Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na
info@sviz.si.

Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim
letom. Vse do zdaj izdane novice (od junija 2011) so
dostopne tukaj.
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Štipendiranje in razpis subvencij
Srečanje upokojenih članic in članov

Ulica je bila polna!

Na protestni shod so množično skupaj prišli
čistilke, kuharice, hišniki, kurjači, tajnice, vozniki
in drugi zaposleni iz plačne skupine J, pomočnice vzgojiteljic, medicinske sestre, bolničarji,
negovalci, sodni zapisnikarji, tehnično osebje
policije, mehaniki, skladiščniki, odrski in scenski
delavci, arhivski, muzejski in restavratorski
tehniki … ter tudi številni bolje plačani zaposleni, ki so vsem podplačanim in podcenjenim
kolegicam in kolegom prišli izkazat podporo.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja
(KSJS) in SVIZ sta 20. 6. 2017 izpeljala tretji
protestni shod v tem šolskem letu, namenjen izboljšanju položaja najslabše plačanih
v javnem sektorju. Več kot 2.000 pomočnic
in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev je
pred tem že septembra, več kot 2.500 zaposlenih iz plačne skupine »J« pa novembra
zahtevalo boljše vrednotenje in plačilo njihovega dela. Shoda, ki sta usmerila pozornost javnosti k najslabše plačanim delovnim
mestom v javnem sektorju, sta odločilno
prispevala k sklenitvi dogovora, da se za
odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju
zagotovi 70 milijonov evrov. V SVIZ smo bili
prepričani, da lanskoletni dogovor vsi razumemo enako – tj. da bo velika večina omenjene vsote namenjena za izboljšanje plač
najslabše plačanih v javnem sektorju: da je
denar za zaposlene v plačni skupini »J«, za
čistilke, hišnike, za kuharje in kuharske
pomočnike, za gospodinjce in perice, za
knjigovodje in računovodje, za administratorje in poslovne sekretarje na eni strani,
na drugi strani pa za pomočnice in pomočnike vzgojiteljic, ki so eni od najslabše plačanih strokovnih delavcev. A vlada je na
naše veliko presenečenje na pogajanjih za
odpravo anomalij predlagala zvišanja na
številnih delovnih mestih z zahtevano visokošolsko izobrazbo (VII/1 in VII/2) v državni
upravi, v agencijah in tudi v skupini »J«.

Hkrati vlada ni predlagala zvišanja plač za
delovna mesta z visokošolsko izobrazbo v
izobraževanju, znanosti in kulturi, ki so bila
že do zdaj slabše plačana od tistih v državni
upravi. Na množičnem junijskem protestnem shodu »Skupaj za skupino J in ostale
najslabše plačane v javnem sektorju«, na
katerem se je zbralo več kot 2.500 udeležencev, so zato z ramo ob rami stali čistilke,
kuharice, hišniki, kurjači, tajnice, vozniki in
drugi zaposleni iz plačne skupine J, pomočnice vzgojiteljic, medicinske sestre, bolničarji, negovalci, sodni zapisnikarji, tehnično
osebje policije, mehaniki, skladiščniki, odrski in scenski delavci, arhivski, muzejski in
restavratorski tehniki … ter tudi številni

bolje plačani zaposleni, ki so vsem podplačanim in podcenjenim kolegicam in kolegom prišli izkazat podporo. Od Vlade RS so
odločno zahtevali, da s sindikati v pogajanjih o odpravi plačnih anomalij najprej podpiše dogovor za javne uslužbenke in uslužbence iz plačne skupine J in druge zaposlene do vključno 26. plačnega razreda, šele
zatem pa bi pogajalci nadaljevali z odpravo
preostalih anomalij. KSJS ocenjuje, da bi s
takšnim dvostopenjskim postopkom omogočili uresničitev lanskega dogovora, po
katerem bi se plače najslabše plačanih javnih uslužbencev lahko zvišale že s 1. julijem
letos. Klik na www.sviz.si.
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Odločno nasprotovanje vladnemu predlogu v
pogajanjih za kulturo ter zavestnemu in namernemu marginaliziranju dela zaposlenih v tem
resorju so kulturniki izrazili tudi z udeležbo na
protestnem shodu »Skupaj za skupino J in ostale najslabše plačane v javnem sektorju«.

