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Izredna seja GO SVIZ
Ta teden, 25. septembra 2012, so se na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, na Oražnovi ulici 3 v
Ljubljani na 13. izredni seji zbrali članice in
člani Glavnega odbora SVIZ. Ob napovedi
ponovnih ostrih rezov in odpuščanja zaposlenih v javnem sektorju so se navzoči seznanili
z aktualnim dogajanjem na tem področju ter
se soglasno strinjali, da se bodo takoj, ko bi
bila morda sprejeta odločitev o odpuščanju,
ponovno sestali na izredni seji in se opredelili do nadaljevanja socialnega dialoga. Članstvo bodo pozvali, naj se podobno kot ob vseh
pomembnejših odločitvah v SVIZ neposredno
z glasovanjem opredeli do zavrnitve sodelovanja pri socialnem sporazumu, pokojninski
reformi in reformi trga dela, če bo vlada
zahtevala ponovno zniževanje plač in odpuščanje. Na sestanku so se članice in člani GO
seznanili še s potekom pogajanj in se opredelili do sprememb in dopolnitev Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o
urejanju trga dela. Izpostavljeno je bilo
predvsem, da prinašajo predlagane spre-

membe pokojninskega zakona drastične spremembe predvsem v pravice žensk, zlasti
visokošolsko izobraženih, poudarjeno je bilo
še problematično, tako rekoč brezpravno
obdobje petih mesecev, ko bi lahko delodajalci iz kakršnegakoli razloga prekinili delovno razmerje z zaposlenim.

Ob koncu izredne seje so navzoči spregovorili tudi
o bližajočih se vsakoletnih Svizovih športnih igrah,
ki bodo že prihodnjo soboto, 6. 10. 2012, potekale
v Kopru.

Pismo proti odpuščanju

Delavnice v sodelovanju s ŠKUC
Nakup slušnega aparata
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Predsedniki sindikalnih central - med njimi
tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj kot
predsednik Konfederacije sindikatov javnega
sektorja - so 25. 9. 2012 na predsednika vlade Janeza Janšo naslovili odprto pismo in ga
opozorili, da bi odpuščanje zaposlenih v javnem sektorju in zmanjševanje njihovih pravic
močno ogrozilo socialni dialog o pomembnih
strukturnih reformah. V pismu so izrazili prepričanje, da ta ukrep ne bo pripomogel k
izhodu iz krize. Odpuščanje bi nasprotno še
bolj škodilo državnemu proračunu in ga le še
bolj obremenilo. »Poleg tega je število zaposlenih v javnem sektorju v naši državi v pri-

merjavi z evropskimi državami pod povprečjem v deležu vseh zaposlenih. Odpuščanje bo
tako zagotovo škodilo tudi kakovosti javnih
storitev, ki jih potrebujejo naši državljani,«
so še izpostavili podpisniki. Začrtana pot je
po mnenju podpisnikov torej napačna, zato
so vlado še enkrat pozvali, naj za zmanjševanje proračunskega primanjkljaja okrepi prihodkovno stran proračuna ter z boljšim izkoriščanjem evropskih sredstev in javnimi naložbami spodbudi zaposlovanje in gospodarsko
rast. Odprto pismo predsedniku Vlade RS
Janezu Janši si lahko v celoti preberete na
www.sviz.si.
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Kritično o reorganizaciji šol

SVIZ je šolskega ministra že
avgusta pozval, naj reorganizacija in združevanje šol,
kjer sta potrebni in racionalni, temeljita na demokratičnih principih ter na analizah
in projekcijah.

Ob poskusih reorganizacije srednje- in
višješolske mreže v Kranju ter kot odziv
na pogosto spreminjajoče se različice
(ra)združevanja šol, ki jih oblikuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, je SVIZ 20. septembra 2012 v
Kranju pripravil novinarsko konferenco.
Predstavniki SVIZ, sveta zavoda, sveta
staršev
in
dijakov
Ekonomskostoritvenega izobraževalnega centra
(ESIC) Kranj so kritično ocenili predlagano združevanje srednjih in višjih šol v
Kranju, ki ga načrtuje resorno ministrstvo.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je
opozoril, da spremljamo v Kranju podoben vzorec kot že pri preteklih nedavnih
združevanjih in reorganizaciji šol, čeprav
je sindikat pristojnega ministra vljudno
pozval k upoštevanju demokratičnih principov delovanja ter sistematičnega združevanja, ki naj vključuje vse deležnike,
omogoči dovolj časa za razpravo ter zlasti temelji na analizah in projekcijah.
Več o tiskovni konferenci si lahko preberete na www.sviz.si, prav tako so tam
dostopni videoposnetki dogajanja.

