OSNUTEK

ZAPISNIK
sestanka koordinacijskega odbora Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev
SVIZ, ki se je odvil v ponedeljek, 14. junija 2021 ob 15.00 uri na daljavo.
Seje se je udeležilo 14 članic in članov koordinacijskega odbora Sekcije administrativnoračunovodskih in tehničnih delavcev SVIZ. En član je svojo prisotnost opravičil.
S strani GO SVIZ sta se seje udeležila še glavni tajnik SVIZ g. Branimir Štrukelj, pomočnica glavnega
tajnika ga. Nadja Goetz, strokovni sodelavci GO SIVZ za pravne zadeve Jernej Zupančič, Jadranka
Zupanc ter Samra Praprotnik Kos.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika pretekle seje
2. Problematika uvrstitve delovnih mest v plačne razrede v spodnji tretjini plačne lestvice
(vpliv min. plače, možnosti in pot do sprememb)
3. Pregled prejetih predlogov sprememb normativov in zbiranje dodatnih predlogov
4. Razno
Ad 1) Sprejem dnevnega reda
Predsednik sekcije je pozdravil navzoče člane. Pozval jih je k morebitnim dopolnitvam oz. potrditvi
dnevnega reda. Sam je na pobudo strokovne službe GO SVIZ podal predlog za spremembo dnevnega
reda, in sicer zamenjavo 2. in 3 točke. Zato, da se omogoči udeležba več članom strokovne službe
SVIZ, ki so sodelovali pri pripravi predlogov sprememb normativov.
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red z zamenjavo predlagane 2. in 3. točka.
predlaganem dnevnem.
Predsednik je navzoče pozval k morebitnim dopolnitvam ter potrditvi zapisnika zadnje seje, ki je bil
članom posredovan po e-pošti. Predlogov za dopolnitev zapisnika in bilo.
Soglasno je bil sprejet predlagan dnevni red in zapisnik seje sekcije, ki se je odvila 11. 3. 2020.

Ad 2) Pregled prejetih predlogov sprememb normativov in zbiranje dodatnih predlogov

Predstavnik strokovne službe GO SVIZ, Jernej Zupančič, je navzočim predstavil postopek oblikovanja
predlogov sprememb normativov. Gre za postopek na vseh ravneh organiziranosti SVIZ v dejavnosti
VIZ. Sekcija je oblikovala delovno skupino za kuharje, ki se v minulem letu sicer ni sestala. Sekcija je
na svoji zadnji seji sklenila, da predloge tudi za ART delavce zbirajo predsedstva SVIZ za posamezne
ravni VIZ. Zbrane predloge pa sekcija ponovno obravnava ter oblikuje/potrdi končne predloge, ki jih
bo SVIZ skupaj s spremembami za druga delovna mesta posredoval MIZŠ. Predstavljeni so bili

predlogi za ključna delovna mesta, ki so jih preko predsedstev prejeli in obravnavali v strokovni službi
(tajnik VIZ, računovodja, hišnik, čistilec, zaposlenih v kuhinji). Pri tem so bile na kratko predstavljene
spremembe, ki jih je MIZŠ sprejelo samo brez sodelovanja SVIZ, ter vprašanja, ki se postavljajo v zvezi
z njimi. Izpostavljene so bile nekatere dileme, ki so pomembne pri podajanju predlogov, katere bi
morali člani poznati in se do njih opredeliti, saj tega ne more namesti njih storiti strokovna služba.
Npr. v kolikor bi se predlagala sprememba delovnega mesta (DM) za višji tarifni razred (TR), ali bodo
zaposleni ob prehodu na višjem ali celo na nižjem plačnem razredu (zaradi pravila ZSPJS, ki
onemogoča prenos že doseženih napredovanj ob zaposlitvi v višji TR). Ali se bo kljub predlogu SVIZ
vseeno predpisala izpolnitev višje izobrazbe, ali bodo določene izjeme od le-tega (ki jih SVIZ seveda
lahko predlaga) itd. Odgovore na nekatera pomembna vprašanja oz. kateri predlog je boljši za
zaposlene, je odvisen od več spremenljivk, ki niso odvisne od SVIZ. SVIZ je sicer že zaprosil MIZŠ za
podatke poslovnih sekretarjev in računovodij v OŠ, na podlagi katerih bo sekcija lahko sprejela
informirano odločitev o predlogu, ki ga bo SVIZ podal (podatki o dejanski stopnji izobrazbe, delovni
dobi in plačnem razredu). Ko prejmemo te podatke od MIZŠ, bo strokovna služba SIVZ članom sekcije
le-te skupaj z osnutki predlogov sprememb posredovala članom sekcije v mnenje. To bo morda šele v
začetku meseca julija. Cilj SVIZ je, da se predloge sprememb dokončno oblikuje najkasneje
septembra. Strokovna sodelavka Jadranka Zupanc je poudarila, da strokovna služba ne more
pripraviti sprememb normativov, če ni podanih vsebinskih predlogov s strani članov. Tudi pri
zaposlenih v kuhinjah (npr. za vse obroke OŠ - kjer je predlog potreben nekolikšne dopolnitve s strani
delovne skupine- in predvsem za obroke v srednjih šolah, dijaških domovih). Pri tem je potrebno
razumeti, da MIZŠ razume normative prvenstveno kot določanje obsega zaposlitev, ki se financirajo z
njihove strani, omenjeni obroki pa niso pravno določeni kot obvezni. Zato bo potrebno to upoštevati
pri podajanju predlogov sprememb normativov za zaposlene v kuhinji.
Prisotni so izpostavili problematičnost zastopanja njihovih interesov v SVIZ. MIZŠ naj bi sprejelo
predloge za računovodje na podlagi aktivnosti sindikata računovodji. Zakaj ni moč bilo mogoče doseči
podobne spremembe za tajnike VIZ. Glavni tajnik je pojasnil, da je bil predlog za spremembo podan s
strani MIZŠ, mnenje SVIZ in tudi omenjenega sindikata pa nista v celoti sledila predlogu MIZŠ. Prav
tako se na nas obračajo tudi računovodje, ki se ne strinjano s sprejetimi spremembami. Vsekakor bo
SVIZ podal predloge sprememb normativov (ne le za to sekcijo) skupaj in na enoten način. A ker
predsedstva sindikalnih konferenc morda niso podala vseh predlogov, ki jih v celoti upoštevajo
interese ART delavcev, vas naprošamo, da posredujete morebitne dodatne predloge tekom poletja.

