Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje prispevke, predloge in mnenja nam posredujte po
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Več vsebin najdete na www.sviz.si.
Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Še brez dogovora z vlado

Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj poudarja, da sindikati zahtevajo zgolj, da se
izpelje tisto, kar so se z vlado dogovorili konec lanskega leta – da torej postopno odpravijo varčevalne ukrepe, ki
so še veljavni.

Vlada RS je sindikatom javnega sektorja v zadnjem krogu pogajanj o
ukrepih na področju plač v prihodnjih
letih 25. 4. 2016 predstavila vsebinsko
prilagojeni predlog, vendar ob tem
ostala v za sindikate nesprejemljivih
enakih ﬁnančnih okvirih, kakršne je
začrtala v poprejšnjih srečanjih. V
svojem zadnjem predlogu vlada odstopa od predvidene zamrznitve napredovanj, ob čemer pa zamika njihovo izplačilo, in sicer v primeru napredovanj za leto 2017 v leto 2018, izplačilo napredovanj iz leta 2018 pa v leto
2019. Javni uslužbenci bi morali nekoliko dlje počakati tudi na polni regres, prav tako bi premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja še dve leti
ostale znižane v enaki meri kot letos.

Sindikati novi predlog vlade zavračajo, da bi prišli do želenega kompromisa, pa so vladi podali približevalni
predlog. Minister za javno upravo in
glavni vladni pogajalec Boris Koprivnikar se do predloga ni želel opredeliti, preden ga na vladni strani ne ovrednotijo in k njemu ne sprejme stališča
vlada. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir
Štrukelj je poudaril, da sindikati pričakujejo ustrezen približevalni predlog vlade, saj bi v nasprotnem primeru slednja sporočila, da se ne želi pogajati in da sili sindikate k prekinitvi
pogajanj, da bi se lahko čim prej posvetila enostranskim ukrepom. Sindikati in vlada se bodo na pogajanjih
znova sešli 9. maja letos.

Za urejeno zaposlovanje in pripravništva

Predstavniki mladih so na novinarski
konferenci »Ne nam buč prodajat!«
vlado pozvali, naj preneha z varčevalno
politiko ter začne izvajati ukrepe, ki
bodo spodbujali trajne, stabilne, varne
in dostojne zaposlitve za mlade.

Sindikat Mladi plus in SVIZ sta 22. 4.
2016 pred sedežem Vlade RS v Ljubljani opozorila na vse slabši položaj
mladih pri zaposlovanju in pripravništvih ter na vlado naslovila zahtevo,
naj uresničuje sprejete dokumente.
Jernej Zupančič, strokovni sodelavec
GO SVIZ za pravne zadeve, je pred
novinarji izpostavil, da je prehod na
trg dela mladim otežen tudi v vzgoji in
izobraževanju, ob tem pa spomnil, da
je vlada za to področje pripravila razpis za 300 mest za prve zaposlitve.
Razpis je bil neprimerno pripravljen,
prijavilo se je zgolj sedem izobraževalnih ustanov, je poudaril, in dodal, da
slovenski šolski sistem potrebuje
mlade ter prenos znanja med mladimi
in starejšimi učitelji preko mentorstva. Institut pripravništva z jasno
opredeljenim mentorstvom je ob tem
edini sistemski institut, ki to omogoča. Njegovo uporabo na letni ravni
resornemu ministrstvu predpisuje
Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja, pri čemer
ministrstvo leta 2015 pripravništev
sploh ni razpisalo, za leto 2016 pa je

