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Za vse boljši materialni položaj

SVIZ sledi osrednjemu cilju 9. kongresa sindikata, ki zahteva konec umikanja in zmanjševanja pravic članstva ter
takojšen prehod k odločnemu boju za
utrditev socialne države ter izboljšanje
kakovosti življenja članic in članov.

Glavni odbor SVIZ je 10. 11. 2015 na
izredni seji ob upoštevanju poprejšnje
večinske opredelitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ do zadnjih
pogajanj z Vlado RS izrazil strinjanje
z vsebino Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki
so ga v sklepnem krogu pogajanj 6. 11.
2015 paraﬁrali pogajalci Vlade RS in
sindikatov javnega sektorja, in izglasoval pristop k podpisu le-tega. GO
SVIZ končana pogajanja ocenjuje za
prelomna, ker – prvikrat od začetka
krize – zaposlenim v javnem sektorju
prinašajo izboljšanje materialnega
položaja. Z uveljavitvijo izboljšanj in
začetkom vračanja, kar so javni uslužbenke in uslužbenci izgubili v času
krize, je konec obdobja, ko smo se
sindikati kontrolirano umikali ali v
najboljšem primeru s stavkami in
protesti ohranjali pridobljene pravice.

SVIZ tako sledi osrednjemu cilju 9.
kongresa sindikata, ki zahteva konec
umikanja in zmanjševanja pravic
članstva ter takojšen prehod k odločnemu boju za utrditev socialne države
ter izboljšanje kakovosti življenja članic in članov. V SVIZ smo prepričani,
da je gospodarska rast smiselna le, če
imajo delavke in delavci od nje koristi, in pričakujemo, da bodo dogovorjena izboljšanja v javnem sektorju
spodbudila zaposlene v zasebnem
sektorju k podobnim zahtevam. SVIZ
bo v pogajanjih za leto 2017, ki se bodo v skladu s podpisanim dogovorom
začela januarja prihodnje leto in končala konec aprila, vztrajal pri nadaljevanju izboljševanja materialnega položaja zaposlenih, še zlasti pri zagotovitvi sredstev za delovno uspešnost in
dodatna pokojninska zavarovanja za
javne uslužbence.

Simbolni konec varčevalnega obdobja

Z dogovorom je določeno, da se bodo
pogajanja o postopnem sproščanju
preostalih ukrepov in okviru za rast
mase stroškov dela v javnem sektorju
v obdobju od leta 2017 do 2019 začela v
začetku prihodnjega leta, dogovor pa
naj bi bil sklenjen najpozneje do konca
aprila 2016.

Z zadnjim sklenjenim dogovorom z
vlado je za leto 2016 določen višji, čeprav še nekoliko znižan regres. V polni višini ga bodo dobili zaposleni do
vključno 30. plačnega razreda, drugim
pa bo pripadlo 350 evrov več kot letos.
Zadnje znižanje plačne lestvice, po
kateri so osnovne plače javnih uslužbencev nižje od pol do blizu pet odstotkov, bo nehalo veljati s septembrom 2016. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja se bodo izplačevale tako kot letos, redna delovna
uspešnost se tudi v letu 2016 ne bo
izplačevala, ostajajo omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Za eno
leto se podaljšujejo še nekateri ukrepi
iz ZUJF, in sicer prenehanje pogodbe
o zaposlitvi za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do starostne pokojnine, omejitev letnega dopusta na 35
dni in nekatere omejitve pri sklepanju
avtorskih in podjemnih pogodb. V

zvezi z odpravo anomalij plačnega
sistema je bila imenovana delovna
skupina, ki naj bi do konca novembra
2015 pripravila koncept ustreznega
vrednotenja delovnih mest, upoštevaje vse do zdaj sklenjene dogovore med
vlado in sindikati. Na podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov se
bosta vladna in sindikalna pogajalska
skupina do 31. 3. 2016 dogovorili za
način in dinamiko odprave anomalij
plačnega sistema glede vrednotenja
delovnih mest in nazivov. S koncem
letošnjega koledarskega leta (31. 12.
2015) preneha veljati določba o zniževanju števila zaposlenih za en odstotek. Zaposlene, ki odhajajo v pokoj, se
normalno, v celoti nadomešča z novimi zaposlitvami, s soglasjem je v prihodnjem letu mogoče tudi zaposlovanje prek števila zaposlenih v letu 2015.
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Poziv k razpisu mest za pripravnike

SVIZ od šolskega ministrstva zahteva,
naj skladno z obveznostjo, ki mu jo
izrecno nalaga ZOFVI, razpiše prosta
mesta za pripravnike in tako širšemu
krogu kandidatov zagotovi možnosti
za zaposlitev in pridobivanje potrebnih in zahtevanih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju.

