
 

Po izpeljani splošni stavki javnega sektorja se s 

ponosom oziramo na potek le-te po naših zavo-

dih ter na izvedbo protestnih shodov po vsej 

Sloveniji. Z ogromno podporo vseh zaposlenih v 

vzgoji, izobraževanju, kulturi in raziskovalni 

dejavnosti, tako članov kot nečlanov, smo v 

Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in 

kulture dokazali, da smo pri zagovarjanju ohra-

nitve kakovostnega in vsem dostopnega javnega 

šolstva ter drugih javnih storitev neomajni in 

vztrajni. Zadovoljni smo, da nam je uspelo tudi 

širši javnosti, ki je stavki izrazila visoko podpo-

ro, pokazati, da so naša prizadevanja in vse 

naše aktivnosti usmerjene izključno proti nep-

ravičnim varčevalnim ukrepom Vlade RS, ki 

grobo in globoko posegajo v pravice vsakega 

izmed nas. Jasno smo izrazili prepričanje, da - 

kot poudarja tudi Bernardette Segol, generalna 

sekretarka Evropske konfederacije sindikatov - 

»samo zniževati in zniževati standarde prepros-

to ne more biti prihodnost, ki bi si jo lahko 

kdorkoli želel.« Nočemo biti žrtve brezobzirne 

politike, ki se je lotila uničevanja javnih stori-

tev, socialne države in nam vzela pravico, da 

odločamo o skupnem življenju. Še naprej si 

bomo prizadevali za obnovitev vladavine prava, 

za utrditev socialne države, obrat k ekonomiji 

polne zaposlenosti, za soodločanje delavcev pri 

delitvi dobička, progresivno obdavčenje dohod-

kov in dobičkov, dividend in nepremičnin, v 

katerih lastniki ne živijo.  

Javni uslužbenci pričakujemo, da bo nova in 

vsakokratna slovenska vlada spoštovala z nami 

podpisane pogodbe, da se bo o masi plač poga-

jala, da bo vrnila davek na dobiček na stopnjo 

pred znižanji in bolj pravično razporedila bre-

mena krize. Če bo vlada pripravljena družbo 

graditi na utrjevanju socialne države in na 

pravični in solidarni družbi, tudi dogovori z 

javnimi uslužbenci o prevzemanju dodatnih 

bremen, ne bodo težki. Sicer pa bomo ravnali 

enako, kot smo storili včeraj: uprli se bomo s 

skupnimi močmi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pokončno in odločno držo se zahvaljujemo 

vsem, ki ste bili 23. januarja del splošne stav-

ke javnega sektorja. Prav vsakemu posebej 

čestitamo za prizadevnost, pogum in neomaj-

nost, ki ste jih kljub številnim poskusom mani-

puliranja in zastraševanja pokazali ob izvedbi 

stavke v svojih zavodih in na protestnih shodih 

po vsej Sloveniji. Prav tako smo zelo hvaležni 

staršem, da so na dan stavke prevzeli nase 

pomembno breme in podprli naša skupna priza-

devanja za ohranitev kakovostnega in vsem 

dostopnega javnega šolstva ter drugih javnih 

storitev.  

 

Tajništvo GO SVIZ Slovenije 

Odločno sporočilo politiki 
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 Svizove novice so 

pri vas vsak mesec 

med šolskim letom. 

 Soustvarjajte naše 

in vaše novice – 

svoje prispevke, 

fotografije, pred-

loge, mnenja nam 

posredujte po e-

pošti: info@sviz.si.  

 Več aktualnih vse-

bin najdete na 

www.sviz.si. 

Spremljajte nas! 

 

Novice ureja: Tanja Modrijan. 
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Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je novinarjem predstavil 

podatke o številu stavkajočih v vzgoji, izobraževanju, znano-

sti in kulturi: v skupaj 735 zavodih, kjer je bila stavka izgla-

sovana, je 23. 1. 2013 stavkalo skoraj 80 odstotkov zaposle-

nih.     
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S t r a n  2  

Pred napovedano splošno stavko javnega 

sektorja se je zvrstilo kar nekaj poskusov 

Ministrstva za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport, da bi zaposlene v vzgoji 

in izobraževanju odvrnilo od stavkanja. 

Minister dr. Žiga Turk in državna sekretar-

ka Mojca Škrinjar sta najprej poskusila z 

umikom standardov in normativov v osno-

vnih in srednjih šolah ter nato še v vrtcih, 

ob čemer smo v SVIZ opozorili, da ta navi-

dezni umik v ničemer ne spreminja dejs-

tva o znižani masi plač v proračunu za leti 

2013 in 2014. Še eden od poskusov odvra-

čanja od stavke pa je bila okrožnica MIZKŠ 

zaposlenim v vseh šolah in vrtcih, s katero 

so poskušali zaposlenim v vzgoji in izobra-

ževanju omejiti ustavno pravico do stavke. 

