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Oblast ne potrebuje sogovornikov
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije smo se 5. junija letos s
sporočilom za javnost odzvali na informacije, da pripravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport obsežnejše
združevanje in ukinjanje srednjih šol. O tem
socialni partnerji, dijaki in starši niso neposredno obveščeni, kar pred koncem šolskega
leta zgolj dodatno stopnjuje napetost, vnaša
nemir med učitelje in zbuja zaskrbljenost
zaposlenih za delovna mesta.
Ministra dr. Žigo Turka smo tako pozvali, naj
pristojno ministrstvo preneha s konspirativnimi aktivnostmi ter naj z nameravanim
združevanjem šol takoj seznani slovensko
javnost, zaposlene v šolah, dijake, dijakinje
in njihove starše. Prav tako smo ga pozvali,
naj zagotovi vključitev in sodelovanje sindi-

katov zavodov pri morebitnem uvajanju sprememb, naj izvede obvezna posvetovanja
pred posegi v šolsko mrežo ter naj omogoči
zainteresirani javnosti, da se do nameravanih
sprememb opredeli.
Ponovno smo poudarili, da od ministrstva
pričakujemo tudi jasno in nedvoumno izražena zagotovila, da med poletnimi počitnicami
ne bodo skušali uveljavljati sprememb standardov in normativov v šolah in vrtcih, ki bi
jih sicer SVIZ razumel kot poskus šolskih
oblasti reprezentativnim sindikatom zaposlenih, starševskim združenjem in dijaški organizaciji onemogočiti sodelovanje pri spremembah. Več na spletni strani www.sviz.si.

Izobraževanje naložba v prihodnost
Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije v Ljubljani smo
23. maja letos v luči napovedane namere
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, da bo skušalo že z novim šolskim
letom, torej septembra letos, uveljaviti zaostrene standarde in normative, pripravili srečanje z novinarji. SVIZ bo predlaganim grobim in enostranskim posegom v standarde in
normative v slovenskem šolstvu, vsiljevanim
pod krinko varčevanja, kot že do zdaj ostro
nasprotoval, saj so usmerjeni neposredno v
kakovost javnega sistema vzgoje in izobraževanja. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je
zbrane opozoril, da je pristojno ministrstvo
povsem zaobšlo dogovor s sindikati in sestankovalo z ravnatelji in občinami, kjer je bilo
rečeno, da bodo standardi in normativi zaostreni že s šolskim letom 2012/13. To pa je
bilo iz ukrepov izvzeto potem, ko je SVIZ
pristal na zniževanje plač, a pod izključnim
pogojem, da država ne bo poslabševala javnega šolstva. Pristojno ministrstvo zato z
izjavami, da bo prišlo do povečanja števila

otrok v razredih in v oddelkih vrtcev, povečanja obremenitev strokovnih delavcev in zaostritev drugih normativov, po mnenju glavnega
tajnika SVIZ sporoča, da je povsem nepomembno, kaj se zgodi v sklopu usklajevanj socialnega sporazuma. SVIZ seveda temu ostro nasprotuje in opozarja, da zaposleni v vzgoji in
izobraževanju niso pristali na zniževanje plač
zato, da bi »imela vlada fige v žepu in preko
ovinka jeseni uveljavila tisto, kar je za večino
državljanov nesprejemljivo«. Reševanje krize
z zmanjševanjem kakovosti javnega šolstva je
povsem zgrešeno, zato bo odgovor SVIZ podoben kot v Španiji, kjer so minuli mesec izpeljali največjo splošno stavko v šolstvu in izobraževanju zaradi ukrepov, ki so identični slovenskim. Posnetek novinarske konference, na
kateri je torej glavni tajnik SVIZ spregovoril o
možnih prihodnjih scenarijih, če bosta ministrstvo in vlada vztrajala pri posegih v standarde in normative slovenskega šolstva, si lahko
ogledate na spletni povezavi http://
www.sviz.si/novice/729/0/Se-bo-vladamorala-nau%C4%8Diti-%C5%A1pansko?
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Po predstavitvi aktualnega
sindikalnega dogajanja je sledil zbor Sindikalne konference
visokega šolstva in znanosti, ki
jo vodi dr. Matjaž Gams.

