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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Podpora KSJS pravičnemu plačilu dela
Pravice iz članstva po upokojitvi

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

V organizaciji SVIZ letošnjo pomlad potekajo
dvodnevni izobraževalni seminarji za sindikalne
zaupnice in zaupnike. Po izobraževanjih za zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji ter za
zaupnice in zaupnike v osnovnih šolah, glasbenih šolah ter v zavodih za izobraževanje odraslih
bo 13. in 14. 3. 2017 izpeljan izobraževalni seminar za zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih
organizacijah.

V SVIZ smo 6. in 7. 2. 2017 izpeljali drugega
v nizu izobraževalnih seminarjev za naše
sindikalne zaupnice in zaupnike, tokrat za
/ste v osnovnih šolah, glasbenih šolah in
zavodih za izobraževanje odraslih. Na srečanju v Portorožu jih je sodelovalo 308, v
uvodu v dogodek pa jim je predsednica
Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih Jelka Velički predstavila ak/vnos/ sindikata pri problema/ki razredništva, nacionalnem preverjanju znanja in neobveznih
izbirnih predme/h, številu dodeljenih ur in
organizaciji dela v oddelkih podaljšanega
bivanja. V povezavi s slednjim smo v SVIZ že
večkrat zahtevali, naj MIZŠ poišče rešitve v
organizaciji dela v podaljšanem bivanju, in
sicer tako da bo ponovno vzpostavljen vsebinski koncept podaljšanega bivanja kot
oblika razširjenega programa v osnovni šoli,
ter zagotovi pogoje za strokovno izvajanje
ur podaljšanega bivanja. Glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj je v sklopu svoje predstavitve aktualnih družbenih razmer, ki vplivajo tudi na dejavnos/ SVIZ, predstavil predlog, da se zahtevno delo razrednika uredi
kot samostojno delovno mesto in se temu
ustrezno tudi ovredno/, obenem pa je
omenil predlog o vpeljavi četrtega strokovnega naziva. Na seminarju so bile izpostavljene tudi težave, povezane z učbeniško
poli/ko in neizplačevanjem nagrad za delo
skrbnikom učbeniških skladov, veliko pozornos/ pa so navzoči ob predstavitvi strokovne sodelavke SVIZ za pravne zadeve Jadranke Zupanc namenili še vprašanju urejanja
delovnega časa učiteljev. Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom so se na seminarju
pridružili predstavniki ministrstva za izobraževanje, ki so spregovorili o aktualnih vprašanjih s področja osnovnega in glasbenega
šolstva ter izobraževanja odraslih. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v ospredje

strateških ciljev MIZŠ postavila zagotavljanje kakovos/ na vseh področjih, predstavila
pa je tudi prihodnje spremembe na norma/vnem področju. Po njenih besedah so v
postopku Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja glede ureditve
ﬁnanciranja zasebnih šol, predlog o ponovni uvedbi soglasja ministrstva pri imenovanju ravnateljev ter spremembe nacionalnega preverjanja znanja. Ob tem ministrstvo s
spremembami ureja vprašanje brezplačnega prevoza učencev, izobraževanje na domu in zgodnje učenje tujega jezika. Ministrica je spregovorila tudi o pogajanjih glede odprave plačnih anomalij, njen celotni
nagovor pa je dostopen v videoposnetku na
tej povezavi. Izobraževalni seminar se je
drugi dan nadaljeval s predavanjem Doroteje Lešnik Mugnaioni o konﬂik/h in mobingu, zatem pa je strokovna sodelavka GO
SVIZ za pravne zadeve Nadja Götz zbranim
natančno predstavila posamezne ukrepe na
področju stroškov dela in druge ukrepe v
javnem sektorju za leto 2017 ter prikazala
problema/ko in dinamiko odprave anomalij
v sistemu plač javnega sektorja. Dogodek za
zaupnice in zaupnike se je sklenil z zborom
sindikalne konference, v sklopu katerega je
bil med drugim sprejet poziv, naj MIZŠ pripravi in predstavi analizo na temo uspešnos/ devetletke. Sindikalni zaupnice in zaupniki so se pogovarjali tudi o prekarnih oblikah zaposlitev v vzgoji in izobraževanju,
sindikalna konferenca pa je z glasovanjem
potrdila še poziv pristojnemu ministrstvu,
naj z ustreznimi ukrepi in spremembami
predpisov odpravi možnost obravnave anonimnih prijav na inšpektoratu za šolstvo ter
poskrbi za celovito ureditev učbeniške poli/ke. Podrobnejši povzetek in gradivo z
izobraževalnega seminarja najdete na
www.sviz.si.
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Z MIZŠ o problema ki zaposlenih v OŠPP

