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Podpisali dogovor z vlado
Predstavniki Vlade RS in reprezentativnih
sindikatov v javnem sektorju so s sklenitvijo
Dogovora o dodatnih ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 in parafiranjem le-tega 14. maja
2013 končali pogajanja o znižanju mase plač
javnim uslužbencem z namenom uravnoteženja javnih financ zaradi gospodarske in finančne krize. SVIZ je skladno s sklepom Glavnega stavkovnega odbora s seje 23. aprila 2013
zatem kot edini sindikat v Sloveniji med
celotnim članstvom izpeljal glasovanje o
pristopu k podpisu omenjenega dogovora
(glasovanje je potekalo od 15. do 20. maja
2013) in glede na 78,2-odstotno opredelitev
članic in članov za podpis (do podpisa se je
sicer opredelilo 24.927 članic in članov SVIZ,
tj. 65,5 odstotka ali absolutna večina od vseh
38.030 aktivnih članic in članov; od tega jih
je ZA glasovalo 19.481, PROTI pa jih je bilo
5.446) dokument 20. maja 2013 tudi podpisal. Ni odveč še enkrat poudariti, da se je
SVIZ pogajal s ciljem, da bi čim bolj obvarovali interese članstva SVIZ, in da je s sklenitvijo dogovora z vlado izbral v danem trenutku najmanj slabo rešitev. Vlada bi namreč
drugače enostransko posegla v plače, pri tem
pa bi v nasprotju z zdajšnjim dogovorom
plačali najvišjo ceno prav zaposleni z najnižjimi dohodki. Zelo pomembno je, da so sindikati javnega sektorja v pogajanjih zagotovili časovno omejenost ukrepov in dosegli, da
so zapisani v kolektivne pogodbe ter tako
iztožljivi, če bi vlada enostransko kršila
dogovorjeno. Vlada RS se je tako v 5. členu
Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor
obvezala, da v obdobju od 1. 6. 2013 do 31.

12. 2014 ne bo brez dogovora s podpisniki
aneksa dodatno posegla v plače in druge
prejemke javnih uslužbencev, in se strinjala, da »v primeru stavke, ki je posledica
kršitve tega aneksa, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi
jo prejeli, če bi delali.« (5. člen Aneksa h
KPJS, 3. odstavek)

Komisija je ob koncu opredeljevanja članstva SVIZ natančno pregledala glasovalno
aplikacijo in rezultate glasovanja o podpisu
dogovora o dodatnem varčevanju v javnem
sektorju, s katerimi se je pozneje seznanil
Glavni odbor SVIZ.

Glavni odbor SVIZ je potrdil odločitev članic in članov sindikata, ki so se z 78,2 odstotka izrekli ZA podpis dogovora z vlado.
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je tik pred popoldanskim podpisom dogovora (20. 5. 2013) o dodatnem varčevanju v javnem sektorju na novinarski konferenci še
enkrat jasno poudaril stališče SVIZ o nesprejemljivosti
posega v standarde in normative. Videoposnetek je dostopen na www.sviz.si.
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Temeljni ukrepi iz dogovora
Temeljni ukrepi, pomembni za članstvo SVIZ, ki so določeni Dogovoru o dodatnih
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od 1.
junija 2013 do 31. decembra 2014, so naslednji:



Plače zaposlenih v javnem sektorju se v povprečju znižujejo za 1,285 %, tj. od
0,5 % v 16. plačnem razredu do 4,86 % v 65. plačnem razredu, in sicer do vključno
31. decembra 2014. Po tem datumu se avtomatično uveljavijo vrednosti plačilnih
razredov, kot veljajo zdaj.



Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se znižujejo: v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 na 20 odstotkov zdajšnjih; v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 na 25 odstotkov zdajšnjih ter v obdobju
od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 na 30 odstotkov zdajšnjih. Od 1. januarja 2015 se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot veljajo zdaj.



Izplačilo že pridobljenih napredovanj v nazive v letu 2011 in napredovanja v
plačne razrede in nazive v letu 2012 se preloži na 1. april 2014.



Napredovanja v plačne razrede in nazive se v letu 2014 zamrznejo. Leto 2014
se ne šteje v napredovalno obdobje v višji plačni razred.