In to s povsem identičnim dopisom kot že 

pred stavko javnega sektorja aprila lani, 

četudi so že takrat prejeli jasno pravno 

pojasnilo, da 7. člen Zakona o stavki, na 

katerega se sklicujejo, za vzgojo in izobra-

ževanje ne velja.  
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O stavki tudi zbor predšolske vzgoje 
predšolski vzgoji, tj. povečanja neposred-

nega dela v skupini za vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic ter povečanja števila 

otrok v skupinah. Zato je bilo na ministra 

dr. Žigo turka naslovljeno javno vprašanje, 

ali po umiku zaostrenih standardov in nor-

mativov za osnovne in srednje šole kot pris-

tojni minister še vedno vztraja pri zvišanju 

standardov in normativov za vrtce. Zbor SK 

predšolske vzgoje je prav tako pozval minis-

tra za javno upravo in pravosodje dr. Senka 

Pličaniča, naj pojasni, ali so predlagane 

spremembe normativov in standardov v 

dejavnosti predšolske vzgoje (spremembe 

Zakona o vrtcih) še vedno predvidene tudi v 

okviru Zakona za uravnoteženje javnih 

financ občin (ZUJFO). Več na www.sviz.si. 

Dan za članicami in člani Glavnega stavkov-

nega odbora SVIZ, 16. 1. 2013, so se na 

izredni seji sešli še članice in člani Sindi-

kalne konference predšolske vzgoje SVIZ, 

ki ji predseduje Marjana Kolar. Nekaj več 

kot 90 sindikalnih zaupnic in zaupnikov 

SVIZ iz vrtcev je prav tako razpravljalo o 

poteku priprav na stavko in o podrobnostih 

njene izvedbe v vrtcih. Zbor konference 

predšolske vzgoje je na seji sprejel tudi 

stališče v zvezi z izjavo ministra dr. Žige 

Turka, da »ne bo začel postopkov za spre-

membo standardov in normativov v osnov-

nem in srednjem šolstvu«. Iz te izjave je 

bilo namreč mogoče sklepati, da minister 

ne umika iz nadaljnje obravnave sprememb 

normativov in standardov, predlaganih v 

Glavni stavkovni odbor SVIZ se 

je seznanil z rezultati opredel-

jevanja o sodelovanju v splošni 

stavki javnega sektorja. O tem 

se je izreklo 40.494 zaposlenih 

v vzgoji, izobraževanju, znano-

sti in kulturi v 760 zavodih: ZA 

stavko se jih je odločilo 

37.394  (92,34 %), PROTI pa 

3.100 (7,66 %). 

Poskusi odvračanja od stavke 

Izredna seja o ravnanju SVIZ 

V tednu pred napovedano splošno stavko 

javnega sektorja, 15. 1. 2013, je na sedežu 

GO SVIZ v Ljubljani potekala 2. izredna 

seja Glavnega stavkovnega odbora SVIZ. 

Članice in člani najvišjega organa sindikata 

med dvema kongresoma so se v prvem delu 

seje seznanili z rezultati glasovanja o sode-

lovanju v stavki, o čemer so se zaposleni v 

dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti 

in kulture opredeljevali v tednu od 7. 1. 

2013 do 11. 1. 2013. O sodelovanju v sploš-

ni stavki javnega sektorja se je izreklo 

40.494 zaposlenih v 760 zavodih: ZA stavko 

se jih je odločilo 37.394  (92,34 %), PROTI 

stavki pa 3.100 (7,66 %). Na podlagi izglaso-

vane stavke so članice in člani Glavnega 

stavkovnega odbora v nadaljevanju nameni-

li pozornost poteku priprav na izvedbo stav-

ke, ki je bila torej izglasovana ob visoki 

udeležbi in z izjemno podporo zaposlenih. 

Spričo aktualne politične krize v državi, ki 

so jo povzročili znani dogodki, povezani s 

poročilom Komisije za preprečevanje korup-

cije, so se navzoči pogovarjali tudi o možno-

sti prestavitve dogovorjenega datuma sploš-

ne stavke javnega sektorja. Razpravo o tej 

možnosti pa je spodbudilo tudi obvestilo 

ministra dr. Žige Turka o tem, da ne bo 

začel postopkov za spremembo standardov 

in normativov v osnovnih in srednjih šolah. 