Na sestanku o problema ki v OŠ in zavodih za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
smo v SVIZ med drugim izpostavili združevanje
vzgojnih zavodov, napredovanje mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč, povračilo
potnih stroškov mobilnim učiteljem.

V prostorih MIZŠ je bil 1. 2. 2017 na predlog
SVIZ izpeljan sestanek o problema/ki zaposlenih na področju dela Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ.
Na srečanju smo izpostavili problema/ko
morebitnega združevanja vzgojnih zavodov,
izrazili pa tudi zahtevo, naj MIZŠ na sistemski ravni uredi napredovanje mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč. Prav
tako smo opozorili na dlje trajajočo problema/ko povračila potnih stroškov za uporabo lastnega osebnega avtomobila mobilnim
učiteljem v osnovnih šolah s prilagojenim
programom. Ponovno smo izpostavili predlog sistemske ureditve novega delovnega
mesta skupine gibalno oviranih otrok in
mladostnikov z več motnjami, MIZŠ pa sez-

nanili še s težavami, s katerimi se srečujejo
zaposleni pri izvajanju programov, v katere
so vključeni tudi učenci Romi. V sklepnem
delu sestanka smo poudarili, da na ministrstvu kljub določilom ZOFVI še niso predstavili podrobnejših ak/vnos/ v zvezi s pravili
o ugotavljanju nazivov strokovnih delavcev,
ki iz socialno-varstvenih zavodov preidejo v
vzgojno-izobraževalni zavode. Predstavniki
MIZŠ so ob koncu srečanja povedali, da že
preučujejo ureditev ustreznega delovnega
mesta, ki bi omogočilo ustrezno umes/tev
vzgojitelja za DSP, zaposlovanje spremljevalcev gibalno oviranih ter slepih otrok v
programu NIS pa urejajo z dodeljevanjem
izjem v skladu z norma/vi. Več na
www.sviz.si.

Začeli pogajanja za odpravo plačnih anomalij
V dogovoru o plačah, ki smo ga sindika/
javnega sektorja podpisali z Vlado RS konec
lanskega leta, smo se dogovorili tudi za
pogajanja o odpravi anomalij v plačnem
sistemu. Pogajanja, pri katerih sodeluje 41
(!) sindikatov javnega sektorja, so se začela
9. 2. 2017 in bi se morala konča/ do 1. 5.
2017. Masa sredstev za odpravo anomalij
na letni ravni je vnaprej določena in znaša
70 milijonov evrov. Če se nam bo vladnim
in sindikalnim pogajalcem uspelo do 1.
maja dogovori/ o naboru /s/h delovnih
mest, ki se jim plačni razredi zvišujejo, se
bodo zvišane plače začele izplačeva/ 1. 7.
2017 do vključno 26. (osnovnega) plačnega
razreda, nad tem razredom pa 1. 10. 2017.
Vlada v svojem izhodiščnem predlogu pre-

dlaga, da bi se plačni razredi za posamezna
delovna mesta tudi znižali, s čimer bi bila
po njihovi interpretaciji pri predlaganem
znižanju odpravljena anomalija predobro
vrednotenega delovnega mesta. V dogovoru s konca preteklega leta smo zvišanje ali
znižanje na posameznem delovnem mestu
omejili na največ 3 plačne razrede. Ker pri
odpravi anomalij nikakor ne gre za splošni
dvig plač, temveč za ugotavljanje neustreznega vrednotenja dela na posameznih delovnih mes/h, ne le v skupini »J«, ampak
tudi v drugih delih javnega sektorja, bo za
sindikate medsebojni dogovor o »izboru«
delovnih mest – v javnem sektorju jih obstaja skupno 3.819 različnih – in novi določitvi plačnih razredov izjemno zahteven.