Razlika do izplačanega regresa za letni dopust za leto 2012, ki jo je na sodišču uveljavil SVIZ, se izplača vsem zaposlenim v javnem sektorju, skupaj z zamudnimi
obrestmi, in sicer pri plači za mesec maj.



Regres za letni dopust za leto 2014 pripada zaposlenemu glede na plačni razred, v katerega je uvrščen, in sicer:
do vključno 15. plačnega razreda 692 evrov bruto;
od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 evra bruto;
od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 evrov bruto;
od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 evrov bruto;
od 51. plačnega razreda zaposlenim regres za letni dopust ne pripada.



Javnim uslužbencem, ki so člani reprezentativnih sindikatov, se določi za 20
odstotkov višja solidarnostna pomoč kot drugim zaposlenim v javnem sektorju. Enako
velja za jubilejne nagrade.



Redna delovna uspešnost se v letu 2014 ne izplačuje.



Povečan dodatek na delovno dobo v višini 0,10 odstotka osnovne plače za
vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe se javnim uslužbenkam zaradi izenačitve pokojninske dobe za moške in ženske po ZPIZ-2 ukine. Ukrep je trajen.



Dodatki za akademske nazive se na delovnih mestih, kjer niso pogoj za zasedbo delovnega mesta, znižujejo na 50 odstotkov zdajšnje višine. Ukrep je trajen.



Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti z dela se za prvih 30 dni, ki gredo v
breme delodajalca, določi v višini 80 odstotkov osnove.

Glavni odbor SVIZ je 20. maja 2013 na podlagi glasovanja
članstva potrdil podpis Dogovora o dodatnih ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v
obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014. Celoten
dokument je dostopen na spletni povezavi http://
www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/
SOJ/Pogajanjaparafirani_dokumenti/130520_Dogovor.pdf, nova plačna
lestvica pa tukaj http://www.sviz.si/novice/1017/0/
Nova-pla%C4%8Dna-lestvica.
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Zadnja izobraževalna seminarja

Več fotografij z izobraževalnih seminarjev si lahko ogledate na spletni strani
www.sviz.si.

Po nizu dvodnevnih izobraževalnih seminarjev
za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ, ki so
potekali v Zrečah, je SVIZ zadnja dva 13. in
14. maja 2013 ter 27. in 28. maja 2013 organiziral v Portorožu. V prvem terminu so se na
Obali zbrali sindikalni zaupnice in zaupniki iz
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih z območnih odborov SVIZ
Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice,
Kranj, Ljubljana in okolica, Nova Gorica, Obala, Postojna, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin
in Zasavje; ob koncu maja pa še zaupnice in
zaupniki iz sindikalnih konferenc kulturnih
organizacij ter visokega šolstva in znanosti.
Obakrat je zbranim o aktualnem dogajanju,
pomembnem za sindikat, spregovoril glavni
tajnik Branimir Štrukelj, zatem pa so jim bile

predstavljene spremembe delovnopravne in
pokojninske zakonodaje. Dobro sprejete so
bile tudi delavnica o odpuščanjih in predstavitve zunanjih strokovnjakov.
Vseh izobraževalnih seminarjev, ki jih je
SVIZ aprila in maja letos organiziral v Zrečah in Portorožu, se iz različnih razlogov ni
udeležila približno tretjina povabljenih
sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Prvi dan
julija (1. 7. 2013) bomo na sedežu sindikata
SVIZ na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani za vse
omenjene zato pripravili dodatni enodnevni
seminar, na katerem bodo predstavljene
najpomembnejše teme, ki so bile podane
na rednih izobraževalnih seminarjih.

KSJS proti posegom v ustavo
Konfederacija sindikatov javnega sektorja
(KSJS) je 23. maja 2013 pred nadaljevanjem
izredne seje Državnega zbora RS o vnosu
fiskalnega pravila v Ustavo RS in spreminjanju referendumske zakonodaje v sporočilu za
javnost ponovno poudarila odločno nasprotovanje spreminjanju ustave brez soglasja ljudstva. KSJS je sicer v sklopu Koalicije solidarnih letos že večkrat ostro zavrnila namero
vlade, da zapiše fiskalno pravilo v ustavo in
omeji možnost institucije referenduma. Z
vnosom fiskalnega pravila v ustavo bi po
mnenju KSJS neposredno posegli v socialno
državo, saj omenjeno pravilo predstavlja
orodje za krepitev pogajalske pozicije tistih,
ki imajo v rokah politiko socialne države,
denimo tudi plače javnih uslužbencev. KSJS
je prepričana, da fiskalno pravilo ne glede na
to, ali bi bilo uveljavljeno leta 2015 ali dve
leti pozneje, ne bo v ničemer zmanjšalo
možnosti zlorab, klientelizma, nepotizma in
korupcije, ki so osnovni razlogi, da je država