Aktiv SVIZ Mlad.si, sindikat Mladi
plus in študentska organizacija Iskra
so 11. 11. 2015 na skupni novinarski
konferenci v Ljubljani opozorili na
sistem pripravništva v vzgoji in izobraževanju ter socialnem varstvu. V
ospredju je bil najnovejši razpis za
učitelje začetnike, izpostavljeni pa so
bili tudi dodatki k štipendijam
Erasmus+. Strokovni sodelavec za
pravne zadeve Jernej Zupančič, ki je
na dogodku zastopal SVIZ, je poudaril, da SVIZ zaradi zelo zmanjšanih
možnosti zaposlovanja mladih na
področju vzgoje in izobraževanja v
zadnjih letih podpira prizadevanja
MIZŠ, povezana z zaposlitvijo 300
učiteljev in vzgojiteljev začetnikov
preko posebnega javnega razpisa, ki
bo ﬁnanciran predvsem iz evropskih
sredstev. Vendar je takšen razpis po
mnenju SVIZ problematičen, saj
predstavlja poseben ukrep na trgu

dela in je zato prilagojen zgolj določenim ciljnim skupinam v vzgoji in izobraževanju ter tako ne more zagotavljati enakih možnosti vsem za dostop
do prve zaposlitve. Prav tako predmet
razpisa ni pripravništvo, ki je edini
uveljavljen sistem usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in omejitev, kot jih vsebuje
omenjeni razpis, ne pozna. Razpis
MIZŠ je tako po mnenju SVIZ mogoče razumeti zgolj kot nekakšen pilotni
projekt usposabljanja, ki pa sistema
pripravništva nikakor ne more nadomestiti. SVIZ zato od MIZŠ zahteva,
naj čim prej izpolni obveznost, ki mu
jo izrecno nalaga ZOFVI, ter razpiše
prosta mesta za pripravnike in s tem
širšemu krogu kandidatov zagotovi
možnosti za zaposlitev ter pridobivanje potrebnih in zahtevanih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju.

Prenašanje kuhinj k zasebnikom
S šolskega ministrstva smo v SVIZ 9.
11. 2015 prejeli odgovor na naš dopis v
zvezi s prenosom vrtčevskih in šolskih kuhinj na zasebne izvajalce, ki
smo ga naslovili na šolsko ministrico.
V pismu smo poudarili, da SVIZ prenašanju prehrane v vrtcih in šolah –
prav tako pa prenašanju čiščenja, tehničnih služb in izvajanja računovodskih storitev – na zasebne izvajalce
odločno nasprotuje, ter ministrico
seznanili, da je SVIZ v posebnem dopisu že pozval tudi svoje članice in
člane, da se pri oblikovanju mnenja
zaposlenih, ki je obvezno pred prenosom, izrečejo proti sklenitvi pogodbe
z zasebnim izvajalcem. Šolsko ministrico smo pozvali, naj se opredeli do
smiselnosti, upravičenosti in drugih
vidikov prenosa šolskih kuhinj na
zasebnike, hkrati pa smo jo zaprosili
za nedvoumen odgovor o tem, kdo v

primeru, ko je kuhinja oddana zasebniku, nosi odgovornost za kakovost
pripravljene hrane ali ob morebitnih
zapletih. V dopisu smo dr. Majo Makovec Brenčič seznanili tudi z opozorili našega članstva, da v nekaterih
občinah župani »pritiskajo« na ravnatelje in ravnateljice, naj sklenejo pogodbe o prenosu izvajanja šolske prehrane s konkretnimi zasebniki, ter
želeli, da se jasno opredeli tudi do tega
vidika prenosa vrtčevskih in šolskih
kuhinj. V SVIZ si namreč že leta prizadevamo, da bi delovna mesta v vrtčevskih in šolskih kuhinjah, računovodstvih in hišniških opravilih ostala
v javnem sektorju, saj se, kot so pokazale izkušnje s čistilnimi servisi pred
leti, kakovost opravljenega dela po
prehodu k zasebniku ne izboljša, so
pa zaposleni bolj izkoriščani.