Na zboru o povečanju članstva
Sredi maja, 16. 5. 2012, so se na enodnevnem izobraževanju srečali sindikalni zaupniki Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti. Od 54 izvoljenih zaupnikov se jih je dogodka v Termah Snovik
udeležilo 24. Zbranim je aktualno sindikalno dogajanje predstavil glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj, zatem pa je bil
izpeljan tudi zbor sindikalne konference.
Slednjega je vodil njen predsednik dr.
Matjaž Gams, v ospredju pa so bila pereča
vprašanja, povezana z interventnim zakonom in rebalansom proračuna, ki se
pomembno dotikajo visokega šolstva in
znanosti zaradi zmanjšanja dodeljenih jim
sredstev in tako ogrožajo delovanje insti-

tucij na tem področju. Prav tako je bilo
izpostavljeno, da je z nižanjem plač najbolj
prizadet plačni razred J, ki je bil najbolj
oškodovan že s sprejemom novega plačnega
sistema leta 2008. Izpostavljeno je bilo še
vprašanje umestitve asistentov, asistentov z
magisterijem, bibliotekarjev in lektorjev, ki
so z razvrstitvijo asistenta z doktoratom v
40 plačni razred povsem neustrezno razporejeni. Navzoči so spet poudarili potrebo po
organiziranju sindikalne konference na OO
SVIZ Ljubljana in okolica, dana pa je bila
tudi pobuda za povečanje števila članic in
članov na zavodih s področja visokega šolstva in znanosti, saj je teh trenutno le približno 3000.

Srečanje sindikatov z Balkana

V Makedoniji so se sindikati z
resolucijo zavzeli za izboljšanje kakovosti izobraževanja in
za boljši status učiteljev.
Pozvali so tudi k enakopravnemu socialnemu dialogu.

V SVIZ smo - da bi zaščitili
kakovost slovenskih vrtcev in
preprečili nerazumne posege
v standarde in normative pod
krinko varčevanja - pripravili
kratek film o naši predšolski
vzgoji. Za ogled kliknite na
http://www.sviz.si/
novice/717/0/Otroci-gremoradi-v-vrtec-.

Zadnji letošnji majski konec tedna, tj. od
25. 5. do 27. 5. 2012, je makedonski Sindikat izobraževanja, znanosti in kulture
SONK na Ohridu gostil panožne sindikate s
Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Srbije,
Črne Gore, s Kosova, iz Bolgarije in Slovenije. Na srečanju so prisotni - SVIZ sta
zastopala predsednica Jelka Velički in
strokovni sodelavec GO za stike z javnostjo in mednarodno dejavnost Sandi Modrijan - sprejeli Dogovor o medsebojnem
sodelovanju med sindikati iz balkanskih
držav ter Resolucijo za izboljšanje pogojev v izobraževanju v balkanskih državah.
Strinjali so se z vzpostavitvijo dolgotrajnejšega medsebojnega sodelovanja z
namenom izboljšanja medsebojne solidarnosti, z omenjeno resolucijo pa so podpisniki sporočili, da je vsem sindikatom na
področju Balkana skupno, da njihove države premalo skrbijo za kakovost izobraževanja, saj se preveč varčuje prav na tem
področju. Razmere v
številnih vrtcih,
šolah na fakultetah so neustrezne, učni

načrti so marsikje neusklajeni s časom, v
katerem živimo, zlasti problematična pa sta
status zaposlenih v izobraževanju in njihov
družbeni položaj. Učitelji so tako premalo
cenjeni glede na svoj prispevek družbi, prav
tako za svoje delo ne prejemajo ustreznega
plačila. Problematičen je tudi socialni dialog, ki mnogokrat ne temelji na moči argumentov, temveč na položaju posameznega
partnerja, zato so navzoči sindikati pozvali k
dialogu in enakopravnemu partnerstvu.
Predstavniki Bosne in Hercegovine so v
Makedoniji opozorili še na zelo zaskrbljujočo
segregacijo v njihovih šolah, saj se pod »isto
streho« ločeno šolajo, denimo, Bošnjaki in
Hrvati. Poučujejo jih različni učitelji, ne
družijo pa se niti med odmori. Tudi sicer
izobraževalna politika v tej državi ni enotna
in ima vsak od štirinajstih kantonov svojega
ministra za izobraževanje, posamezni kantoni za področje izobraževanja ne dobijo enako sredstev, različno so plačani tudi učitelji;
vse omenjeno pa tudi sindikatu onemogoča,
da bi se pogajal na nacionalni ravni.