Javni poziv visokošolske skupnosti

Nestrinjanje z nedopustnimi
posegi v visoko šolstvo so s
predajo peticije s približno
2.000 podpisniki 18. septembra 2012 izrazili tudi predstavniki gibanja Mi smo univerza.

Sredi septembra, 12. 9. 2012, smo predstavniki visokošolske skupnosti naslovili
na predsednika Vlade RS Janeza Janšo in
na predsednika Državnega zbora RS dr.
Gregorja Viranta javni poziv, v katerem
smo zahtevali takojšen umik novele
Zakona o visokem šolstvu iz obravnave
in začetek javne razprave o prihodnosti
visokega šolstva. V dokumentu smo zavrnili tudi politični nadzor nad Nacionalno
agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu, ki bi jo imenovala vlada, kar predstavlja odmik od evropskih smernic na
področju zagotavljanja kakovosti. Pou-

darili smo, da je nesprejemljivo, da je
vlada za javno razpravo o noveli zakona
predvidela le dva dneva. Problem nezadostnega financiranja je skrajno tvegano
reševati z neomejenim zviševanjem normativa delovnih obveznosti in odpuščanjem, saj bi povečana pedagoška obremenitev preostalih delavcev negativno vplivala na kakovost in obseg raziskovanja
ter posledično na zmanjšanje kakovosti
študija. Več na www.sviz.si.

Subvencije za izobraževanje in štipendiji
Glavni odbor SVIZ je v sklopu finančnega
načrta za letošnje leto predvidel tudi
nepovratna sredstva za subvencioniranje
izobraževanja članic in članov sindikata,
ki bi želeli v študijskem letu 2012/2013
pridobiti ustrezno izobrazbo - tj. izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto,
ki ga prosilec zaseda, in je hkrati pogoj
za ohranitev delovnega mesta. Izpolnjeno vlogo za subvencioniranje izobraževanja je treba poslati do 12. oktobra 2012,
na Oražnovo ulico 3, 1000 Ljubljana. Vse
podrobnosti o razpisnih pogojih najdete
na spletni strani www.sviz.si, v rubriki
Predpisi, za morebitne dodatne informacije pa pošljite e-pošto na naslov tajnis-

tvo@sviz.si, s pripisom »Subvencije«.
SVIZ enako kot v preteklih letih razpisuje
tudi štipendiji za izobraževanje otrok
članic in članov sindikata. Štipendiji sta
namenjeni dijakom in študentom za šolanje ali redni študij za smeri vzgoje in
izobraževanja, znanosti ter kulture, in
sicer ena štipendija za srednješolsko,
druga pa za visokošolsko izobraževanje.
Podeljeni bosta za obdobje šolskega leta
2012/13. Zadnji rok za oddajo vloge, ki
jo pošljete po pošti na sedež sindikata, je
jutri, torej petek, 28. septembra 2012.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana
telefon: +386 1 24 40 900, faks:+386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si

Stran

3

Jesenska srečanja s člani

Na Otočcu se je za člane OO
Novo mesto, Bela krajina in
Posavje 24. septembra začel
niz srečanj z glavnim tajnikom in strokovno službo GO
SVIZ.

V začetku tega tedna je na Otočcu potekal prvi iz niza srečanj glavnega tajnika
SVIZ Branimirja Štruklja in strokovnih
sodelavcev Glavnega odbora SVIZ s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki ter članstvom po območnih odborih sindikata.
Tokrat se je glavni tajnik srečal s člani z
OO SVIZ Novo mesto, Bela krajina in
Posavje. Govoril je o aktualnih družbenih
temah, o vlogi in položaju sindikata v
času, ko bo treba sprejeti nekatere ključne odločitve. V ospredju razprave je bila
tudi nova zakonodaja, navzoči pa so izpostavili še nekatera aktualna pravna vprašanja. Podobno srečanje je bilo 26. 9.
2012 izpeljano še za člane OO SVIZ Ljub-

ljane in okolice, jesenski niz seminarjev pa
se bo nadaljeval še ves oktober: 3. oktobra
se bodo v Novi Gorici sestali zaupniki
območnih odborov Nova Gorica, Tolmin in
Ajdovščina, dan pozneje, tj. 4. 10. 2012,
bo v Zgornji Kungoti srečanje za OO SVIZ
Podravje, nato 11. 10. v Velenju za člane
OO SVIZ Velenje in OO SVIZ Koroška, 16.
10. bodo na seminar v Ljubljano prišli člani
z območij Ilirska Bistrica, Postojna, Idrija
in Zasavje. V Zrečah bo 18. 10. potekal še
seminar za člane iz Celja, Slovenskih Konjic, Slovenske Bistrice in s Ptuja; 25. 10.
Pa v Murski Soboti za OO SVIZ Pomurja in
za člane iz Lenarta in Ormoža.

