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Glasno in jasno za kakovost
Po izpeljani splošni stavki javnega sektorja
se v Tajništvu GO SVIZ z velikim ponosom in
zadovoljstvom oziramo na letošnji 18. april,
ko ste na shodih v Ljubljani in drugih mestih
po vsej Sloveniji zelo množično pozdravili
naša prizadevanja za ohranitev kakovostnega
in vsem dostopnega javnega šolstva ter drugih javnih storitev. Brez vas in vaše pomoči,
spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,
članice in člani SVIZ ter vsi drugi, ki ste nas
podprli v stavki, kot že tolikokrat doslej izvedba tokratne, do zdaj največjih stavk javnega sektorja pri nas ne bi bila mogoča.
Ob tej priložnosti se vam zato ponovno
zahvaljujemo za aktivno sodelovanje v pripravah na stavko in pri njeni izvedbi, za koristne napotke in mnenja, ki ste nam jih posredovali, ter za številne izraze podpore in solidarnosti, ki smo jih tudi v teh napornih dneh

po stavkovni sredi še posebno veseli in potrebni. Z ogromno podporo vseh zaposlenih v
vzgoji, izobraževanju, kulturi in znanosti,
tako članov kot nečlanov, smo dokazali, da
bomo tudi v prihodnje neomajno zagovarjali
naša dozdajšnja prizadevanja.
Izjemno veseli smo, da nam je uspelo tudi
staršem, upokojencem in delavcem iz zasebnega sektorja, ki so nam vsi prav tako pošiljali izraze podpore, dokazati, da so naše
aktivnosti in stavka uperjeni izključno proti
nepravičnim varčevalnim ukrepom, ki grobo
in globoko posegajo v pravice vsakega izmed
nas. Dokazali smo, da prizadevanje za medsebojno zaupanje in pomoč, solidarnost ter
odgovorno opravljanje našega dela ni le
prazno besedičenje, temveč se za to iskreno
in nesebično trudimo.

Protestniki SVIZ, ki
so se zbrali v Ljubljani, so se na shod
»Pet
pred
12.«
odpravili
izpred
sedeža sindikata na
Oražnovi ulici.

Dan pred stavkovno sredo
je v izšla knjižica o kakovosti slovenskih vrtcev in
šol ter o delovni obveznosti učiteljev. Več
na strani 4.

Po vsej Sloveniji se je 18. aprila letos pridružilo stavki
približno 100.000 posameznikov, med njimi več kot
40.000 zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, kulturi in
znanosti. Pred poslopjem vlade v prestolnici je nepregledno množico protestnikov nagovoril tudi glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

V Kopru je posredovala svoje sporočilo demonstrantom tudi
predsednica OO SVIZ Obala Mira Ganzitti. Protestni shodi so
potekali še v Kranju, Novem mestu, Celju, Velenju, na Ptuju,
Ravnah na Koroškem, v Mariboru in Murski Soboti.
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Več kot 85-odstotna udeležba
Ob opredeljevanju za ali proti stavki so
stavko izglasovali v 709 zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v 28 zavodih s
področja kulture in 10 zavodih iz znanosti, v katerih ima SVIZ organizirano svoje
članstvo.
Na stavkovno sredo, 18. aprila letos, je
bilo po podatkih, ki so nam jih prek posebne aplikacije sporočili zaupniki in člani z
zavodov, ki so izglasovali stavko, na delo-

vnem mestu 49.095 zaposlenih iz vzgoje,
izobraževanja, kulture in znanosti. Stavkalo jih je 41.821 ali 85,2 odstotka, stavki
pa se jih ni pridružilo 7.274 ali 14,8 odstotka. V aplikaciji so zaupniki SVIZ lahko
vnesli tudi število otrok, ki so jih v slovenskih vrtcih, šolah in dijaških domovih
kljub stavki ob dogovoru s starši sprejeli v
varstvo: skupaj je bilo 18. aprila v oskrbi
3.866 otrok, učencev in dijakov.

Podpora stavki tudi iz tujine

Kolegi iz Srbije so v pismu
podpore izrazili zaskrbljenost, da v Sloveniji kot edini
članici EU s področja nekdanje Jugoslavije potekajo procesi, ki ogrožajo ves javni
sektor in še posebno področje izobraževanja.