javno že izjavilo, da bo ponovno kršilo »lastni« zakon. V zvezi z zaposlovanjem mladih v vzgoji in izobraževanju je predstavnik SVIZ izpostavil
še, da se učitelje v osnovnih šolah
zaposluje na podlagi normativov.
Zakonodaja sicer omogoča, da ima
lahko učitelj na teden tudi večje število učnih ur, kot je določeno z zakonom (do + 5 ur), vendar zgolj v izjemnih primerih, tj. ko v okviru z zakonom predpisane tedenske učne obveznosti 22 ur ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom. V
zadnjih letih je MIZŠ zaradi varčevalne politike to izjemo začelo vpeljevati v prakso ne več kot izjemo,
temveč kot splošno pravilo. Tako se
ministrstvo izogiba spoštovanju
predpisanih normativov in novim
potrebnim zaposlitvam, tudi mladih
učiteljev, ter po mnenju SVIZ zlorablja 124. člen ZOFVI. Sindikat od
ministrstva zato zahteva, naj s takšno prakso preneha, spoštuje zakon
in normative ter tako omogoči zaposlovanje mladih učiteljev.
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Univerza mora izplačati razliko

SVIZ pričakuje, da se bodo članice in
člani sindikata na mariborski univerzi
zaradi ugotovljene nezakonitosti množično odločili za vložitev tožb na delovnem sodišču.

Vrhovno sodišče RS je po več kot šestih letih sodnega postopka s sodbo
Pd 270/2010 22. 3. 2016 v celoti potrdilo, da ima Univerza v Mariboru že leta
vzpostavljen nezakonit vzporedni
plačni sistem, po katerem svojih visokošolskih učiteljev ne plačuje skladno
z njihovimi habilitacijami in doseženimi nazivi, pač pa jih samovoljno
prerazporeja oziroma pušča na nižje
ovrednotenih, »umetno ustvarjenih«
delovnih mestih, in to povsem arbitrarno, brez kakršnihkoli izdelanih
kriterijev. Vrhovno sodišče mariborski univerzi s sodbo nalaga, da tožnico
uvrsti za tri plačne razrede višje, in

sicer od dneva habilitacije v naziv naprej. Prav tako ji mora univerza za šest
let nazaj obračunati in izplačati razliko v plači. Navedena sodba je pomemben vzorčni primer za vse visokošolske učitelje, ki v preteklih letih,
zaradi nezakonite prakse Univerze v
Mariboru, ob habilitaciji v višji naziv
niso bili uvrščeni v ustrezno višji plačni razred. SVIZ pričakuje, da se bodo
člani sindikata na UM zaradi ugotovljene nezakonitosti množično odločili
za vložitev tožb na delovnem sodišču.
Več na www.sviz.si.

Finančno podhranjena kultura
V SVIZ smo se 5. 4. 2016 s sporočilom
za javnost pridružili opozorilom
Skupnosti muzejev Slovenije glede
nevzdržnega stanja, v katerem so se
znašli slovenski muzeji, galerije in
področje kulture nasploh. Enaka opozorila, da so javni zavodi, ki opravljajo
delo na področju varstva kulturne
dediščine in njene prezentacije, ﬁnančno podhranjeni in izstradani, da
so zgradbe slabo vzdrževane, programi okrnjeni, v nevarnosti pa celotna
izvedba javne službe, za katero so bili
zavodi s strani države ustanovljeni ali
pooblaščeni, v SVIZ prejemamo tudi
od svojih sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Ob tem smo v sindikatu izrazili
še posebno zaskrbljenost spričo problematike zagotavljanje sredstev za
plače zaposlenih in preobremenitev

kadra, ki izhaja iz zmanjševanja zaposlovanja v javnih zavodih, ter opozarja, da muzeji, če bi se zdajšnje stanje
nadaljevalo, ne bodo več zmogli zagotavljati rednega izplačila plač zaposlenim. Ob izpričanem nerazumevanju
države za ohranjanje slovenske dediščine, utrjevanje kulturne identitete
in za vzpostavitev ustrezne strategije
razvoja muzejev in galerij smo v SVIZ
zdaj že nekdanjo ministrico za kulturo
mag. Julijano Bizjak Mlakar pozvali,
naj jasno pove, kako bo reševala predstavljeno materialno stisko slovenskih muzejev in galerij, ter izrazili pričakovanje, da bodo na ministrstvu v
najkrajšem možnem času sprejeli
predstavnike Skupnosti muzejev Slovenije, skupaj s predstavniki zaposlenih.