Varčevalni ukrepi ne rešujejo krize
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je
konec letošnjega maja, tj. 29. 5. 2012,
sodeloval na omizju na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, ki ga je pripravilo
društvo Polituss. Udeleženci so se strinjali, da varčevalni ukrepi ne pomenijo pravega odgovora na krizo, saj slednjo še
poglabljajo, ker vodijo v revščino in brezposelnost. O omenjenem sta podrobneje
spregovorila člana programskega odbora
Delavsko-punkerske univerze Sašo Furlan
in dr. Primož Krašovec, ekonomist Jože
Mencinger pa je predstavil specifike krize
v Sloveniji ter ob tem opozoril, da javni
dolg ni nastal zaradi zapravljivosti javnega

sektorja. To, da poskuša vlada javni sektor
prikazati na ta način, je izpostavil tudi glavni tajnik SVIZ. V pogajanjih s sindikati si je
tako prizadevala prikazati posege v socialno
državo kot obrobne in ustvariti vtis, da gre
sindikatom zgolj za plače v javnem sektorju.
A stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja so bile splošne in so imele družbeni
kontekst, poudarja Branimir Štrukelj. Sindikati so tako na prvo mesto postavili zahtevo
po ohranitvi socialne države, nato zahtevo
po ohranitvi kakovostnih javnih storitev,
šele na tretjem mestu pa so bila vprašanja
zaposlenih v javnem sektorju in njihovih
plač.
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Pravni nasvet je pripravil
Tone Seliškar, strokovni
sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve.

Zakon o uravnoteženju javnih financ
Zakon o uravnoteženju javnih financ je
prinesel ogromno sprememb in posega v
45 zakonov. S pravnega vidika je to nevzdržno in nedopustno, a zakon je z zadnjim
dnem letošnjega maja začel veljati in se,
dokler ne bodo z ustavnimi odločbami
posamezna določila zakona razveljavljena
oziroma priznana kot neustavna, od 1.
junija letos tudi uporablja. V pravno pisarno SVIZ vsak dan prihajajo številna vprašanja članic in članov, povezana z omenjenim zakonom, največ pa jih je povezanih s
t. i. prisilnim upokojevanjem in z regresom.
Zakon določa, da bo moral delodajalec
delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, dati odločbo o prenehanju delovnega
razmerja. Le v primeru, da bi ministrstvo
ugodilo prošnji delodajalca, da je delo
takega delavca nujno potrebno za nadaljevanje delovnega procesa, bo lahko delavec
ostal v delovnem razmerju. Zakon tudi
določa, da delavcu ob upokojitvi pripadajo
tri plače le v primeru, če se upokoji v roku
dveh mesecev po uveljavitvi zakona, to je
do najpozneje do 31. 7. 2012. Če bi se

upokojil po preteku tega roka, mu pripadata le dve plači.
Vprašanja o regresu se nanašajo predvsem
na višino le-tega in na čas, ko naj bi bil
regres izplačan. Z okrožnico pristojnega
ministrstva je določeno, da se regres izplača do 19. 6. 2012, in sicer v višini, kot je
določena v zakonu. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda zaposlenega in znaša od 100 evrov bruto za tiste, ki so uvrščeni v 40. ali višji plačni razred, do 692 evrov
bruto za tiste do vključno 13. plačnega razreda. Nekateri zavodi so si izplačali regres v
maksimalni višini - gre za vrtce, katerih
financer je občina, in za zavode, ki imajo
lastna sredstva - ministrstvo pa bo izplačilo
izvedlo v skladu z zakonskimi določbami.
Kot ste verjetno seznanjeni, je bil v zvezi z
obema zgoraj omenjenima določbama sprožen ustavni spor, SVIZ pa bo tudi iskal sodno
pot glede višine izplačila regresa, saj smatramo, da so z Zakonom o uravnoteženju
javnih financ kršeni dogovori, ki so bili sklenjeni lani, in seveda kolektivne pogodbe.
Problematiko bomo podrobneje predstavili
tudi v Obvestilih.