Ob koncu seje so navzoči sprejeli še stališče 

sindikata do predlaganih sprememb o zako-

nodajnem referendumu in ob tem poudarili, 

da je za SVIZ ključnega pomena, da se usta-

vna pravica do referenduma ohrani. Držav-

ljankam in državljanom namreč omogoča, 

da se opredeli do ključnih vprašanj, ki so 

pomembna za skupno dobro. Povzetek celo-

tne izredne seje Glavnega stavkovnega 

odbora SVIZ si lahko preberete na 

www.sviz.si. 

Glavni tajnik in predsednica 

SVIZ sta o poskusih MIZKŠ, ki 

naj bi zaposlene v vzgoji in 

izobraževanju odvrnili od stav-

ke, spregovorila tudi na novi-

narski konferenci, 21. 1. 2013. 

Videoposnetki so dostopni na 

www.sviz.si.   

Sindikalna zaupnica Sonja 

Vegelj nam je poslala fotogra-

fijo, ki kaže, kako so se na 

protestni shod pripravljali v 

njihovem vrtcu Pedenjped v 

Ljubljani. 

http://www.sviz.si
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Množični shodi po vsej Sloveniji 
V sklopu minule stavkovne srede, 23. 1. 
2013, so v organizaciji predsednikov in 
predsednic območnih odborov SVIZ v štiri-
najstih mestih po vsej Sloveniji potekali 

tudi protestni shodi. Pet minut čez dva-
najsto uro se je pričakovano največ 
demonstrantov zbralo ob vladni palači na 
Prešernovi ulici v Ljubljani, v Celju se je 
shoda udeležilo 1.600 protestnikov, na 
Ravnah na Koroškem 600, v Mariboru jih 
je bilo 3.000, v Novi Gorici 800, v Novem 

mestu 700, v Kopru, Krškem, Postojni in 
na Ptuju se jih je zbralo po 1.000, v Mur-
ski Soboti 1.400, v Slovenskih Konjicah 
300, v Škofji Loki 250 in v Velenju 1.200. 
Skupaj skoraj 25.000 navzočih na protest-
nih shodih - v množici so bili zelo opazni 

in slišni naši članice in člani - je zelo jasno 
izrazilo svoje nestrinjanje z ravnanjem Vla-
de RS in trenutnim stanjem v naši državi.  
Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov s 

posameznih shodov po Sloveniji (več jih 
najdete na www.sviz.si), ob tej priliki pa se 
našim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, 
članicam in članom ter številnim drugim, ki 
so podprli naše stavkovne zahteve, še 
enkrat zahvaljujemo za sodelovanje pri 
izvedbi stavkovnih aktivnosti. Sindikalnim 

zaupnicam in zaupnikom se še posebej 
zahvaljujemo za vsa do zdaj poslana poroči-
la stavkovnih odborov. Zapisane ugotovitve 
in predloge bomo skrbno pregledali in ned-
vomno nam bodo vsem skupaj v prihodnje 
dragoceno vodilo pri nadaljnjih aktivnostih.  

Članica predsedstva Sindikalne 
konference kulturnih organiza-
cij SVIZ Irena Porekar Kacafura 
je v Mariboru spregovorila o 
pomenu kulture in izpostavila 
nedopustne posege vanjo. Njen 
govor in še nekatere druge s 
protestnih shodov si  lahko 
preberete na www.sviz.si.  

Udeleženci shoda ob vladni palači v Ljub-
ljani so se strinjali, da je treba družbo 
graditi na utrjevanju socialne države, na 
pravičnosti in solidarnosti. Nenehno zniže-
vanje standardov ne more biti pot, ki bi si 
jo kdorkoli želel. Članica predsedstva 

Predsednica OO SVIZ Posavje Marija Žgavc 
je v Krškem poudarila, da so varčevalni 
ukrepi vlade v resnici maščevalni; predv-
sem do kulture in šolstva.  Članica pred-

Udeleženci shoda v Novi Gorici so 
sporočili, da vzgojitelji in učitelji ter 
drugi javni uslužbenci niso paraziti 
družbe in ne jemljejo kruha zaposle-
nim v gospodarstvu.  

Srečko Lešek, predsednik OO 
SVIZ Celje je vladi sporočil, da 
državljani ne zahtevajo pove-
čanja materialnih koristi, tem-
več le branijo doseženo in 
pričakujejo kulturen dialog s 
pogajanji.  V Kopru so nastopili številni govorci odmevalo 

pa je tudi petje uporniških pesmi. Zbrani so 
vladi očitali, da ne pozna izrazov, kot sta 
dialog in argumenti.   

S Ptuja so demonstranti oblastnikom sporočili, da ne 
bodo več dopustili žaljenja in poniževanja, saj opra-
vljajo svoje delo prizadevno in pošteno. 