zašla v krizo in da je naš javnofinančni
položaj takšen, kakršen je. Vnos fiskalnega
pravila v Ustavo RS hkrati pomeni zavrnitev kakršne koli možnosti referendumske
preverbe protikriznih ukrepov in je po mnenju KSJS torej povsem nepotrebno in celo
škodljivo dejanje, ki bi le onemogočilo enakopravno uveljavljanje pravic zaposlenih v
javnem sektorju in izboljševanje njihovega
materialnega položaja. V skladu z zapisanim je KSJS pozvala poslance, naj ne prezrejo večinske laične in strokovne javnosti,
ki ostro nasprotuje vnosu fiskalnega pravila
v ustavo in spreminjanju referendumske
zakonodaje, ter da naj s prenehanjem postopka za spremembo ustave ustavijo posege v osnovne človekove in demokratične
pravice, ki so v naši državi že sprejete.

Protest za visoko šolstvo in znanost
Sindikalna konferenca visokega šolstva in
znanosti SVIZje 14. maja 2013 na ljubljanski
Fakulteti za matematiko in fiziko pripravila
protestni zbor proti uničevanju znanosti in
visokega šolstva. Predsednik konference dr.
Matjaž Gams je ob tej priložnosti povedal,
da je v letu 2012 visoko šolstvo in znanost
doletelo največje zmanjšanje vseh časov v
smislu plač, statusa in pomena v družbi.
Opozoril je, da kratkovidna varčevalna politika obglavlja vrhunsko znanje v Sloveniji in s
tem slovenske perspektive ter ob tem spomnil, da od leta 2002 do danes rast plač v visokem šolstvu in znanosti za od 20 odstotkov
ali celo za 30 odstotkov zaostaja glede na
povprečno plačo v Sloveniji.

Na nezavidljivo stanje v visokem šolstvu in
znanosti je v razpravi opozoril še sindikalni
zaupnik SVIZ na Kemijskem inštitutu Muharem Husić, ter ob tem izpostavil, da se na
njegovem zavodu že dalj časa spogledujejo
z odpuščanji, zdaj tudi t. i. tehnoloških
viškov. Udeležence zbora je nagovoril tudi
glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in ob
tisti dan parafiranem dogovoru pogajalskih
skupin vlade in sindikatov javnega sektorja
o varčevalnih ukrepih dodal, da sam ne
verjame, da bodo dodatni ukrepi kakorkoli
prispevali k izhodu iz krize, a da je hkrati
odločitev, ki so jo sindikati javnega sektorja sprejeli, še najmanj slaba od slabih
opcij, ki so bile na razpolago.
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Vabljeni na kolesarjenje!

Območni odbor SVIZ Ptuj pod
vodstvom predsednika Milana
Kumra tudi letos vabi na skupinsko kolesarjenje in prijetno
druženje v najstarejše slovensko mesto in njegovo idilično
okolico.

Sredi prihodnjega meseca, tj. v soboto 15.
junija 2013, bo slikovita pokrajina v okolici
Ptuja znova gostila številne kolesarje, ki se
bodo udeležili 11. Poli maratona. Start in
cilj letošnjega največjega rekreativnega
kolesarskega dogodka v Sloveniji bo letos v
starem mestnem jedru na Ptuju. Na Poli
maratonu zadnjih osem let kolesarijo tudi
člani SVIZ z območnega odbora Ptuj in
nekaterih drugih območij. Vsa zadnja leta
je skupina SVIZ Slovenije osvojila pokal za
drugo najštevilčnejšo ekipo na maratonu.
Tudi letos SVIZ OO Ptuj organizira skupinsko prijavo in vabi vse članice in člane ter

njihove družinske člane iz celotne Slovenije, da se v ekipi SVIZ SLOVENIJE udeležite
kolesarskega maratona. Rok za prijavo je
sreda, 12. junij 2013. Sindikalni zaupniki
in člani pa lahko vse potrebne informacije
za prijavo in plačilo startnine dobite pri
predsedniku svojega območnega odbora
ali pri predsedniku SVIZ OO Ptuj Milanu
Kumru (milan.kumer1@gmail.com , telefon: 051 667 178). Podrobnejše informacije o udeležbi na tej veliki rekreativni prireditvi najdete na spletni strani SVIZ OO
Ptuj.