Komisija dodelila subvencije
Glavni odbor SVIZ Slovenije je kot že
nekaj preteklih let tudi zadnjem v ﬁnančnem načrtu predvidel nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi
želeli v študijskem letu 2015/16 pridobiti ustrezno izobrazbo – tj. izobrazbo,
ki je predpisana za delovno mesto, ki
ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj
za ohranitev delovnega mesta – ter v
skladu s tem pripravil razpis za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in
članom SVIZ Slovenije. Po koncu
razpisnega roka se je 3. 11. na sedežu

GO SVIZ v Ljubljani sestala komisija
za subvencioniranje, ki je natančno
pregledala vse prispele popolne vloge
in v skladu z razpisnimi merili in razdelilnikom po območnih odborih
sindikata podelila vse razpisane subvencije v znesku po 500 evrov. Tudi
tokrat je število prosilk in prosilcev za
subvencije presegalo število razpisanih, zato je komisija za subvencioniranje pozvala območne odbore, naj,
če jim to sredstva omogočajo, dodelijo dodatne subvencije.
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Zadnja jesenska sestanka s članstvom

V sklopu letošnjih jesenskih sestankov glavnega tajnika in strokovne službe SVIZ s sindikalnimi zaupnicami in
zaupniki ter članstvom sta nazadnje
srečanji potekali v Zrečah in Izoli.

V SVIZ smo tudi letošnjo jesen namenili nizu sestankov glavnega tajnika
SVIZ Branimirja Štruklja in strokovnih sodelavcev Glavnega odbora
SVIZ s sindikalnimi zaupnicami in
zaupniki ter članstvom po območnih
odborih sindikata. O aktualnem dogajanju s področja pravic zaposlenih
je glavni tajnik spregovoril na skupno
desetih sestankih, na katerih je bilo
navzoče članstvo s 27 območnih odborov SVIZ. Na sestankih so bili vsakokrat prisotni tudi strokovni sodelavci SVIZ za pravne zadeve, ki so
članicam in članom odgovarjali na
najbolj aktualna pravna vprašanja. V
začetku novembra, 3. 11. 2013, je v Zrečah potekalo srečanje s članstvom z
območnih odborov SVIZ Celje, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica,
Šmarje pri Jelšah in Zasavje, dva dneva pozneje, 5. 11. 2015, pa so se v Izoli
sešli članice in člani z OO SVIZ Obala, Postojna in Ilirska Bistrica. Tudi
na obeh zadnji sestankih so bili v
ospredju pogovori o pogajanjih med
sindikati in vlado glede varčevalnih

ukrepov za leto 2016 ter pogajanjih o
spremembah plačnega sistema v javnem sektorju, odpravi anomalij in
prihodnji plačni politiki. Navzoči na
srečanjih so spregovorili tudi o konkretnih vprašanjih, s katerimi se srečujejo pri delu na svojih zavodih in po
območnih odborih. Pri tem so opozorili na problematiko t. i. doprinosa ur,
nacionalnega preverjanja znanja, izplačila nadomestila za prehrano med
delom in na težave skrbnikov učbeniških skladov.