Sestanek novogoriškega območja

Sindikalni zaupnice in zaupniki OO Nova Gorica so na
prvem jesenskem sestanku
največ pozornosti namenili
aktualni problematiki na
svojih zavodih.

Na prvem sestanku v letošnjem šolskem
letu so se 19. septembra 2012 srečali
sindikalni zaupnice in zaupniki z zavodov,
ki jih pokriva Območni odbor Nova Gorica. Pod vodstvom predsednice Anice
Erjavec so najprej spregovorili o začetku
šolskega leta na svojih zavodih, ob čemer
so bili v ospredju varčevalni ukrepi ter s
tem povezani organizacija dela na šolah
in kadrovska problematika. Z ustrezno
reorganizacijo dela se to šolsko leto
zavodi še niso soočali s preštevilnimi presežnimi zaposlenimi, povsem drugače pa
bi bilo, so zaskrbljeni zaupnice in zaupniki, če bi prišlo do kakršnihkoli napovedovanih sprememb na področju normativov.
V nadaljevanju sestanka so navzoči

namenili pozornost še bližajočemu se
oktobrskemu srečanju z glavnim tajnikom
in strokovno službo SVIZ, ki bo potekalo 3.
oktobra 2012 na novogoriški gimnaziji, ter
vsakoletnim Svizovim športnim igram, ki
bodo na vrsti tri dni pozneje, tj. 6. oktobra 2012, v Kopru.
V pisarni Območnega odbora SVIZ Nova
Gorica na Industrijski cesti 2 nas lahko
članice in člani po novem tudi obiščete,
in sicer vsako sredo od 13.30 do 15.30,
prav tako lahko pokličete tudi po telefonu na številko 05 997 51 78.

Delavnice v sodelovanju s ŠKUC

Prva delavnica v sodelovanju
SVIZ in ŠKUC je potekala v
Murski Soboti.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije v letošnjem letu
sodeluje s Študentskim kulturnim centrom – ŠKUC v projektu Samoorganiziranje in delovanje ranljivih skupin v sindikatu: primer šolstva. Prvi jesenski dogodek v sklopu projekta, ki ga delno financira Evropska unija preko programa
Evropske komisije PROGRESS, je bil izpeljan 19. septembra 2012 v Murski Soboti.

Na regijski delavnici Ranljive skupine v
sindikatu so se članice in člani SVIZ, ki jih
zanimajo položaj, vloga in vključevanje
različnih ranljivih skupin in manjšin v delovanje sindikata, srečali tudi 27. 9. 2012, v
Kranju, prihodnji mesec pa bodo potekala
srečanja še na Ptuju (11. 10. 2012), v
Velenju (17. 10. 2012) in Ljubljani (24. 10.
2012).

Nove članske ugodnosti
Turistična agencija ZUM, s katero ima
SVIZ sklenjen dogovor o sodelovanju, je
tudi za letošnjo jesen pripravila zanimiva potepanja v številne evropske države;
po še posebno ugodni ceni vam ponujajo
izlet do makedonskega bisera Ohrida.
Podrobnosti o ponudbi najdete na
www.sviz.si.

Če še niste imetnik kartice Diners Club SVIZ,
bi vas spomnili, da vam v sodelovanju s podjetjem Diners Club omogočamo, da jo pridobite pod ugodnimi pogoji. Ob številnih akcijah, ki ste jih deležni kot imetniki kartice
Diners Club SVIZ, vam podarijo še celoletno
članarino za prvo leto uporabe kartice. Obiščite www.diners.si.
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Nakup slušnega aparata

OO SVIZ Pomurja je hčerki
članice omogočil pridobiti
slušni aparat in ji tako pomagal olajšati komuniciranje v
vsakdanjem življenju.

Območni odbor Ptuj vas že
zdaj vabi, da se v skupini SVIZ
Slovenije udeležite naslednjega Poli maratona 2013.