Ob napovedani splošni stavki javnega
sektorja zaradi nepravičnih in neupravičenih posegov v sredstva in pogoje za
delovanje slovenskega javnega sistema
vzgoje in izobraževanja so na Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije naslovili pisma in izraze podpore tudi številni tuji sindikati - med
njimi kolegi s Hrvaške, iz Srbije, Črne
Gore, Makedonije, Italije, Rusije, slovenskih šol v Italiji, s Češke, Slovaške in z
Nizozemske.
S pozivom slovenskemu ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr.
Žigi Turku, da je predlagano zniževanje
proračunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje nesprejemljivo, pa je v imenu
Izobraževalne internacionale (Education
International - EI), ki zastopa in predstavlja glas več kot 30 milijonov zaposlenih
v izobraževanju iz več kot 170 držav in
ozemelj vsega sveta, podprl prizadevanja
SVIZ za ohranitev kakovostnega javnega
šolstva tudi generalni sekretar te največje mednarodne organizacije vzgojiteljev,

učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju Fred van Leeuwen. V pismu je med
drugim zapisal, da je izobraževanje mednarodno priznano kot ključni element pri
prizadevanjih katere koli države za izhod
iz gospodarskih težav ter da v EI in njenih
400 članicah z vsega sveta verjamejo, da
strogi ekonomski ukrepi ne pomenijo rešitve gospodarske krize. Nasprotno, povečanje naložb v kakovostno javno izobraževanje je v samem središču vsake celovite
rešitve sedanje gospodarske krize. Vlaganje v izobraževanje pomeni vlaganje v
učitelje in podporne storitve ter zmogljivosti, ki skupaj tvorijo učinkovit in uspešen izobraževalni sistem. »V tej povezavi
je zmanjševanje sredstev za učiteljske
plače zelo kratkovidno in kontraproduktivno, številni drugi varčevalni ukrepi, ki jih
predlaga slovenska vlada, pa bodo prav
tako spodkopali kakovost slovenskega
izobraževalnega sistema in bodo imeli
negativne in škodljive učinke na izobraževanje otrok v Sloveniji v prihodnosti,« so
prepričani v Izobraževalni internacionali.

Podpisan stavkovni sporazum

S podpisom stavkovnega sporazuma med vlado in stavkajočimi sindikati javnega sektorja
se je 10. maja 2012 končala
stavka večine sindikatov. Slednja bo skladno s sporazumom
plačana.

Včeraj, 10. 5. 2012, so se s podpisom
stavkovnega sporazuma med vlado in
stavkajočimi sindikati prekinila dolgotrajna pogajanja med obema omenjenima
stranema, sindikati podpisniki sporazuma
– med njimi tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pa so končali stavko, ki bo skladno s sporazumom plačana.
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v
vlogi vodje koordinacije stavkovnih
odborov po podpisu sporazuma pred
novinarji povedal, da je sindikatom javnega sektorja uspelo v pogajanjih uresničiti del stavkovnih zahtev, ki so oznamovale eno največjih stavk v Sloveniji 18.
aprila letos. Takrat so stavkajoči med

drugim zahtevali ohranitev socialne države, kakovostnih javnih storitev in ohranitev delovnih mest. Omenjeno je sindikatom ob usklajevanju z vlado uspelo doseči, začasno pa so morali pristati na znižanje plač, kar so storili z mislijo na dobro
vseh državljanov in državljank Slovenije.
Ti so v času stavke pokazali, da verjamejo
v kakovostne javne storitve ter da podpirajo ohranitev dozdajšnje in dogovorjene
smeri razvoja naše države v smeri solidarnosti in socialne države.
Na spletni strani www. sviz.si si lahko na
fotografijah ogledate podpis stavkovnega
sporazuma, prav tako pa so tam na voljo
videoposnetki izjav predstavnikov vlade in
glavnega tajnika SVIZ po dogodku.
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Izredna seja o ravnanju SVIZ

Pred začetkom izredne seje
Glavnega stavkovnega odbora
SVIZ, na kateri so se članice in
člani opredelili o nadaljnjem
ravnanju sindikata v zvezi s
sprejemanjem Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Glavni tajnik SVIZ in predsednica SVIZ sta zbranim natančno predstavila aktualni položaj glede pogajanj o varčevalnih ukrepih.