Protestniki so v Mursko Soboto prinesli 
številne transparente, na katerih je 
med drugim pisalo, da je interes vlade 
vladati nevednim državljanom. 
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Ugodneje do glasbe 

Manifest Koalicije solidarnih 

Kot smo vas v Svizovih novicah in na naši 
spletni strani že seznanili, so sindikalne 
centrale (kot član Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja tudi SVIZ), civilnodružbe-
na združenja in gibanja, ki so 17. novem-
bra 2012 sodelovala na demonstracijah »Za 
solidarno Slovenijo«, v Ljubljani ustanovile 
Koalicijo solidarnih. Omenjene demonstra-
cije so pomembno prispevale k razpustitvi 
negativne klime in strahu v državi ter spo-
dbudile državljanke in državljane k javne-
mu izražanju nezadovoljstva z vladnimi 
varčevalnimi ukrepi in odporu proti ropan-
ju našega skupnega premoženja. Uspešno 
izpeljan in množični protestni shod je 
pokazal, da trajnejša povezava med sode-
lujočimi na demonstracijah lahko pripomo-
re k spreminjanju trenutnih razmer, ki ne 
gredo v pravi smeri.  

Člani Koalicije solidarnih so na zadnjem 

sestanku, ki je 24. januarja 2013 potekal 

na sedežu našega sindikata, med drugim 

razpravljali o predlogu manifesta, v kate-

rem bi se opredelili do aktualnih razmer v 

Sloveniji in po vsej Evropi ter ob tem do 

varčevalnih ukrepov, ki ljudi razlaščajo, 

jim jemljejo osnovne socialne pravice in 

uničujejo doseženo kakovost bivanja. Pou-

darili so, da sta odpor in ogorčenje silovita 

in upravičena, saj so za krizo kapitala 

prisiljeni plačevati tisti, ki je niso povz-

ročili. Neoliberalni kapitalizem je imel 

svojo priložnost in končalo se je z najvi-

šjo brezposelnostjo v Evropi po drugi 

svetovni vojni, trajno recesijo, narašča-

njem družbenega izključevanja, poglab-

ljanjem razkola med središčem in obro-

bjem EU ter razpadom evropskega soci-

alnega modela. 

V SVIZ smo v sodelovanju s podjetjem 
Sound-tech, d. o. o. iz Ljubljane v minu-
lih dneh sklenili dogovor o novi ugodnosti 
za naše članice in člane. Odslej boste 
lahko tako s svojo člansko izkaznico ob 
številnih ugodnostih, ki vam jih že ponu-
jamo, uveljavljali tudi popust pri nakupu 
glasbil in glasbene opreme.  
Podjetje Sound-tech, d. o. o. prodaja 
pihala, trobila, tolkala in druge inštru-
mente, potrebščine in potrošni material 
(jezičke, ustnike, objemke, krpe, naram-
nice, olja, dušilci, stojala za inštrumen-
te, notna stojala ...) ter notni material, 
pa tudi godala, kitare in klavirje ter elek-
troniko – mikrofone, slušalke, digitalne 
snemalnike in komponente za ozvočenje. 
Njihove najpogostejše stranke so glasbe-
ne šole ter njihovi učitelji in učenci, 
orkestri in ostali glasbeniki, tako vrhunski 
profesionalci kot ljubitelji. So uvozniki za 
glasbila in pribor vrhunskih znamk Sel-
mer, Buffet Crampon, Schagerl, Vando-
ren, Rico, D'Addario, Adams, BG Franck 

Bichon, Rovner … 
Vsem, ki se boste ob obisku v njihovi trgo-
vini na Proletarski 4 v Ljubljani izkazali z 
veljavno SVIZ-ovo člansko izkaznico, bodo 
ponudili najmanj 10-odstotni popust ob 
nakupu potrošnega materiala iz zaloge 
(višina popusta je odvisna od artikla, koli-
čine ...) in 5-odstotni popust ob nakupu 
glasbil. Popusta sta veljavna tudi v prime-
ru naročil v spletni trgovini SoundSHOP 
(www.soundshop.si). V tem primeru se 
članstvo v SVIZ izkaže z na e-naslov 
info@soundshop.si poslanim skenom član-
ske izkaznice, popust pa ne bo obračunan 
ob samem naročilu, pač pa na računu.  
Več podrobnosti o novi ugodnosti in vseh, 
ki smo jih za vas že pripravili v preteklos-
ti, najdete na naši spletni strani 
www.sviz.si, v zavihku Ugodnosti. 
 

www.facebook.com/SoundShopSi 

Koalicija solidarnih je prvi korak v združeva-

nju sindikalnega in drugih družbenih bojev v 

skupno silo, ki lahko prinese spremembe.  

www.soundtech.si 
www.soundshop.si  
info@soundtech.si 
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