Z ministrico o begunski problematiki
Zatem ko smo na šolsko ministrico
oktobra naslovili pismo v zvezi s problematiko vključevanja beguncev v
vzgojno-izobraževalni sistem, smo 24.
11. 2015 z MIZŠ prejeli dopis, ki pa na
večino naših vprašanj in pobud ni
odgovoril. Tako iz pojasnila, kot smo
ministrico dr. Majo Makovec Brenčič
že opozorili, ni mogoče razbrati niti
vsaj okvirnih rešitev, ki naj bi jih zajemal predvideni akcijski načrt, niti
tega, kako naj bi potekalo usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za delo s
prišleki. SVIZ izpostavlja, da so v
vzgojiteljskih in učiteljskih vrstah
številni, ki že imajo veliko izkušenj z
izobraževanjem otrok beguncev, zato
je vsaj škoda, če že ne napačno, da jih

na ministrstvu, kot se zdi, ne vključijo
v svoje dejavnosti. MIZŠ smo oktobra
pozvali še k pripravi navodil delodajalcem za primere, ko bi se vzgojitelji
in učitelji kot prostovoljci želeli priključiti aktivnostim humanitarnih
organizacij. Doslej takšnih napotkov
nismo zasledili, smo pa opazili poziv
novim prostovoljcem za pomoč migrantom. Priprava ustreznega dokumenta v doglednem času bi bila zatonadvse dobrodošla, saj so potrebe po
prostovoljcih očitno precejšnje, prav
tako pa je med zaposlenimi v vrtcih in
šolah zaznati veliko pripravljenost
pomagati soljudem v stiski, smo še
napisali ministrici 26. 11. 2015. Več na
www.sviz.si.

Izobraževanje v primežu ﬁnanc

SVIZ ob nepremišljenem poročilu
MDS ponovno opozarja, da v Sloveniji
oblikovanje izobraževalnih politik vse
očitneje polzi iz rok resornega ministrstva za izobraževanje v naročje ministrstva za ﬁnance. Vlado RS smo znova
pozvali, naj javnost seznani s poročilom, ki ga je posebna delovna skupina
pripravila na podlagi dokumenta Mednarodnega denarnega sklada o varčevanju v slovenskem šolstvu.

SVIZ se je 3. 11. s sporočilom za javnost pridružil odzivu Pedagoškega
inštituta na poročilo Mednarodnega
denarnega sklada o tem, kje bi Slovenija še lahko varčevala v šolstvu. Strinjamo se, da je poročilo neoliberalistično zoženo zgolj na iskanje podatkov o (ne)učinkovitosti, ki po presoji
MDS kažejo, da je slovensko izobraževanje v primerjavi z drugimi državami morda dražje in da je javni denar
za to področje porabljen brezbrižno in
neracionalno, ob tem pa dokument
povsem prezre uspešnost doseganja
izobraževalnih ciljev in načelo pravičnosti v izobraževanju. Pripravljavci
poročila pri interpretaciji podatkov,
kot navajajo tudi v Pedagoškem inšti-

tutu, prav tako niso upoštevali vsebinsko-strukturnih sprememb, ki smo
jim bili v Sloveniji ob postopnem vpeljevanju devetletke priča po letu 2000.
Tako je na mestu opozorilo, da je treba povečevanje števila učiteljev v tem
obdobju razlagati vsaj v kontekstu
dodatnega leta šolanja, zgodnejšega
uvajanja tujih jezikov, diferenciacije v
manjše učne skupine, izbirnih predmetov, vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, poleg
tega pa sta bila zabeležena tudi porast
vključenosti otrok v podaljšano bivanje ter v zadnjih letih vse številčnejša
osnovnošolska populacija. Več na
www.sviz.si.
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Na Kosovu za kakovost v izobraževanju

Predstavnica SVIZ je na mednarodni
konferenci opozorila, da bo imelo vse
pogostejše prehajanje področja izobraževanja v domeno ﬁnančnega ministrstva dolgoročne negativne posledice,
ki se bodo odrazile tudi s slabšimi dosežki učenk in učencev.

Konec novembra, 25. 11. 2015, je članica izvršilnega odbora SVIZ in predsednica SK predšolske vzgoje Marjana
Kolar v Prištini sodelovala na mednarodni konferenci o vlogi kosovskega
sindikata SBASHK in partnerjev pri
zboljšanju kakovosti izobraževanja.
Na dogodku, ki so se ga udeležili
predstavniki sindikatov iz Albanije,
Makedonije in Slovenije, je v svojem
prispevku predstavila delo SVIZ kot
največjega samostojnega sindikata v
JS v Sloveniji in kot ključnega za
vzgojo, izobraževanje, raziskovalno
dejavnost in kulturo. Poudarila je, da
se je SVIZ tudi v času krize ostro uprl
posegom v kakovost vzgoje in izobraževanja ter tako ubranil normative v
vrtcih, sočasnost strokovnih zaposlenih, prav tako pa ni dovolil dviga pedagoške obveznosti v šolah. Izpostavila je, da se je pri prizadevanju za