Srednješolska konferenca o vajeništvu

Sindikalna konferenca srednjih šol,
višjih šol in dijaških domov SVIZ zahteva, da šolsko ministrstvo izpelje
analizo, kako bo uvedba vajeništva
vplivala na obseg in število zaposlitev
učiteljev praktičnega pouka in strokovno teoretičnih predmetov ter organizatorjev PUD.

V SVIZ smo tudi letošnjo pomlad
začeli z izobraževalnimi posveti za
zaupnice in zaupnike iz naših sindikalnih konferenc. Na prvem so se v
Ljubljani 8. 4. 2016 srečali sindikalni
zaupnice in zaupniki v srednjih in
višjih šolah ter dijaških domovih.
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
jim je predstavil potek pogajanj o plačah za obdobje 2017-2020 in pogajanj
o odpravi anomalij v plačnem sistemu
ter pogovore o spremembah zakona o
sistemu plač v javnem sektorju. Za
zaupnike in članstvo v srednjih šolah
je pomembno tudi uvajanje vajeništva
v poklicnem izobraževanju, o čemer je
navzočim spregovorila strokovna
sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve
Nadja Götz. Sindikalna konferenca
srednjih šol, višjih šol in dijaških domov , ki ji predseduje Jože Brezavšček, je o tej tematiki soglasno sprejela sklep, skladno s katerim zahteva, da
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport izpelje analizo, kako bo uvedba vajeništva vplivala na obseg in število zaposlitev učiteljev praktičnega

pouka in strokovno teoretičnih predmetov ter organizatorjev PUD. Šele
na podlagi te ocene bo mogoče podati
dokončno opredelitev do vprašanja
uvedbe vajeništva. Konferenca se zavzema za zagotavljanje enakega izobrazbenega standarda tudi v okviru
vajeniškega izobraževanja in meni, da
je treba pred dokončno uvedbo vajeništva le-to to testno preizkusiti na
zelo ozkem naboru poklicnih programov
(»pilotni
programi«).
Prav tako se je strinjala, da se na račun
uvedbe vajeniškega sistema sredstva,
ki jih resorno ministrstvo nakazuje
šolam, ne smejo znižati. V drugem
delu posveta so se zaupnice in zaupniki natančneje seznanili s problematiko urejanja delovnega časa učiteljev
po sodbi Računskega sodišča, strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne
zadeve Jadranka Zupanc pa jim je
predstavila usmeritve sindikata za
pripravo rešitev razporejanja delovnega časa v izobraževanju. Več o posvetu in gradivo na www.sviz.si.
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Ne nadaljevanju varčevanja

V povezavi z vključevanjem otrok priseljencev v izobraževalni sistem je Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje
odraslih sprejela sklep, da se zavzema
za vključevanje begunskih otrok v redni izobraževalni sistem, da ob tem podpira večje število ur slovenskega jezika
in spoznavanja kulture slovenskega
okolja za begunske otroke in vse ostale
priseljence ter uvedbo enoletnega pripravljalnega programa, za kar naj šolsko ministrstvo zagotovi dodatna
sredstva.

Na drugem in tretjem letošnjem posvetu SVIZ za sindikalne zaupnice in
zaupnike so se 14. in 18. 4. 2016 v dveh
skupinah srečali zaupnice in zaupniki
iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, ki
predstavljajo skoraj 21.000 članic in
članov našega sindikata. Tudi na tem
srečanju je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj pobliže predstavil potek
pogajanj z Vlado RS o odpravi anomalij v plačnem sistemu in o plačni
politiki za obdobje 2017–2019, ob tem
pa glasno poudaril, da se je vlada s
podpisom dogovora konec lanskega
leta zavezala, da bo v pogajanjih s sindikati javnega sektorja med letoma
2017 in 2019 odpravila še veljavne varčevalne ukrepe, ki so bili vezani na
krizo. Glede pogajanj o odpravi anomalij v plačnem sistemu je zagotovil,
da si bo SVIZ še naprej prizadeval, da
bi se razmere, predvsem v plačni skupini »J«, izboljšale, a ob tem izpostavil,
da vlada v ta namen ni pripravljena
zagotoviti dodatnih sredstev. Ob povedanem je Sindikalna konferenca
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov
za izobraževanje odraslih pod vodstvom Jelke Velički kategorično zavrnila ponovno uvajanje in podaljševanje varčevalnih ukrepov, še zlasti zamrznitev napredovanj, kar neposredno pomeni izgubo motivacije za kakovostno delo, še posebno za mlade,
ki v zadnjih letih trajanja varčevalnih
ukrepov niso mogli izkoristiti motivacijskih elementov plačnega sistema.
Sindikalna konferenca nasprotuje