Pozvali k ureditvi razmer v Filharmoniji

SVIZ je kot reprezenta vni sindikat na področju
kulture, v katerega je včlanjen pomemben del
zaposlenih v Slovenski ﬁlharmoniji ministra
Antona Peršaka pozval, naj da v okviru svojih
pristojnos poseže v dogajanje tako, da se bodo
razmere v ustanovi končno uredile.

V SVIZ smo s sporočilom za javnost 15. 2.
2017 pozvali ministra za kulturo Antona
Peršaka, naj v okviru svojih pristojnos/
poseže v dogajanje in poskrbi za ureditev
stanja v Slovenski ﬁlharmoniji (SF). Članice
in člani orkestra so ob tem sklenili, da bodo
glasovali o obnovitvi stavke, ki bo izpeljana
od 27. do 31. marca 2017, če do konca
meseca ne bi bil sklenjen pisni dogovor o
razrešitvi krize v SF. SVIZ je v sporočilu izrazil tudi podporo odločitvi in ges/ stavkovnega odbora orkestra SF, ki je dirigentu
Urošu Lajovicu predlagal, da orkester z njim
odigra še zadnji predvideni abonmajski
koncert 30. in 31. marca 2017 in da se tako
sporazumno in dostojno razidejo. Dirigent
ponudbe ni sprejel in je orkestru na želenem sestanku sporočil, da želi dirigira/ vse
svoje predvidene koncerte do konca sezone

in nadaljeva/ sodelovanje z orkestrom v
naslednji. Filharmoniki so njegov predlog z
veliko večino zavrnili, ob tem pa potrdili, da
prvotna ponudba maestru še zmeraj velja.
V SVIZ smo poudarili, da so razmere, ko
direktor ﬁlharmonije Damjan Damjanovič z
orkestrom sploh ne komunicira, šef dirigent
pa trmasto vztraja, da bo kljub izgubi zaupanja v orkestru le-tega vodil še naprej,
popolnoma nevzdržne, ker onemogočajo
normalno delovanje SF, vrhunsko poustvarjanje, h kateremu so člani orkestra zavezani
skladno z aktom o ustanovitvi SF, in ustvarjalnost, ki je predpogoj za izvrševanje te
njihove obveznos/, pravice ter ne nazadnje
tudi odgovornos/. Več na www.sviz.si.
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Letno poročilo in davčne novos

Članice in člani nadzornih odborov OO SVIZ ter
predsednice in predsedniki območij sindikata so
se na izobraževalnem seminarju seznanili tudi z
aktualnimi predpisi, ki vplivajo na poslovanje
sindikata pri delodajalcu.

V organizaciji Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanos/ in kulture Slovenije (SVIZ) Nadzornega odbora SVIZ Slovenije – je bil 2.
2. 2017 na sedežu SVIZ v Ljubljani izpeljan
izobraževalni seminar za članice in člane
nadzornih odborov območnih odborov SVIZ
ter za predsednice in predsednike OO SVIZ
z naslovom »Izdelava letnega poročila za
leto 2016 za sindikate in davčne novos/«.
Na dogodku je Majda Gominšek iz Svetovalne hiše Gominšek – diplomirana ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva
in ﬁnanc z več kot 25-letnimi izkušnjami s
tega področja – predstavila osnovna dejstva, okoliščine in pojme, ki vplivajo na
poslovanje sindikata pri delodajalcu. Spre-

govorila je o aktualnih predpisih, ki pomembno vplivajo na poslovanje, pripravo
poročil, na roke njihove predložitve, itd. za
potrebe zunanjega in notranjega poročanja
sindikata pri delodajalcu: Zakonu o računovodstvu; Slovenskih računovodskih standardih 2016 in PSR; prehodu iz SRS 2006 na
SRS 2016; SRS 34 (2016) - prej SRS 36
(2006); Enotni kon/ okvir; Zakonu o davku
na dohodek pravnih oseb; Pravilniku o pridobitnih prihodkih; Zakonu o dohodnini;
Zakonu o davku na dodano vrednost in
Davčni blagajni, ki je bila vpeljana s prvim
januarjem minulo leto. Gradivo in fotogalerija z dogodka sta dostopna s klikom na to
povezavo.