Območni odbor SVIZ Pomurja je pod vodstvom predsednice Marjane Kolar že večkrat prisluhnil prošnji članov za finančno
pomoč pri nakupu zdravstvenih pripomočkov. Nazadnje je za takšno pomoč zaprosila dolgoletna članica sindikata, in sicer
za hčerko, ki je pred leti zbolela za hudo
maligno obliko možganskega tumorja in
ga je na srečo uspešno premagala. Zdravljenje je ob dveh operacijah zahtevalo
tudi kemoterapijo in obsevanje, katerih
posledice se, žal, kažejo še zdaj. Dekle
ima težave s sluhom in je zato nujno potrebovala slušni aparat, ki bi ji olajšal
vsakodnevno sporazumevanje z okolico.
Nakupa aparata družina brez pomoči

Pokal za kolesarsko ekipo SVIZ
Vsakoletno druženje kolesarjev na Poli
maratonu v Moškanjcih pri Ptuju, ki se ga
zmeraj udeležijo tudi številni članice in
člani SVIZ, je tokrat drugače kot v preteklih letih potekalo že junija. A to ni ustavilo kolesarskih navdušencev in na 10.
jubilejnem maratonu se jih je 16. junija
2012 zbralo več kot 5.700. Med njimi je
bilo tudi 223 naših članic in članov - največ, tj. 173, s ptujskega območja, 50 pa

jih je prišlo iz Celja, Podravja, Velenja in
Zasavja. Največ kolesarjev je prišlo z naslednjih osnovnih šol: Markovci (28), Ljudski vrt (23), Hajdina (21), Destrnik Trnovska vas (19). Skupina kolesarjev SVIZ
je tako spet osvojila pokal za drugo najštevilčnejšo ekipo na maratonu. Udeležbo
naših športnih navdušencev so finančno
podprli sindikati zavodov, območni odbori
ter Glavni odbor SVIZ Slovenije.

Srečanje upokojenih članov
Prav tako junija (14. 6. 2012) so se na
vsakoletnem srečanju sešli tudi članice in
člani Sekcije upokojenih članov SVIZ.
Tokrat se jih je 95 srečalo v Radovljici,
kamor jih je kot organizator povabil Tone
Pfajfar. »Ob razumevanju in finančni
pomoči GO, vodstva sekcije in organizatorja srečanja, smo preživeli čudovit
dan,« so zapisali člani iz Novega mesta. V
sklopu enodnevnega srečanja so, kot
pogosto rečemo, združili prijetno s koristnim in ob druženju namenili pozornost
aktualnim družbeno-političnim dogod-

Območni odbori SVIZ pripravljajo ob 5. oktobru številne
dogodke. Seznam le-teh je
objavljen na spletni povezavi
www.sviz.si/sdu2012.

nikakor ne bi zmogla in mama, ki je članica SVIZ že od ustanovitve, se je s prošnjo za pomoč obrnila na OO SVIZ Pomurje. »Po opravljeni korespondenčni seji
smo se člani območja soglasno odločili,
da dekletu pomagamo. Območni odbor je
prispeval 595 evrov, sindikat šole, kjer je
mama zaposlena, pa jih je dodal še 100.
Toliko je namreč znašalo doplačilo k znesku, ki ga je kril Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Dekle je slušni
aparat že prevzelo in z njegovo pomočjo
lahko zdaj normalno komunicira. Družina
se nam je za izkazano solidarno gesto
hvaležno zahvalila,« piše Marjana Kolar.

kom, ob tem pa so si pod strokovnim vodstvom ogledali staro mestno jedro Radovljice. Pozneje so se odpravili naprej po Zgornjesavski dolini, si ogledali Planinski muzej
v Mojstrani, nato pa še izvir Save Dolinke v
Zelencih. Dan so končali ob poznem kosilu
v Radovljici, kjer sta jih v imenu Glavnega
odbora SVIZ pozdravila pomočnik glavnega
tajnika Marjan Gojkovič in predsednica
SVIZ Jelka Velički. Sklenili so, da bodo
ohranili tradicijo vsakoletnih srečanj. Naslednje naj bi bilo na Primorskem.

Postavite se za učitelje!
Letošnje praznovanje bližajočega se svetovnega dneva učiteljev bo potekalo pod
geslom Postavite se za učitelje! Geslo je
v našem okolju in trenutku nadvse aktualno; izpostavlja pomen vseh zaposlenih

v vzgoji in izobraževanju in šolskega sistema kot celote za izhod družbe iz krize.
Upajmo, da ga bodo slišali, razumeli in
upoštevali tudi pristojni.

Veselo in ponosno praznovanje svetovnega dneva učiteljev vam želimo. Postavite se zase, postavite se za vzgojo in izobraževanje!