tudi poslabšanju in zaostritvam glede
napredovanja v plačne razrede in glede delovne uspešnosti, ki jih predlaga
vlada v spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Konferenca meni, da bi moral ZPJS po osmih
letih varčevalnih ukrepov in zamrznitev končno v celoti zaživeti in sprostiti tiste elemente, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih. Šele po določenem
obdobju, ko se plačni sistem preizkusi
v praksi v celoti, je na podlagi izkušenj
delovanja sistema mogoč premislek o
spremembah, ki bi izboljšale njegovo
delovanje. V nadaljevanju dogodka
sta Jelka Velički, predsednica GO
SVIZ, in Jadranka Zupanc, strokovna
sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve,
podrobneje predstavili problematiko
in usklajevanja, ki potekajo v povezavi
z nacionalnim preverjanjem znanja in
ureditvijo položaja drugega tujega
jezika. Izpostavljena je bila tudi problematika urejanja delovnega časa
učiteljev po sodbi Računskega sodišča RS. Predstavnika Modre zavarovalnice sta zbranim spregovorila o
novostih na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja, zlasti o skladih življenjskega cikla, posvet pa se je
sklenil z zborom sindikalne konference, na katerem je predsednica konference Jelka Velički izpostavila problematiko razredništva, sklep GO SVIZ
z redne marčne seje o vpeljavi novega
delovnega mesta učitelj-razrednik in
četrtega strokovnega naziva. Več o
posvetu in gradivo na www.sviz.si.

Za zboljšanje položaja pomočnic

Sindikalna konferenca predšolske
vzgoje SVIZ,, ki jo vodi Marjana Kolar,
je sprejela sklep, da bo predsedstvo
konference pripravilo predlog za spremembo položaja delovnega mesta pomočnica vzgojiteljice. Če bi vlada predlog zavrnila, pa se bo sindikalna konferenca dogovorila o izvedbi protestnih shodov in stavke.

Kot zadnji v aprilskem nizu posvetov
SVIZ so se prav tako v Ljubljani 21. 4.
2016 srečali sindikalni zaupnice in
zaupniki SVIZ iz predšolske vzgoje.
Kot na minulih posvetih so navzoči
tudi tokrat namenili največ časa poteku aktualnih pogajanj z Vlado RS, ob
čemer je glavni tajnik SVIZ izpostavil
vprašanje nadaljevanja pogajanj ob
vladni odločitvi, da kljub nasprotovanju sindikatov javnega sektorja ostaja
pri že dorečenih okvirjih in predvidenih sredstev za prihodnje leto ne bo
dodatno višala. V razpravi o pogajanjih o odpravi anomalij v plačnem
sistemu so se sindikalni zaupnice in
zaupniki zadržali ob problematiki
neustreznega vrednotenja dela pomočnic vzgojiteljic, na katero SVIZ že
dlje opozarja vsakokratno vlado. Po
razpravi, v kateri so sindikalni zaupnice in zaupniki prav tako z različnih
vidikov osvetlili težave, s katerimi se
pri svojem zmeraj obsežnejšem delu
srečujejo pomočnice vzgojiteljic, ter
poudarili neprimerno ﬁnančno vrednotenje njihovega dela, kar v vrtcih
poraja izjemno nezadovoljstvo, je Sindikalna konferenca predšolske vzgoje
SVIZ sprejela sklep, da bo predsedstvo konference pripravilo predlog za
spremembo položaja delovnega me-