Na pogajanjih za odpravo anomalij v plačnem sistemu za kulturo je vladna stran
sindikate 12. 6. 2017 soočila z ultimativnim
stališčem, da za delovna mesta s področja
kulture namenja 106 tisoč evrov ali 0,15
odstotka od vsote 70 milijonov evrov, ki je
po lanskem dogovoru med vlado in sindikati zagotovljena za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja. Sindikalna
stran, ki jo sestavljajo SVIZ, Sindikat kulture
in narave Slovenije Glosa (Glosa) in trije
sindikati RTV, je označila ta predlog kot
skrajno žaljiv, saj predvidena vladna razporeditev sredstev potrjuje, da je oblast do
kulture povsem brezbrižna in da – ob izobraževanju in znanosti – zavestno in namerno marginalizira tudi delo ustvarjalk in
ustvarjalcev, strokovnjakinj in strokovnja-

kov ter tehničnega, administrativnega in
računovodskega osebja na področju kulture. Sindikalna stran je vladno opozorila, da
je z ultimatom pri 106 tisoč evrih, ki je za
zaposlene v kulturi povsem nesprejemljiv in
žaljiv, blokirala pogajanja, saj je s tem onemogočila vse poti do iskanja kompromisa.
SVIZ in Glosa predlagata za zaposlene na
področju kulture do vključno 26. plačnega
razreda za odpravo anomalij pri skrajno
nizkih plačah zboristov, plesalcev, odrskih
in scenskih delavcev, konzervatorskih,
arhivskih in muzejskih tehnikov ter drugih
dodatnih 1,05 milijona evrov za plače na
letni ravni, kar še zmeraj predstavlja le 1,5
odstotka od vsote 70 milijonov. Več na
spletni strani www.sviz.si.

Upravljanje učbeniških skladov

Za SVIZ je v pravilniku o upravljanju učbeniških
skladov predvsem problematičen 6. člen, ministrico pa smo opozorili tudi na poniževalno
vrednotenje dela upravljavcev skladov.

Iz SVIZ smo 8. 6. 2017 na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič naslovili dopis glede pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki so ga
na ministrstvu objavili v začetku junija. V
pismu opozarjamo na napake, ki smo jih
zasledili v pravilniku, in zahtevamo tudi
izboljšanje vrednotenja dela upravljavcev
sklada. Za SVIZ je najbolj problematična
napaka v 6. členu dokumenta, ki hkrati
predstavlja tudi kršitev medsebojnih dogovorov z resornim ministrstvom. Namen leteh je bil namreč celostno urediti položaj
upravljavca sklada in plačilo njegovega
dela, in sicer tako v osnovnih kot tudi v
srednjih šolah. Skladno s trenutnim zapisom v pravilniku naj bi ministrstvo sredstva

za plačilo upravljavca zagotavljalo le osnovnim šolam, SVIZ pa zahteva, da določba
velja tudi za srednje. Hkrati smo izpostavili,
da se sindikat z ministrstvom v dozdajšnjih
usklajevanjih ni dogovarjal o ustrezni višini
plačila dela, medtem ko je ministrstvo v
objavljenem pravilniku samostojno določilo
formulo za vrednotenje dela upravljavca
sklada. Vrednost povprečne ure dela namreč znaša približno 2,65 evra bruto, kar je
skrajno poniževalno vrednotenje odgovornega dela. Dopis, ki smo ga poslali ministrici
dr. Maji Makovec Brenčič in v njem izrazili
pričakovanje, da bo v zvezi s predstavljeno
problematiko učbeniških skladov takoj
ukrepala, si lahko v celoti preberete s klikom na to povezavo.

Vseevropska kampanja za višje plače

Ob občutnem izboljšanju slovenske gospodarske rasti, povečanju rasti obsega BDP, izboljševanju makroekonomskih razmer že četrto leto
zapored, izkazanem presežku v državnem proračunu je po mnenju SVIZ-a čas, da tudi država
svojim zaposlenim vrne vsaj del tistega, kar jim
je odvze(ma)la zadnjih nekaj let.