Sestanek mladih članic in članov SVIZ
Na sedežu Glavnega odbora SVIZ se je 2. 2.
2017 sestal Ak/v mladih SVIZ. Na srečanju
je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj mladim članicam in članom sindikata predstavil
najpomembnejše informacije o pogajanjih
in sklenjenem dogovoru med Vlado RS ter
reprezenta/vnimi sindika/ javnega sektorja. Spregovoril je tudi o pogajanjih o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnih uslužbencev in kolek/vnih pogajanjih za spremembo Kolek/vne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ), s katero SVIZ predlaga tudi ureditev vprašanja
delovnega časa učiteljev v osnovnih šolah
ter ureditev položaja pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic. Predstavniki mladih zastopajo mnenje, da je treba v vseh pogajanjih
upošteva/ tudi položaj mladih, na sestanku
pa so pozornost še enkrat znova namenili
problema/ki na področju urejanja priprav-

ništev oziroma uvajanja mladih v poklice v
vzgoji in izobraževanju. Sporočeno jim je
bilo, da v posebni delovni skupini, imenovani pri ministrstvu za izobraževanje, v kateri
sodeluje tudi SVIZ, ni bil predstavljen noben
sistemski predlog rešitve, delo skupine pa
je po treh sestankih zastalo. Za zdaj na
omenjenem področju tako ni pričakova/
nobene sistemske rešitve, MIZŠ pa ne namerava razpisa/ pripravništev, krši Zakon o
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja ter
objavlja razpise zgolj na podlagi evropskih
sredstev. Mladi so v sklepnem delu sestanka podali pobudo o širši razpravi o vlogi
mladih v pokojninskega sistemu, ki bi jo bilo
po njihovem mnenju treba opravi/. Sklenjeno je bilo, da bo skušal sindikat na to
temo v prihodnje organizira/ poseben
sestanek oziroma dogodek za članstvo.

Podpora KSJS pravičnemu plačilu dela
KSJS ob podpori kampanje sindikatov zasebnega
sektorja pri ZSSS za dvig plač in ureditev delovnega časa opozarja, da problema ka najnižjih
plač in kršitev v povezavi z delovnim časom ni
prisotna le v zasebnem sektorju, temveč je
vsakdanjik številnih zaposlenih tudi v javnem,
zato bodo sindika javnega sektorja v pogajanjih z Vlado RS vztrajali z zahtevami po izboljšanju plač v javnem sektorju in poštenem vrednotenju najnižje plačanih delovnih mest.

Predstavniki sindikatov zasebnega sektorja
pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
(ZSSS) so 16. 2. 2017 na novinarski konferenci v Ljubljani napovedali organizirane
ak/vnos/ za dosego pravičnega plačila in
doslednega spoštovanja osemurnega delovnika. Prihodnji mesec naj bi delodajalcem
poslali tudi enotno pogajalsko zahtevo, da
najnižja osnovna plača ne sme bi/ nižja od
minimalne plače, od Ekonomsko-socialnega
sveta pa pričakujejo ukrepe zaradi izigravanja zakonodaje na področju delovnega
časa. V sporočilu za javnost 17. 2. 2017 je
podporo kampanji sindikatov zasebnega
sektorja pri ZSSS za dvig plač in ureditev

delovnega časa napovedala Konfederacija
sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere
član je SVIZ. Predsednik konfederacije Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da se
mora vprašanje ras/ plač v javnem in zasebnem sektorju premakni/ na vrh tako na
evropski kot nacionalni ravni. Kampanja za
dvig plač, poudarja Branimir Štrukelj, jasno
sporoča, da so zahteve za dvig plač upravičene in utemeljene, poštene in da je zanje
skrajni čas, prispevale pa bi tudi k trajnostnemu okrevanju. Za več spletna stran
www.sviz.si.
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Pravice iz članstva po upokojitvi

V Sekcijo upokojenih članic in članov SVIZ je
vključenih več kot 1.000 članic in članov iz vse
Slovenije, ki so bili zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanos in kulturi.

