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Podpis za kakovostno prihodnost!

SVIZ je za zdaj s terena dobil vrnjenih 2679 podpisov k peticiji. Vsi, ki
bi svoj podpis še radi oddali, lahko
to storite do 5. februarja – tudi na
naši stojnici poleg Prešernovega
spomenika v središču Ljubljane.
Vsak glas šteje!

Vlada RS v rebalansu proračuna za
leto 2015 pripravlja grobe posege v
ﬁnanciranje javnega izobraževanja in
raziskovalne dejavnosti. V SVIZ javno izobraževanje razumemo kot enega ključnih stebrov socialne države, ki
zmanjšuje socialne razlike in utrjuje
spoštovanje različnosti v družbi. Kot
smo zapisali v peticiji Za ohranitev
kakovostnega javnega izobraževanja
in odličnosti raziskovalnega dela:
»Javno izobraževanje od vrtca do univerze in raziskovanje nista poraba, ki
jemlje kisik gospodarstvu, ampak
nujno potrebni investiciji v boljšo
prihodnost in kakovostnejše življenje
ljudi.« V SVIZ želimo s čim več zbranimi podpisi pod peticijo, ki jo je 21. 1.
2015 potrdil Izvršilni odbor SVIZ,
politične odločevalce prepričati, da
nas pretirano varčevanje pri javnem
izobraževanju in v raziskovanju oddaljuje od tega cilja. Če se z našimi prizadevanji za ohranitev kakovostnega
javnega izobraževanja in odličnosti v
raziskovanju strinjate, vas prosimo,

da s podpisi peticijo podprete. V
SVIZ bomo storili vse, kar je v naši
moči, da preprečimo sprejetje rebalansa proračuna za leto 2015 in s tem
nove varčevalne ukrepe v šolstvu in
raziskovanju. Najprej želimo s prepričljivim številom zbranih podpisov
pod peticijo nazorno pokazati, da
večina zaposlenih in pomemben del
državljank in državljanov politiko
vlade v izobraževanju in raziskovalni
dejavnosti zavrača kot napačno. Če
peticija ne bo zadoščala, bomo v bran
ohranitvi kakovostnega javnega šolstva in odličnosti raziskovanja organizirali protestne shode. Na koncu, če
bi vlada kljub vsemu nasprotovanju
sprejela posamezne ukrepe, s katerimi bi uresničila radikalna znižanja
posameznih proračunskih postavk,
bomo članstvo pozvali, da z glasovanjem o splošni stavki v izobraževanju
in znanosti uporabi zadnjo legalno
možnost za preprečitev škodljivih
posledic vladnih odločitev.

Zapleti pri izplačilu tretje četrtine
Konec letošnjega januarja je bil določen kot zakonski rok za izplačilo še
drugega obroka poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij
javnim uslužbencem. Obveznost so
ponekod že poravnali, znova pa se je
pri izplačilu zapletlo v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za izobraževanje je namreč 28.
1. 2015 vrtcem in šolam sporočilo, da
bo zavodom, ki zaposlenim še niso
izplačali drugega obroka poračuna
tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj, nakazalo sredstva v
višini zgolj ene tretjine potrebnih
sredstev, najavljenih v zahtevkih, ki so
jih zavodi posredovali ministrstvu.
Medtem je ministrstvo še 8. 1. 2015
vrtcem in šolam v okrožnici napisalo,
naj jim do 15. 1. posredujejo izpolnjen
obrazec s podatki o tem, koliko sredstev potrebujejo za poplačilo drugega
obroka tretje četrtine odprave plačnih

nesorazmerij, nato pa bo ministrstvo
javnim zavodom, ki bodo potrebovali
pomoč ministrstva pri zagotavljanju
sredstev za plačilo drugega obroka,
nakazalo sredstva 29. 1. 2015. Dva dneva pred obljubljenim nakazilom so
zavodi s strani šolskega ministrstva
prejeli okrožnico, da jim bodo nakazana sredstva le v višini tretjine potrebnih sredstev, najavljenih v zahtevkih, posredovanih na ministrstvo.
SVIZ se je na ponoven zaplet z izplačilom tretje četrtine plačnih nesorazmerij nemudoma odzval z novinarsko konferenco, na kateri je glavni
tajnik Branimir Štrukelj opozoril, da
bo strošek za državo, če bo celotno
poplačilo, kot ga zagotavlja zakon,
izterjano prek sodišč, precej višji, kot
bi bilo treba. Videoposnetke s srečanja z novinarji si lahko ogledate na
www.sviz.si.
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Zgrešena politika varčevanja

Ministrica za izobraževanje, znanost
in šport dr. Stanislava Setnikar Cankar je potrdila udeležbo na izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnice in zaupnike iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje
odraslih, ki bo potekal 2. in 3. 2. 2015 v
Portorožu.