Predstavitev OO SVIZ Ajdovščina

Bojana Stopar vodi OO SVIZ
Ajdovščina od leta 2010,
sindikalna zaupnica na OŠ
Šturje Ajdovščina pa je še
tri leta več.

Informacije o prijavi na Poli
maraton dobite pri predsednikih svojih območij ali pri
predsedniku OO SVIZ Ptuj
Milanu Kumru. Rok za prijavo je že 15. 6. 2012.

Območni odbor Ajdovščina je del SVIZ
Slovenije vse od njegove ustanovitve.
Območje, ki povezuje dve sosednji občini
- Ajdovščino in Vipavo - je imelo vsako
leto več članic in članov. Trenutno je
vseh 520, prihajajo pa iz enajstih zavodov: vrtca, s šestih osnovnih šol, srednje
šole, z glasbene šole ter iz centra za
usposabljanje invalidnih otrok in galerije.
»Čeprav OO SVIZ Ajdovščine ni veliko,
poskrbimo, da se naš glas sliši in upošteva
v Ljubljani, saj imamo člane v vseh konferencah in sekcijah,« pravi predsednica
območja Bojana Stopar. SVIZ vidi kot
združenje ljudi s podobnimi vrednotami:
»Skupaj si prizadevamo za prepoznavnost
našega dela, za položaj v družbi, ki si ga
zaslužimo. Sindikat je v teh negotovih
časih edini, ki nam zagotavlja varnost.«
Na območju prav tako skrbijo, da njihovi
članice in člani izkoristijo vse pravice in

ugodnosti, ki jih zagotavljajo statut in drugi
pravilniki sindikata. Po besedah predsednice območja se članice in člani obračajo na
sindikat, ko gre za finančno stisko, nudenje
brezplačne pravne pomoči ali neposredne
pomoči ob konfliktih in nesporazumih na
delovnem mestu. Na stisko svojih članic in
članov so bili zmeraj občutljivi in bodo
ostali tudi v prihodnje. Prav tako jih redno
seznanjajo z vsemi ugodnostmi, ki jih prinaša članstvo v SVIZ, posebno velik pomen pa
pripisujejo druženju. Tako vsako leto ob
dnevu učiteljev organizirajo pohod, ob
mednarodnem dnevu žena ogled gledališke
predstave, med jesenskimi počitnicami pa
se odpravijo na tridnevno poučno potovanje. Članice in člani OO SVIZ Ajdovščina vsako leto sodelujejo na Svizovih športnih
igrah, številne članice pa so športno dejavne prav vse leto, saj obiskujejo ure aerobike.

Na maraton z novim kolesom
Članice in člani SVIZ že sedem let v ekipi
SVIZ SLOVENIJE kolesarijo na največjem
rekreativnem kolesarskem dogodku v
Sloveniji. Tudi letos OO SVIZ Ptuj organizira skupinsko prijavo na deseti jubilejni
Poli maraton, ki bo potekal 16. junija.
Rok za prijavo je 15. junij 2012, več
informacij pa najdete na naši spletni

strani in strani organizatorjev maratona.
Če bi želeli na maratonu kolesariti na novem
kolesu ali v novi kolesarski opremi, lahko kot
člani SVIZ izkoristite popust, ki ga ponuja
podjetje Pulzar, d. o. o. iz Komende. Več o
tej aktualni ponudbi najdete na www.sviz.si.
Čakata vas še novi ugodnosti, ki so ju pripravili v Apartmajih Skok in v Termah Olimia.
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OO SVIZ Kranj na svojem
Članice in člani Območnega odbora SVIZ
Kranj - četrtega največjega območja SVIZ,
ki bo prihodnje leto praznovalo 20 let od
ustanovitve - so 24. maja letos po dolgem
času, ko so s svojo pisarno gostovali v najemu, dobili povsem svoje poslovne prostore.
Pisarna se nahaja na Slovenskem trgu 6 v
Kranju (v nekdanjem Delavskem domu).