V okviru Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanos/ in kulture Slovenije (SVIZ) je ak/vna tudi Sekcija upokojenih članic in članov
SVIZ, ki je bila ustanovljena z namenom, da
bi lahko nekdanji članice in člani našega
sindikata ostali tudi po upokojitvi ak/vni v
različnih oblikah delovanja in druženja. Za
naše zdajšnje upokojene članice in člane ter
za še zaposlene v vzgoji, izobraževanj, znanos/ in kulturi, ki so pred upokojitvijo in bi
želeli ohrani/ članstvo v SVIZ, smo v sindikatu nedavno pripravili predstavitveno
zloženko. V njej so zbrani najpomembnejši
podatki o Sekciji upokojenih članic in članov
SVIZ, pogoji za članstvo v SVIZ po upokojitvi

in ugodnos/, ki izhajajo iz članstva tudi po
koncu delovne dobe. Zloženki je priložena
tudi prijavnica za vse zdajšnje ak/vne članice in člane SVIZ, ki bi želeli osta/ v sindikatu
tudi po odhodu v pokoj. Zloženka je v pdf
obliki dostopna na naši spletni strani, če pa
bi jo želeli preje/ v /skani obliki, nam to,
prosimo, sporočite na elektronski naslov
tajništva GO SVIZ: tajnistvo@sviz.si.

Enakost spolov se je obrestovala!

V sklepnem delu konference sta bila v ospredju
nasilje nad ženskami in nasilje v družini, ki spadata med najbolj pogosto kršitev človekovih
pravic in obliko diskriminacije žensk v vseh
starostnih obdobjih, predstavljeni pa so bili tudi
zgledi dobre prakse na področju krepitve vloge
in moči žensk.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos/ je 17. 2. 2017 na Brdu
pri Kranju pripravilo mednarodno konferenco Norveško-slovensko sodelovanje: Enakost spolov se je obrestovala! Na dogodku
so bile podrobno predstavljene projektne
dejavnos/, ki so potekale v Sloveniji pod
okriljem Norveškega ﬁnančnega mehanizma na področju integracije načela enakos/
spolov ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Barbara Kresal z Inš/tuta
za delo pri Pravni fakulte/ v Ljubljani je ob
predstavitvi projekta GEQUAL med drugim
izpostavila vlogo socialnih partnerjev pri
spodbujanju enakos/ spolov in ob tem
prikazala možnos/ usklajevanja poklicnega
in družinskega življenja v kolek/vnih pogod-

bah. Spregovorila je o možnih ukrepih, ki se
nanašajo na vprašanja, kot so družini prijazno urejanje delovnega časa, kraj opravljanja
dela, vrnitev na delo po starševskem dopustu, prilagajanje na vstop otroka zaposlenega v vrtec ali šolo, spodbujanje ak/vnega
očetovstva, skrb za starejše družinske člane. Strokovnjakinje in strokovnjaki so namenili pozornost tudi uravnoteženi – tj. vsaj
40-odstotni – udeležbi žensk na položajih
odločanja kot pomembnemu načelu enakos/ spolov. Povzeli so, da je Sloveniji na področju poli/čnega odločanja s sprejemom
ustrezne zakonodaje uspelo bistveno izboljša/ stanje, na področju gospodarskega
odločanja pa je tak korak še pred nami.

Nemški učitelji za boljše plačilo
Približno 8.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in v drugih delih javnega sektorja
se je 14. 2. 2017 zbralo na ulicah nemškega
glavnega mesta ter tako izrazilo nezadovoljstvo z delovnimi razmerami v šolstvu in
zahtevo po 6-odstotnem zvišanju učiteljskih
plač. Shodi so potekali tudi zunaj Berlina,
med drugim v Bremnu, Hamburgu in Baden
-WürOembergu. Protestniki so vladi sporočili, da bi se morala odločno zavze/ tako za
bistveno izboljšanje učiteljskih plač kot tudi
za izboljšanje pogojev za delo v šolah. Predsednica nemškega učiteljskega sindikata
GEW Marlis Tepe je ob tem opozorila, da
pristojne oblas/ za množico učiteljic in

učiteljev, ki odhajajo v pokoj, ne morejo
zagotovi/ ustrezno usposobljenega kadra
za pedagoško delo. Sindika/ poleg ureditve
delovnih razmer in boljšega plačila za delo
svojih članic in članov zahtevajo še vnos
določila o poenotenju plač zaposlenih v
skrbstveni dejavnos/ in izobraževalnih
storitvah v kolek/vno pogodbo, saj se plače
zaposlenih na teh področjih za opravljanje
enakega dela, a v različnih delih države
zaradi različnega ﬁnanciranja s strani občin
zdaj razhajajo tudi po nekaj sto evrov.