Ob letošnjem dnevu javnih storitev, ki ga
države pod okriljem organizacije Združenih
narodov obeležujejo od leta 2003, se je
SVIZ kot član Vseevropskega odbora sindikatov izobraževanja (ETUCE) pridružil kampanji Evropske konfederacije sindikatov
(EKS) Evropa potrebuje višje plače – zdaj
smo na vrsti mi! S sporočilom za medije
smo 23. 6. 2017 odločevalce in javnost
opozorili na pomen javnih storitev, na položaj javnih uslužbenk in uslužbencev ter
izpostavili potrebo in njihove zahteve po
zvišanju plač. V SVIZ smo neomajno prepričani, da si zaposleni v javnem sektorju po
devetih letih varčevanja zaradi gospodarske
krize zaslužijo, da se njihovo delo bolje
ovrednoti. Tudi EKS poudarja, da so evropske vlade v odzivu na finančno krizo leta

2008 (u)porabile javni denar za stabilizacijo
sistema in reševanje bank. Prav javna poraba je v tistem času, ko so aktivnost zasebnega sektorja in naložbe povsem upadle,
pomagala pri vzdrževanju gospodarstva. A
pod pritiskom evropskih institucij so številne vlade, da bi zmanjšale javno porabo in
znižale javni dolg, nadaljevale z uvedbo
strogih varčevalnih ukrepov, ki so prizadeli
več kot 20 milijonov delavcev. Številni ukrepi so imeli dolgoročen vpliv na zaposlene v
javnem sektorju in v večini držav se njihova
kupna moč še ni vrnila na predkrizno raven.
Vzgoja, izobraževanje, raziskovalna dejavnost in kultura v Sloveniji niso bili izjema,
temveč še zdaj močno občutijo zapoznele
posledice gospodarske krize. Več na
www.sviz.si.

02

Štipendiranje in razpis subvencij
Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem
načrtu za leto 2017 predvidel nepovratna
sredstva za članice in člane, ki bi želeli v
študijskem letu 2017/18 pridobiti ustrezno
izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za
delovno mesto, ki ga prosilec zaseda, in je
hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta.
Višina subvencije, ki jo prejme posamezni
prosilec, je 500 evrov, razpis pa bo odprt do
12. oktobra 2017. SVIZ za šolsko leto
2017/18 razpisuje tudi štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata.
Štipendije so namenjene dijakom in študen-

tom za šolanje oziroma redni študij za smeri
vzgoje in izobraževanja, znanosti ter kulture, in sicer za srednješolsko in za visokošolsko izobraževanje. Predvidoma štirinajst
štipendij, sedem za izobraževanje po srednješolskih programih in sedem za visokošolski študij, bo podeljenih za obdobje šolskega leta 2017/18. Rok za oddajo popolnih
vlog za pridobitev štipendije je 28. september 2017. Vse podrobnosti o razpisnih pogojih za štipendije in subvencije bodo dostopne na spletni strani www.sviz.si v začetku julija.

Varno in spodbudno učno okolje

Ugotovljeno na spomladanskih posvetih o varnem in spodbudnem okolju bo predstavljeno na
konferenci, ki bo predvidoma izpeljana novembra letos.

SVIZ, ministrstvo za izobraževanje in zavod
za šolstvo so od 24. 5. do 8. 6. 2017, ko je
potekal sklepni dogodek v Postojni, skupaj
izpeljali pet regijskih posvetov o zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja.
Srečanja so bila namenjena odkritemu pogovoru, izmenjavi spoznanj in primerov
učinkovitih praks ter predstavitvi izzivov in
potreb v povezavi z nasiljem, ki jih strokovni delavci zaznavajo v vrtcih in šolah. Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega
okolja spada med temeljne cilje vzgoje in
izobraževanja ter zajema tako krepitev
socialnih spretnosti, strpnosti, spoštovanja
drugačnosti kot omogočanje razvoja in
doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti.
Sodelujoči na regijskih posvetih so delili
tudi skoraj neverjetne in zaskrbljujoče
zgodbe iz njihove vsakodnevne prakse,
skupaj z drugimi udeleženci pa iskali možne
odgovore in rešitve ter predlagali, kako bi