ohranitev dosežene ravni kakovosti
slovenskega izobraževanja sindikat
intenzivno povezoval z drugimi sindikati, združenji ravnateljev, dijakov,
študentov in pedagoškimi društvi ter
tako laže vplival na oblikovalce šolskih politik. Marjana Kolar je poudarila, da je za SVIZ z vidika izmenjave
informacij in primerov dobrih praks
zelo pomembno članstvo v mednarodnih učiteljskih organizacijah, kot sta
Izobraževalna
internacionala
in
Evropski sindikalni odbor za izobraževanje, ter tesno sodelovanje s sindikati iz regije. Izpostavila je tudi pomen in pomembnost dobrega, enakovrednega socialnega partnerstva in
dialoga, saj bi moral biti interes vseh
deležnikov v vzgoji in izobraževanju –
tako oblasti kot sindikatov – višja kakovost celotnega sistema.

Za enake pravice in obveznosti
Odbor za enakost SVIZ je pred bližajočim se referendumom o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih 30. 11. 2015 s sporočilom za
javnost opozoril na nedopustnost
vzpostavljanja neenakosti pred zakonom. Odbor, katerega temeljno poslanstvo je opozarjanje na pojavljanje
neenakosti po spolu, dosledno spoštovanje pravic žensk in politike enakih spolov, zagovarjanje enakosti kot
temeljne vrednote ter spodbujanje
zavedanja o pomenu odpravljanja
vseh vrst na spolu temelječih stereotipov in o pomenu uveljavljanja enakosti spolov v družbi, izpostavlja, da gre
v omenjenem primeru za neustavno
razlikovanje na podlagi spola in spolne usmerjenosti, tj. na podlagi osebnih okoliščin posameznika. Zagovarja

stališče, da morajo biti raznospolni in
istospolni pari v svojih pravnih, ekonomskih in socialnih pravicah izenačeni, zato zavrača, da bi bila zakonska
skupnost z zakonskimi določbami
opredeljena izključno kot zveza dveh
oseb nasprotnega spola. Pravice, ki
izhajajo iz zakonske ali zunajzakonske
zveze, morajo enakovredno pripadati
tudi istospolnim parom ter morajo
biti urejene sistematično v enotnem
zakonu. Odbor meni, da bi Slovenija
kot sodobna demokratična družba
morala slediti mednarodni pravni
praksi in zakonodajnim trendom v
Evropi in po svetu, kjer so pravice in
obveznosti za istospolne in raznospolne pare že izenačene ali se izenačujejo.

Odgovornost delati s prihodnostjo

Priznani norveški pedagog Godi Keller je predstavil izkušnje iz svoje bogate prakse, opozoril pa tudi na številne
vidike škodljivosti raziskav OECD,
kot je PISA.

SVIZ je 10. 11. 2015 gostil priznanega
predavatelja, pisca in učitelja Godija
Kellerja. Norveški pedagog z več kot
35 leti izkušenj je navzočim spregovoril o različnih vidikih svojega dela z
otroki, mladostniki in njihovimi straši, pri tem pa posebno pozornost namenil vprašanjem nasilja v šoli, delu s
t. i. problematičnimi otroki in težavi
izgorevanja ob pedagoškem delu. Poudaril je, da se morajo učiteljice in
učitelji, ko se srečajo z disciplinskim
problemom, zavedati, da je prav vsak

povezan z določenim vzrokom, ti pa
so zelo raznoliki. Kljub svojim dolgoletnim izkušnjam zato ne more ponuditi hitrega odgovora ali univerzalnega recepta za delo s problematičnimi
otroki in mladostniki, lahko pa, kot
pravi, šolnikom pomaga z nasveti iz
svoje prakse, kako te posameznike in
nasploh vse učenke in učence bolje
opazovati in z njimi zgraditi
»mostove«, se jim približati ter tako
vzpostaviti pozitivno učno okolje. Več
na www.sviz.si.