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v Ljubljani je predvčerajšnjim, 8. maja
2012, po seji Izvršilnega odbora SVIZ
popoldne potekala še izredna seja Glavnega stavkovnega odbora SVIZ. Na prvi
seji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ
12. aprila letos so se članice in člani
seznanili z rezultati opredeljevanja
zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, kulturi in znanosti glede stavke ter govorili
o praktičnih vidikih izvedbe splošne
stavke 18. aprila, tokrat pa sta glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in predsednica SVIZ Jelka Velički članicam in članom tega več kot 50-članskega organa
sindikata predstavila aktualni položaj v
pogajanjih z vlado o varčevalnih ukrepih, opredelili pa so tudi nadaljnje ravnanje sindikata v zvezi s sprejemanjem
Zakona o uravnoteženju javnih financ.
Navzoči so si bili edini v nestrinjanju s
tako ostrim zniževanjem plač javnim
uslužbencem, ki bo najbolj prizadelo

zaposlene z nižjimi plačami, strinjali pa
so se tudi, da bo SVIZ še naprej vztrajal,
da je treba odpraviti anomalije v plačnem
sistemu.
Po večurni in burni debati ter izmenjavi
mnenj je Glavni stavkovni odbor SVIZ
sklenil, da SVIZ ne bo vložil podpisov za
začetek referendumskega postopka o
zakonu za uravnoteženje javnih financ, a
le če bo Državni zbor iz omenjenega zakona umaknil vse standarde in normative.
Če bi Državni zbor potrdil Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki bi vseboval
predlagane posege v standarde in normative za področje vzgoje in izobraževanja,
so še sklenili na sestanku, bo SVIZ takoj
sprožil vse postopke za začetek postopka
zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu.

Program stabilnosti že v Bruslju
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo 6. maja
letos s sporočilom za javnost v luči tedanjega poteka pogajanj z vlado znova
opozorili na to, da se slednja očitno ne
namerava odpovedati napovedanim korenitim posegom v vzgojo in izobraževanje. To je po našem mnenju potrdilo tudi
dejstvo, da je vlada 26. aprila letos preko ministrstva za finance mimo socialnih
partnerjev ter brez seznanitve članov
Ekonomsko-socialnega sveta in stavkajočih sindikatov v javnem sektorju posredovala v Bruselj program stabilnosti, ki
napoveduje izjemno ostre reze na področju izobraževanja. Ta poteza je še povečala nezaupanje sindikatov do vlade, ki
je v omenjenem dokumentu napovedala
spremembe standardov in normativov na
področju šolstva in predšolske vzgoje ter

tudi spremembe načina financiranja visokošolskih zavodov. V programu stabilnosti
so posebej izpostavljene dodatne obremenitve učiteljev in ob tem povečanje števila
otrok v razredih. Slovenska vlada je Bruslju
v omenjenem dokumentu zagotovila spremenjeno zakonodajo, ki bo znižala odhodke proračuna v tem in prihodnjih dveh
letih, in sicer naj bi vlada v tem obdobju
vzela šolstvu – brez univerzitetnega izobraževanja - za 318 milijonov sredstev.
Minister Andrej Vizjak je v medijih pojasnil, da je vlada v Bruselj pač poslala predlog zakona za uravnoteženje javnih financ,
ki ga je sama potrdila in ga je morala v
sklopu programa v določenem roku oddati.
Zagotovil pa je, da bodo dodatno poslali
tudi spremembe, do katerih bo prišlo.

Poslance spomnili na dogovor
Zaradi aktualnega dogajanja v povezavi
s sprejemanjem Zakona o uravnoteženja
javnih financ, ki ga je vlada pretekli
mesec enostransko poslala v Državni
zbor, so Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije in nekateri drugi
sindikati ter Zveza društev upokojencev
Slovenije 23. aprila letos na parlamentarne stranke in poslanca manjšin naslovili poziv, naj ne podprejo omenjenega
zakona. To bi namreč pomenilo kršitev
zaveze, ki so jo socialni partnerji in skoraj vse parlamentarne stranke podpisali

22. decembra lani, in sicer da stranke v letu
2012 v zakonodajnem postopku v Državnem
zboru ne bodo podpirale s socialnimi partnerji predhodno neusklajenih predlogov in
da ne bodo enostransko posegale na področje pravic, ki jih ureja do konca letošnjega
junija veljavni interventni zakon. V dokumentu so se podpisniki zavezali tudi, da
bodo v roku veljavnosti interventnega zakona pripravili in socialnim partnerjem predstavili ter v socialnem dialogu uskladili potrebne reforme in spremembe skupaj s celotnim paketom varčevalnih ukrepov.
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Vrtci, šole, 8-urni delovnik …

Knjižica je v e-obliki dostopna
na spletni povezavi http://
www.sviz.si/brosure/.