morda lahko v vrtcih in šolah uspešno preprečili nasilje. Rdeča nit vseh srečanj so bila
opozorila o tem, da je ogrožena strokovna
avtonomija učiteljev, da v vrtce in šole
»nasilno« vstopajo starši (ponavadi tudi z
odvetniki), o potrebi po vključevanju in
tesnem sodelovanju več služb ob primerih
težav in nasilja (vodstva zavodov, svetovalni
delavci, centri za socialno delo, pedopsihiatri, policija …), težavah in stiskah otrok,
njihovih staršev in posledično tudi učiteljev,
ki izhajajo iz neznanja jezika (slovenščine) v
vrtce in šole vključenih otrok … Predstavniki
MIZŠ in ZRSŠ so pozorno prisluhnili vsem
zgodbam in spodbujali tudi izmenjavo predlogov o tem, kakšne ukrepe bi lahko vpeljali ter katero znanje in spretnosti bi potrebovali vzgojitelji in učitelji, da bi vrtci in šole
znova postali varen prostor za vse udeležene v procesu vzgoje in izobraževanja.

Tukaj smo, skupaj delujemo
Član Odbora za enakost SVIZ Rok Škufca se je
15. 6. 2017 udeležil dogodka, namenjenega
predstavitvi problemov, s katerimi se srečujejo mladi LGBTIQ+ posamezniki in posameznice. V Društvu Parada ponosa izvajajo projekt strukturiranega dialoga »Tukaj smo! Skupaj delujemo.«, s katerim želijo vsem mladim
LGBTIQ+ osebam od 16. do 30. leta omogočiti,
da predstavijo svoje predloge in zahteve odločevalcem. Na srečanju odločevalcev na področju mladinske politike in mladinskega dela ter
mladih LGBTIQ+ oseb je bila v začetku predstavljena analiza ankete o spolni identiteti in
težavah, s katerimi se soočajo LGBTIQ+ osebe
v omenjeni starostni skupini, in jo bo še do
konca letošnjega leta izvajalo Društvo Parada
ponosa. Do zdaj analizirani odgovori 495 oseb
kažejo, da se šolsko okolje se za mlade LGBTIQ+ osebe kaže kot ne-varno, saj se jih večina

zaposlenim v šolah ne razkrije ali pa se počutijo od njih nesprejete. Velja tudi, da so mlade
LGBTIQ+ osebe najbolje sprejete med sošolkami in sošolci, čeprav doživljajo z njihove strani
tudi nasilje. Po mnenju mladih bi učitelji in
šole lahko pomembno izboljšali življenje LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, v razpravi na posvetu pa
so pripravili predloge za izboljšave na tem
področju: več pozornosti bi namenili dostopnosti kontaktov, ki bi bili na voljo tistim, ki bi
se znašli v stiski, v šolski hišni red bi vključili
prepoved diskriminacije na podlagi spolne
usmerjenosti in/ali spolne identitete, pogrešajo delavnice nenasilne komunikacije, šolsko
svetovalno službo bi radi videli kot varen prostor za LGBTIQ+ osebe. Predvsem bi radi, da
se dijake seznani, da so tudi LGBTIQ+ osebe
na šoli dobrodošle, in da postane šola varen
prostor za prav vse dijakinje in dijake.
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Srečanje upokojenih članic in članov

Območni odbor SVIZ Ptuj, ki ga vodi predsednica Majda Anzelc, je junija gostil srečanje upokojenih članic in članov SVIZ, zelo uspešno pa je
organiziral tudi udeležbo članic in članov SVIZ
ter njihovih družin na 15. kolesarskem Poli
maratonu. Klik!