Predsednica območja Vlasta Sagadin
bo v pisarni članom na voljo vsak
torek od 10.30 do 15.00 ter ob četrtkih od 8.00 do 15.00.

Po kratkem kulturnem programu sta predsednica SVIZ Jelka
Velički in predsednica OO SVIZ
Kranj Vlasta Sagadin svečano
prerezali trak novih poslovnih
prostorov.

Evropska unija v razredu

Na spletni strani www.pei.si je
dostopno brezplačno gradivo o
vključevanju EU vsebin v šolske
in obšolske dejavnosti v osnovnošolskem in srednješolskem
izobraževanju.

Pedagoški inštitut je - kot smo v Svizovih
novicah že pisali - marca in aprila letos v
sodelovanju z Evropsko komisijo, Vlado
RS in Evropskim parlamentom izpeljal niz
usposabljanj na temo zgodovine, politične ureditve in življenja v Evropski uniji.
Na enodnevnih seminarjih, ki so potekali
v Miklavžu na Dravskem polju, Celju,
Novem mestu, Kopru in Ljubljani, je
sodelovalo 128 učiteljic in učiteljev. Ti so
bili z usposabljanjem zelo zadovoljni in
so se strinjali z organizatorji, da predstavlja EU široko paleto zanimivih in aktualnih tematik, ki bi jih veljalo pogosteje
vtkati v vsakdanje delo v razredu. Ne
nazadnje se potreba po vključevanju vsebin EU v šole zrcali tudi v novem učnem

načrtu za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko. »Morda je bil že letošnji dan
Evrope, 9. maj, ko so v številnih slovenskih
mestih potekale dejavnosti ob praznovanju
začetka evropskega povezovanja, obogaten
z vsebinami z omenjenih usposabljanj,«
pravi mag. Urška Štremfel s Pedagoškega
inštituta. Želijo si, da bi usposabljanje pripomoglo h kontinuiranemu vključevanju EU
vsebin v šolske in obšolske dejavnosti osnovnih in srednjih šol, za vse, ki se jim niste
utegnili pridružiti, pa je na spletni strani
Pedagoškega inštituta: http://www.pei.si
(zavihek IZOBRAŽEVANJA) dostopen priročnik z delovnimi listi »EU v šoli«, dodali pa
so še drugo gradivo z omenjenih srečanj.

Tudi Španci za kakovost javnega šolstva

V Španiji je že ostalo brez dela
več tisoč učiteljev, številne
šole se soočajo s težavami pri
plačevanju stroškov za elektriko ali ogrevanje.

V Španiji je 22. maja letos potekala stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki
je prvič v zgodovini te države zajela vse
ravni izobraževanja od vrtca do univerze.
Med več kot milijonom protestnikov so bili
ob učiteljih tudi učenci, študenti in starši,
ki so izražali nestrinjanje z zmanjševanjem sredstev za šolstvo zaradi varčevalnih
ukrepov. Španska vlada premiera Mariana
Rajoyja je namreč v sklopu varčevalnih
ukrepov, s katerimi želi zmanjšati proračunski primanjkljaj, nedavno proračun za
izobraževanje zmanjšala za tri milijarde
evrov. Zaradi tega bodo odpustili številne

učitelje, tiste, ki bodo zaposlitev obdržali,
pa ob enakem plačilu bolj obremenili. Povečalo se bo tudi število učencev v razredu, do
25 odstotkov višje bodo šolnine v terciarnem
izobraževanju. V Španiji je že pred temi
zadnjimi vladnimi ukrepi ostalo brez dela
več tisoč učiteljev, saj so sredstva za šolstvo
zmanjšale tudi regionalne vlade.
Pred stavko smo tudi v SVIZ s podpisom peticije, ki jo je v imenu Izobraževalne internacionale posredoval članicam glavni tajnik te
organizacije Fred van Leeuwen, podprli
španske kolege v prizadevanju, da bi ohranili
doseženo kakovost javnega šolstva.

Iz tajništva GO SVIZ vam želimo uspešen zaključek šolskega leta ter sproščene in
ustvarjalne počitniške dneve. S Svizovimi novicami bomo z vami spet septembra.

