008 –
je pokazala, da srednješolci zelo pogosto zaznavajo nasilje, najpogosteje pa
ga opazijo med odmori in po pouku
na šolskih hodnikih in v okolici šole. Pred novinarji je varuhinja dijakovih pravic Katja Mesarič opozorila na
nujnost ukrepanja, da nasilje v prihodnje ne bi postalo družbeno sprejemljivo vedenje. V DOS menijo, da
noben razlog, kontekst ali osebne

okoliščine ne opravičujejo nasilnih
dejanj, pa naj gre za verbalno, ﬁzično,
spolno, psihično ali katero drugo
obliko nasilja. Zato je treba to področje raziskati, ugotoviti, v kakšni meri
in kako se nasilno vedenje pojavlja, ga
prepoznati, preprečevati in če se pojavi, ga opredeliti kot neustrezno dejanje in v skladu s tem tudi ukrepati.
Pomembno je, da nasilni vedenjski
vzorec ne bo v prihodnje prevzelo še
več dijakov ali celo osnovnošolcev.
Prav zato, ker nasilje mladostnikov že
predstavlja enega od običajnih načinov vedenja, je po mnenju SVIZ in
DOS nujno, da ga prepoznamo in
naredimo vse, kar je mogoče, da nasilje med vrstniki ne bi postalo družbeno sprejemljivo vedenje.

Novi brezplačni strokovni delavnici
Konfederacija sindikatov javnega
sektorja Slovenije (KSJS) pripravlja v
okviru projekta »Priložnost za nov
začetek« za svoje članice in člane, torej tudi za članice in člane SVIZ, novo
brezplačno strokovno usposabljanje,
enodnevno delavnico z naslovom
»Nove zaposlitvene možnosti – Mednarodno sodelovanje s programom
Erasmus +«. Delavnici v sklopu tega
usposabljanja bosta dve, in sicer bo
prva potekala v četrtek, 15. maja 2014 v
Ljubljani, naslednja pa v sredo, 21.
maja 2014 v Mariboru. Vse druge potrebne informacije o vsebini in dnevnem redu delavnic dobite članice in
člani SVIZ pri sindikalnih zaupnikih
v svojih zavodih, za morebitna dodatna vprašanja pa lahko pošljete tudi epošto na naslov info@priloznost.si ali
pokličete po telefonu na številko
01 434 12 49.

S projektom, v katerem kot partner
sodeluje tudi Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, želi KSJS zagotoviti članom sindikatov potrebne informacije, svetovanje in usposabljanje
za boljši položaj na trgu dela ter jih
seznaniti z novimi zaposlitvenimi
možnostmi, kot so samozaposlovanje
in socialno podjetništvo. Projekt delno ﬁnancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Predali 25 dobrodelnih tisočakov

S tokratno novo uspešno izpeljano
dobrodelno akcijo je SVIZ še enkrat
udejanjil svoje osnovno načelo, da je
solidarnost temelj uspešnosti delovanja sindikata.

Po sklepu Izvršilnega odbora SVIZ na
marčni redni seji je SVIZ v luči februarske naravne ujme, ko je velik del
Slovenije prekril žled, ki so se mu zatem pridružile še poplave, svoje članice in člane ter druge posameznike,
sindikate zavodov in območne odbore povabil, naj prispevajo sredstva za
prostovoljne gasilce in gasilska društva. V le nekajdnevni akciji je uspelo
SVIZ s pomočjo članstva in drugih
posameznikov zbrati kar 25.000
evrov, ki jih predsednica sindikata
Jelka Velički 10. aprila letos predala
Gasilski zvezi Slovenije. Predsednik
zveze Jošt Janša in poveljnik Franci
Petek sta se v imenu slovenskih gasilcev vsem darovalcem zahvalila za veliko donacijo, ob tej priložnosti pa se za
prizadevnost v dobrodelni akciji
SVIZ in denarne prispevke ponovno
zahvaljujemo vsem sindikalnim zaup-