Minuli mesec je v luči trenutnega dogajanja, povezanega z v izhodišču predlaganimi
varčevalnimi ukrepi slovenske vlade, ki bi
korenito posegli v kakovost vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ter v povezavi z
aktualno polemiko o delovni obveznosti
slovenskih učiteljev ob sodelovanju strokovnjakov Centra za študij edukacijskih
politik pri Pedagoški fakulteti v Ljubljani
ter Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije izšla žepnica Za
kakovost javnih vrtcev in šol: primerjalne
analize. Avtorice Ljubica Marjanovič
Umek, Živa Kos Kecojević in Nika Šušterič
v prvem delu knjižice preverjajo, koliko
upoštevanje različnih dejstev s področja
vzgoje in izobraževanja velja za nabor
ukrepov v šolstvu, ki jih javnosti ponuja
Vlada Republike Slovenije, pri tem pa se
opirajo na podatke, pridobljene iz mednarodne raziskave o dosežkih na področju
šolstva PISA in na dobro strukturiran nabor
primerjalnih raziskav, ki jih že leta pripravljata Eurydice in OECD. V drugem delu
žepnice avtorja Veronika Tašner in Marjan

Šimenc primerjalno osvetlita polemiko
o potrebnosti uvedbe osemurne obvezne prisotnosti slovenskih učiteljic in
učiteljev v šolah, ki je bila v preteklih
mesecih pri nas spet v središču burnih
razprav strokovne in laične javnosti.
Vsebina žepnice je bila javnosti predstavljena 23. aprila letos na sedežu
SVIZ v Ljubljani in priporočamo, da si
na naši spletni strani ogledate zanimive
videoposnetke, ki so nastali ob tej priložnosti. Na spletni povezavi http://
www.sviz.si/brosure/ pa strokovno
publikacijo lahko prelistate v e-obliki.

Ne varčevanju tudi študenti in 15o

Kulturno manifestacijo študentov je mogoče razumeti kot
nasprotovanje predlaganim
vladnim ukrepom, kot izraz
vsesplošnega nezadovoljstva v
državi, kot skrb za prihodnost
ali budnico narodu.

Pretekli teden, 3. in 4. maja 2012, in
včeraj, ko je v Državnem zboru RS potekala razprava ob sprejemanju Zakona o
uravnoteženju javnih financ ter o rebalansu proračuna, so svoje nestrinjanje z
varčevalnimi ukrepi na področju visokega
šolstva pred poslopjem Državnega zbora
izrazili tudi študenti, profesorji in delavci
Akademije za gledališče, radio, film in
televizijo. Z javnim branjem Hlapcev
Ivana Cankarja so želeli študenti vladajočim pokazati, da napovedanega varčevanja ne spremljajo pasivno in so zaskrbljeni
spričo prihodnosti slovenskega visokega
šolstva in izobraževanja nasploh. 12-urni
bralni maraton so študenti AGRFT priredili tudi ob dnevu Evrope, 9. maja 2012;
pridružila sta se jima Študentski svet in
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.
Pred parlamentom so ves včerajšnji dan,
ko so poslanci obravnavali omenjena pre-

dloga rebalansa državnega proračuna in
Zakona za uravnoteženje javnih financ
protestirali tudi podporniki organizacije
15o. Prepričani so, da varčevalni paket ne
zadeva zgolj plač, temveč predvsem način
organiziranja storitev, kot so šolstvo,
zdravstvo in socialna varnost, ter da poslabšuje socialni položaj najbolj prekernih
in negotovih. Ob tem so zaskrbljeni, da
bodo ob koncu vladne ofenzive javne storitve privatizirane, njihova kakovost in
dostopnost pa odvisni od materialnega
položaja posameznika. Vladi želijo zato s
protesti poslati jasno sporočilo, da ne
bodo plačali njihove krize. Od nje bodo
zahtevali nove socialne pravice za prekerno generacijo, ki ji je nujno izboriti dostojno prihodnost.
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