Ad 3) Problematika uvrstitve delovnih mest v plačne razrede v spodnji tretjini plačne lestvice (vpliv
min. plače, možnosti in pot do sprememb)
Prisotni člani so izpostavili problematiko prenizkega plačila na delovnih mestih, določanja plače v
plačilnih razredih pod minimalno plačo in s tem povezane nesmisle (npr. napredovanje v višje plačne
razrede, ki delavcu ne prinesejo višjega plačila ipd.). Vprašali so, zakaj se na tem področju še vedno
nič ne spremeni na bolje.
Glavni tajnik je navedel, da je SVIZ v skladu z opozarjanji članov in zaključki zadnje seje sekcije skupaj
s pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega sektorja, na pogajanjih Vlado RS opozarjal na
problematičnost določanja plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice (povezano z minimalno
plačo). Kljub temu je Vlada RS v minulem letu vztrajno zavračala odpiranja in reševanja te težave.

Šele na podlagi vztrajanj sindikatov, je Vlada RS v Dogovoru o odpravi varčevalnih ukrepov in urejanju
regresa za letni dopust ter stroške, povezane z delom (junija letos) prvič 'priznala', da je to problem in
se zavezala, da se v roku meseca dni pričnejo podajanja na to temo. Sklepati je, da se bo tej
obveznosti skušala izogibati oz. da ne bo prišlo do resne razprave in zaključka. Zato bo zelo verjeto
potrebno jasno pokazati interes zaposlenih.
Nekateri prisotni so spraševali, ali je to res potrebno in ali se ne da tega urediti na enostaven način,
kot se to izvede za kakšno drugo poklicno skupino (npr. zdravniki). Nekateri so menili, da bi moral
SVIZ podati več predlogov, kot npr. drug sindikat, ki združuje zaposlene v J skupini in na delavce
naslavlja več dopisov in pozivov (npr. k zbiranju podpisov). Glavni tajnik je odgovoril, da je omenjena
poklicna skupina za dosego želene spremembe plač pred leti izvedla eno najdaljših stavk v RS. Kar se
tiče dopisov in predlogov drugega omenjena sindikata, je potrebno vedeti, da rešitve, ki jih
predlagajo, niso realistične. Ni mogoče postaviti 1. plačnega razreda na minimalno plačo, ostale pa
sorazmerno višje, saj to pomeni resnično ogromna finančna sredstva, ki jih dejansko v tem trenutku
ni. Postavitev 1. plačnega razreda na minimalno plačo skupaj s sorazmernim dvigom do TR VII/1 pa
lahko povzročit anomalije oz. kompresijo na drugem koncu plačne lestvice. Zato rešitev, kakršnakoli
že bo, ne bo enostavna in 'ne bo realizirana čez noč'. Zato je k rešitvam potrebno pristopiti na bolj
realističen in korekten način.
Na vprašanje, ali ima SVIZ oz. sindikati kakšen konkreten predlog, je glavni tajnik odgovoril, da ne
Vlada RS ne sindikati v tem trenutku nimajo konkretnega resnega predloga. A bo potrebno nujno in
čim prej pristopiti k pogajanjem in iskanjem rešitve. Za premike pa bodo zelo verjetno, kot tudi pred
leti, potrebne dodatne sindikalne aktivnosti (npr. protesti). Bo pa tu glavnino nosil SVIZ, saj večino
drugih sindikatov zanima le ožja poklicna skupina članov.
Glavni tajnik je še dejal, da bo strokovna služba glavnega odbora SVIZ o pričetku pogajanj (ki se bodo
verjetno zares pričela šele jeseni), obvestila člane sekcije.

Ad 5) Razno
Dodatne razprave ni bilo.

Seja zaključena ob 17.15 uri.
Ljubljana, 30. 6. 2021
Zapisal:
Jernej Zupančič,
strokovni sodelavec GO SVIZ

Miha Jarc, l. r.
predsednik koordinacijskega odbora
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