nicam in zaupnikom, članicam in članom sindikata ter drugim posameznim darovalcem tudi iz Tajništva GO
SVIZ.
Da je solidarnost temelj uspešnega
delovanja sindikata, je SVIZ aprila
letos izkazal tudi z odobritvijo 28 solidarnostnih in ﬁnančnih pomoči članicam in članom našega sindikata.
Denarno pomoč za njihovo delovanje
smo prispevali še Kulturnemu društvu Ivan Kobal iz Krške vasi, Kulturno
-umetniškemu društvu Mavrica Jesenice, Teatru Curriculum Vitae, ki deluje pod okriljem Gimnazije Šentvid
in Društvu učiteljev podružničnih šol;
ugodili pa smo tudi prošnjama OŠ
Jela Janežiča iz Škofje Loka in OŠ
Litije - podružnica s prilagojenim
programom za dvodnevno brezplačno bivanje v naših počitniških stanovanjih.

V Bruslju proti varčevalni politiki

Nasprotovanje padcu vrednosti dela,
privatizaciji javnih storitev, rezom v
plače in pokojnine ter posegom v socialne transferje so izrazili tudi predstavniki SVIZ, ki so se v Bruselj podali
pod vodstvom predsednice sindikata
Jelke Velički.

V belgijski prestolnici so 4. aprila letos potekale vseevropske sindikalne
demonstracije proti trenutni varčevalni politiki EU. Proteste je organizirala Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) v okviru svoje nedavno
začete kampanje Nova pot za Evropo,
katere glavne zahteve so nova vlaganja, kakovostna delovna mesta in enakost. Shoda so se pod vodstvom predsednice sindikata Jelke Velički udeležili tudi predstavniki SVIZ, ki so skupaj s številnimi drugimi evropskimi
sindikati – iz Slovenije se je v Bruselj
podala še delegacija Zveze svobodnih
sindikatov – tudi v luči bližajočih se
volitev v Evropski parlament izrazili
nasprotovanje varčevalnim ukrepom,

ki so povzročili padec vrednosti dela,
privatizaciji javnih storitev, rezom v
plače in pokojnine ter posegom v socialne transferje. Demonstranti so
zahtevali več naložb za trajnostno rast
in kakovostna delovna mesta, kakovostne storitve javnega in zasebnega
sektorja, pravilno delovanje državnih
sistemov z vključujočimi sistemi socialnega varstva ter inovativnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, konec davčnih goljuﬁj in
utaje davkov, pošteno obdavčenje, ki
naj zagotovi sredstva za naložbeni
načrt, in prilagodljivost pri uporabi
pravil javnega primanjkljaja, kadar
gre za naložbe.

Neprecenljive podružnične šole
Pod okriljem Društva učiteljev podružničnih šol je 11. in 12. aprila letos
potekal že štirinajsti širši strokovni
posvet, namenjen podružničnim šolam. Tokratni dogodek je izjemno
uspešno pripravila in gostila Osnovna
šola Dobravlje s svojimi kar petimi
podružnicami. Uvodnega dela srečanja, ki je bilo izpeljano na podružnici
v Črničah, sta se udeležila tudi predsednica SVIZ Jelka Velički in glavni
tajnik sindikata Branimir Štrukelj.
Ob tej priložnosti sta kot že večkrat
do zdaj poudarila, da so podružnične
Osnovna šola Dobravlje v Vipavski
dolini, v organizaciji katere je potekalo
letošnje skrbno izpeljano srečanje
predstavnikov slovenskih podružničnih šol, je šola z največ podružnicami.
Ima jih kar pet: POŠ Črniče, Skrilje,
Šmarje, Vipavski Kiž in Vrtovin.

šole v slovenskem okolju nadvse pomembne za ohranitev in razvoj podeželja. Učenkam in učencem, ki živijo v
manjših krajih, odmaknjenih od
večjih središč, omogočajo, da so v
domačem okolju deležni kakovostnega izobraževanja, ki jim ga zagotavljajo predani učiteljice in učitelji. Slednji
imajo neprecenljivo vlogo tudi pri
povezovanju podružničnih šol s krajem in okolico, v katerem se šola nahaja.