sta pomočnica vzgojiteljice. Če bi vlada predlog zavrnila, pa se bo sindikalna konferenca dogovorila o izvedbi
protestnih shodov in stavke. Navzoči
so glasno poudarili, da je treba vladi
zelo natančno predstaviti, kaj zaposleni strokovni delavke in delavci v vrtcih delajo, in tako zavrniti nekatere
omalovažujoče trditve, da zgolj varujejo otroke. Delo je strokovno, odgovorno, gre za vzgojo in izobraževanje
otrok. Posvet se je sklenil z zborom
sindikalne konference, na katerem je
bilo ob že omenjeni razpravi o položaju pomočnic vzgojiteljic v ospredju
beleženje ur, ki je v posameznih vrtcih
po Sloveniji urejeno nadvse različno,
navzoči pa so predlagali, naj se to področje enotno uredi na nacionalni
ravni. Podrobneje je o ureditvi delovnega časa in problematiki koriščenja
odmora med delovnim časom spregovoril Jernej Zupančič, strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve. Na
zboru so navzoči glasno opozorili tudi
na stopnjevanje težav in pritiskov s
strani posameznih vodstev vrtcev in
občin na sindikalne zaupnice in zaupnike ter članstvo. Podrobnejše poročilo in gradivo s posveta Sindikalne
konference predšolske vzgoje SVIZ je
dostopno na www.sviz.si.
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Nasilno vedenje je izbira!

Na ravni šol in vrtcev je pomembno oblikovati posamezne strategije za spoprijemanje z nasiljem, ki so prilagojene ravni
vzgoje in izobraževanja posameznih ustanov, socialnemu, ekonomskemu in kulturnemu kontekstu okolja, v katerem
šola ali vrtec deluje, lokalnim in šolskim
dejavnikom tveganja itd.

Na sedežu SVIZ smo 4. 4. 2016 pripravili predavanje »Nasilje v šoli«, na
katerem sta Doroteja Lešnik Mugnaioni in Ingrid Klemenčič, strokovnjakinji na področju prepoznavanja in
preprečevanja nasilja v šoli in na delovnem mestu, spregovorili o pojavnih oblikah konﬂiktov, nasilja in mobinga oziroma trpinčenja v vzgoji in
izobraževanju ter kako se z njimi spoprijeti. Predavateljici sta povedali, da
se v praksi šolskega življenja pri prepoznavanju in ustreznem odzivanju
na nasilje, četudi se stanje na tem področju zboljšuje, večkrat pokažejo
primanjkljaj ustreznega znanja o nasilju v šoli; neobvladovanje veščin nenasilnega reševanja in posredovanja v
konﬂiktih; odsotnost spretnosti, ki so
potrebne za učinkovito in pravično
obravnavo nasilja v šoli ter ne nazadnje tudi nizka senzibilnost do nasilja
in njegovih posledic za posameznike
in družbo kot celoto. Zelo pogosto pa

po besedah strokovnjakinj, žal, izostane tudi vrednostna podstat, v skladu s
katero smo učitelji, učenci, vodstvo
šole in starši odgovorni za to, da je
nasilja v vrtcu in šoli čim manj. Na
ravni šol in vrtcev je zato pomembno
oblikovati posamezne strategije, ki so
prilagojene ravni vzgoje in izobraževanja posameznih ustanov, socialnemu, ekonomskemu in kulturnemu
kontekstu okolja, v katerem šola ali
vrtec deluje, lokalnim in šolskim dejavnikom tveganja itd. Odnosi vodstva in učiteljev, raven odnosov in
sodelovanja s starši, jasne pristojnosti
pri reševanju problemov, skupne vrednote, ukrepanje ob pojavih nasilja,
zahtevanje odgovornosti za povzročitelje in zaščita žrtev, podpora vodstva
preventivnim programom in drugo –
vse to so pomembni dejavniki tveganja za več ali manj nasilja v šolah. Več
na www. sviz.si .