V Budimpešti o samoevalvaciji

Madžarski minister za človeške
vire Zoltan Balog je predstavil
namero tamkajšnje vlade, da
bo že jeseni učiteljem povišala
plače za od 30 do 40 odstotkov.

Z zaključno konferenco v Budimpešti v
drugi polovici letošnjega maja (20.-23. 5.
2013) se je končal enoletni projekt o
(samo)evalvaciji šol in učiteljev kot načina za identifikacijo prihodnjih strokovnih
potreb, ki sta ga skupaj izvajala Evropsko
združenje delodajalcev v izobraževanju
in Evropski sindikalni odbor za izobraževanje. Udeležence je uvodoma nagovoril
madžarski minister za človeške vire Zoltan Balog, ki je predstavil velike spremembe, ki so jim tamkajšnji šolski sistem
in učitelji priča v zadnjem času. Med drugim je povedal, da vlada načrtuje že 1.
septembra letos povišati plače učiteljem
kar za od 30 do 40 odstotkov in da se
zavedajo pomena javnega šolstva, ki pa
za zdaj pri njih zaradi različnih zgodovinskih razlogov in okoliščin ne igra vloga
zmanjševalca socialnih razlik. Tudi siste-

mi evalvacije na Madžarskem niso razviti
tako, kot bi si želeli, zato se lotevajo tudi
tega vprašanja in bodo prihodnje leto skupaj z OECD pripravili konferenco na to
temo. V nadaljevanju konference so o
(samo)evalvaciji spregovorili nekateri priznani profesorji, in sicer Peter Dahler Larsen
z Univerze v Kopenhagnu o tem, katere
prednosti samoevalvacija šol prinaša družbi
in kakšni so izzivi tega procesa v času, ko se
vse poskuša meriti, rangirati in ko se išče
odgovorne (predvsem v primeru slabih
rezultatov). Profesor Petros Pashiardis s
Cipra je v svoji predstavitvi izhajal iz teze,
da je evalvacija učiteljev proces, ki vodi k
izboljšavam šol in sistema, medtem ko se je
zaslužni profesor z Univerze v Cambridgeu
John MacBeath spraševal, katere koristi
samoevalvacija prinaša šolam in kaj imajo
od nje učitelji.

Izgovor za manj pravic
Glavni tajnik SVIZ je pred
evropsko javnostjo ponovil
zagotovilo slovenske oblasti,
da morebitnega nadaljnjega
varčevanja ne bo udejanjala s
kakršnokoli zaostritvijo standardov in normativov v izobraževanju.

V Ljubljani je 30. maja 2013 potekal
mednarodni seminar o položaju učiteljskega poklica v luči aktualnega dogajanja
spričo finančne in gospodarske krize. Na
dogodku, ki se ga je udeležilo več kot
petdeset učiteljev in njihovih predstavnikov iz evropskih držav, je udeležence
uvodoma nagovoril slovenski minister za
izobraževanje dr. Jernej Pikalo. Med drugim je poudaril, da imajo učitelji in izobraževanje pomembno vlogo v promociji
ključnih vrednot posamezne družbe.

Glavni tajnik SVIZ in tudi podpredsednik
ETUCE Branimir Štrukelj je navzoče opozoril, da so pri nas spričo destruktivne politike EU in ob dodatni samodestruktivnosti
slovenske oblasti v luči t. i. varčevanja do
zdaj najvišjo ceno plačali temeljni gradniki
vsake vitalne družbe: izobraževanje, znanost in kultura. Tudi sicer so bili v ospredju razprave poskusi razgradnje javnega
šolstva in sploh socialne države kot največjega civilizacijskega dosežka evropske družbe.
Več o seminarju in fotografije na
www.sviz.si.
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