Na sončen junijski četrtek, 8. 6. 2017, so se
članice in člani Sekcije upokojenih članov
SVIZ sešli na vsakoletnem enodnevnem
druženju, tokrat so podrobno spoznali Ptuj
in njegovo okolico. Sedmega tovrstnega
srečanja v organizaciji SVIZ se je udeležilo
približno 270 upokojenih članic in članov iz
vse Slovenije, dan pa so začeli na Ptujski
Gori – gručastem naselju ob cesti Ptuj–
Majšperk, z jedrom okoli trga in veličastno
gotsko cerkvijo, ki leži na vrhu 352 metrov
visokega griča in je vidna že od daleč. Ptujska Gora je zaradi lepega razgleda na Dravsko polje in Haloze sicer tudi priljubljena
točka za pohodnike in kolesarje, naše članice in člane pa so tam z nastopom počastili
tudi otroci tamkajšnje podružnične šole in
vsakega obdarili s cvetlico. Ptuj so si upokojeni članice in člani ogledali v šestih skupinah, pred mestno hišo pa jih je pozdravil
tudi tamkajšnji župan. Navdušeni so bili nad

mogočno utrdbo Ptujskega gradu, po ogledu le-tega pa so se odpravili v Kidričevo.
Tam so ob kosilu prisluhnili pevkam hajdinskega učiteljskega zbora, kantavtorju Tadeju Vesenjaku, zabaval pa jih je še humorist
Saša Županek. Ob odhodu domov so udeleženke in udeleženci srečanja prejeli darilo
ptujske kmetijske šole, s seboj pa so odnesli
tudi nešteto lepih in nepozabnih vtisov. Več
na www.sviz.si.

Dobrodelna akcija za Mašo

V SVIZ že od začetka našega delovanja razumemo solidarnost s posamezniki, ki se znajdejo v
stiski, kot človeško dolžnost in kot temelj uspešnosti našega sindikata. Junija letos smo s pomočjo članstva uspešno izpeljali dobrodelno
akcijo za ureditev dvižne ploščadi za hčerko
naše članice.

V sklopu dobrodelne akcije, ki smo jo s
pomočjo naših članic in članov nadvse
uspešno sklenili v začetku tega meseca,
smo zbrali 14.000 evrov in pomagali družini
naše dolgoletne članice, ki jo je zdravstveno
stanje hčerke Maše primoralo v ureditev
dvižne ploščadi v večstanovanjski hiši v
Ljubljani, kjer družina živi. Maša bi morala v
tem šolskem letu končati četrti razred, a ne
hodi, ne govori in se ne more igrati s svojimi vrstniki. Pri njenih devetih sta jo starša
le še stežka zmogla nositi v drugo nadstropje, zato se je družina odločila za izgradnjo

neobhodno potrebne dvižne ploščadi, ki jim
bo olajšala dostop v stanovanje. Ob visoki
vsoti, ki jo vsak mesec namenijo za čim
boljše Mašino zdravje in počutje – nekatere
terapije so bili že primorani opustiti, ker
finančno vsega več ne zmorejo –, predstavlja dvižna ploščad zanje prevelik strošek,
zato je prispevek naših članic in članov za
Mašine domače neprecenljiv. V SVIZ smo
ponosni, da smo zmogli še enkrat več
»stopiti skupaj« in da smo družini naše
članice vsaj nekoliko olajšali vsakdanjik.

Uspešen program »Le z drugimi smo!«

S posameznimi seminarji so bili izvajalke in
izvajalci programa v tem šolskem letu že prisotni v številnih kolektivih. Če želite, da pridejo v
šolskem letu 2017/18 tudi k vam, jim pišite na
info@lezdrugimismo.si. Več informacij o seminarjih pa najdete na spletni strani https://
lezdrugimismo.si/.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in Pedagoški inštitut v okviru programa
»Le z drugimi smo«, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
ter Evropski socialni sklad, še naprej pripravljata niz brezplačnih izobraževanj za
pedagoške delavke in delavce. Konec junija
so že izpeljali regijsko usposabljanje v Kopru, že v začetku julija pa vabijo v Ljubljano
(4. in 5. 7.) in zatem avgusta še v Trbovlje
(28. in 29. 8.). Prijava v Katis (MIZŠ) omogoča, da se zainteresirani udeležite treh razpi-

sanih seminarjev: Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje,
koordinatorica dr. Marijanca Ajša Vižintin;
Medkulturni odnosi in integracija v vzgojnoizobraževalni praksi, koordinatorica dr.
Mirjam Milharčič Hladnik; Ničelna toleranca
do nasilja, koordinatorica mag. Sabina
Autor. Poleg teh seminarjev izvajajo še dva,
in sicer: Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij, koordinatorica dr.
Alenka Gril, ter Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog, koordinatorka dr. Alenka Gril.