Socialni dialog za kakovost šolstva

V latvijskem učiteljskem sindikatu
poudarjajo, da si želijo biti zaposleni v
šolstvu predvsem slišani, urediti želijo
položaj in plačilo učiteljev ter
normativne akte, ki bi dorekli odnose
in pristojnosti socialnih partnerjev.

V Latviji je bilo 21. 4. 2016 izpeljano
omizje kot aktivnost v projektu, v
katerem
socialni
partnerji
v
izobraževanju z izmenjavo informacij
in usposabljanji spodbujajo razvoj
socialnega dialoga v svojih državah. V
Rigi je na povabilo organizatorjev
sodeloval tudi predstavnik SVIZ, ki je
navzočim naše izkušnje v socialnem
partnerstvu,
razvoj
socialnega
dialoga, primere dobre prakse in
nazadnje še aktualna razmerja med
sindikati, ministrstvom in vlado. V
podobnem
prispevku
je
irski
predstavnik spregovoril o socialnem
partnerstvu v obdobju od leta 1987 do
2009, ki je bilo oznamovano z visoko
stopnjo sodelovanja med politiko,
delodajalci, sindikati in ostalimi
partnerji, ter v obdobju po letu 2010,
ko je bila Irska na vrhuncu krize.
Socialni dialog je takrat povsem

zamrl, zaposlenim so znižali plače,
zamrznili
druge
prejemke,
v
nezavidljivem stanju pa je bila celotna
država. Zdaj Irska dosega visoko
gospodarsko rast in znižuje stopnjo
brezposelnosti, zato so socialni
partnerji dogovorili načrt, kako bo
država zaposlenim vrnila tisto, kar so
izgubili med krizo. Predsednica
latvijskega učiteljskega sindikata Inga
Vanaga je povedala, da si želijo biti
zaposleni v šolstvu predvsem slišani,
urediti želijo položaj in plačilo
učiteljev ter normativne akte, ki bi
dorekli
odnose
in
pristojnosti
socialnih partnerjev. Sindikate v
Latviji mnogi označujejo kot tiste, ki
zgolj zahtevajo denar, vendar pa je v
ospredju
aktivnosti
učiteljskega
sindikata
predvsem
kakovost
izobraževanja.

Enakost v šolskih sindikatih

Na mesto predsednice Sindikata obrazovanja Srbije je bila prvikrat v njegovi
zgodovini izvoljena ženska – v prihodnjem petletnem mandatnem obdobju
ga bo vodila Valentina Ilić.

V sklopu volilnega kongresa Sindikata obrazovanja Srbije (SOS), ki je potekal 24. in 25. 4. 2016 v Beogradu in je
bil nanj v luči dolgoletnega odličnega
sodelovanja povabljen tudi SVIZ, so
srbski kolegi zbranim predstavili predlog skupnega projekta, ki so ga začrtali skupaj z nizozemskim sindikatom
AOb. Cilj dvoletnega projekta, v katerem bodo sodelovali sindikati s področja nekdanje skupne države in še
nekateri drugi (bolgarski, romunski,
grški), je formiranje t. i. ženske mreže
v sindikatih, zbiranje in analiza podatkov o zastopanosti žensk v izobra-

ževanju, sindikatu in na vodstvenih
položajih, skrb za uresničevanje načela enakih možnosti in zlasti usposabljanje žensk za aktivnejše sodelovanje
v delu sindikatov ter opolnomočenje
za prevzemanje vodstvenih funkcij.
Da je SOS na dobri poti pri uresničevanju teh ciljev, so pokazali že delegati
na skupščini, ki so na mesto predsednice sindikata prvikrat izvolili žensko. Srbski sindikat bo v prihodnjem
petletnem mandatu vodila Valentina
Ilić, ki ji je ob izvolitvi na to odgovorno mesto čestitala tudi predsednica
SVIZ Jelka Velički.