Zatem ko je SVIZ v luči aktualnih
varčevalnih ukrepov v izobraževanju,
ki v temelju ogrožajo kakovost slovenskega javnega šolstva, 15. 1. 2015 na
sedežu sindikata v Ljubljani pripravil
novinarsko konferenco in opozoril na
zgrešeno politiko takšnega varčevanja, so se 19. 1. 2015 v prostorih ministrstva za izobraževanje v Ljubljani
predstavniki sindikatov SVIZ in VIR
sešli s predstavniki ministrstva.
Sestanek je bil namenjen izmenjavi
stališč ob ukrepu začasne ukinitve
ﬁnanciranja učne pomoči kot ene od
oblik dodatne strokovne pomoči, ki je
v osnovnih šolah in širši javnosti naletel na burne negativne odzive. Glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je spričo tega, da SVIZ in VIR na srečanju
nista dobila zagotovil, da bo ministrstvo umaknilo varčevalne ukrepe v
šolstvu, v izjavi za medije po koncu
sestanka napovedal, da bo SVIZ po
seji izvršilnega odbora sindikata, če
bo ta potrdil takšen sklep, začel med
članstvom zbirati podpise v podporo

ohranjanju kakovosti javnega izobraževanja in odličnosti raziskovanja ter
tako opozoril na zgrešeno politiko
varčevanja na teh področjih. Če bi
varčevalni ukrepi ostali tudi v predlogu napovedanega rebalansa proračuna, ki naj bi ga vlada posredovala v
Državni zbor ob koncu tega meseca,
pa bo SVIZ skladno z napovedmi izrazil nezadovoljstvo tudi z demonstracijami pred Vlado RS. Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport dr.
Stanislava Setnikar Cankar je sicer po
sestanku podarila, da naj bi bili ukrepi, ki so začeli veljati prvi dan letošnjega leta, začasni. Varčevanje v šolstvu naj bi dobilo dokončno podobo,
ko bodo končana proračunska pogajanja med resornimi ministrstvi, torej
tudi ministrstvom za izobraževanje in
ministrstvom za ﬁnance, in bo sprejet
rebalans. Več novic o prenehanju plačevanja DSP in odzivov številnih deležnikov na ta ukrep najdete na
www.sviz.si.

Odločba v prid zasebnih šol

GO SVIZ je na januarski seji potrdil še
svojo predsednico za mandatno obdobje do leta 2018. Članice in člani so to
vlogo soglasno zaupali Jelki Velički,
predsednici Sindikalne konference
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov
za izobraževanje odraslih, ki je GO
SVIZ vodila že v minulem mandatu.

Na sedežu SVIZ je 13. 1. 2015 potekala
redna seja glavnega odbora SVIZ, na
kateri so se članice in člani uvodoma
seznanili s poročilom o glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja za obdobje od zadnje seje odbora, v spremljajoči razpravi pa so bila v ospredju
pogajanja o socialnem sporazumu za
leti 2015 in 2016, še predvsem pa zadnji ukrepi resornega ministrstva na
področju dodatne strokovne pomoči,
interesnih dejavnosti in šole v naravi.
Navzoči na seji so ob velikem nezadovoljstvu in kritičnosti do ravnanja
resornega ministrstva poudarili, da
skuša država še enkrat znova reševati
krizo na račun skupin, ki so najšibkejše in potrebujejo pomoč družbe. Čla-

nice in člani GO SVIZ so se na seji
zelo kritično odzvali tudi na nedavno
odločitev Ustavnega sodišča RS o
ﬁnanciranju zasebnih šol. V SVIZ
smo prepričani, da mora javna šola
biti in ostati nosilec kakovostnega
izobraževanja v naši državi, zato je
sindikat med drugim že leta 2007 proti predlogu takratne vladajoče koalicije, da s spremembo drugega odstavka
86. člena ZOFVI izenači ﬁnanciranje
zasebnih šol z javnimi, zbral 76.000
podpisov, ki jih je izročil takratnemu
predsedniku Državnega zbora gospodu dr. Francetu Cukjatiju, in dosegel,
da je vlada spremembo ﬁnanciranja v
prid zasebnih šol iz zakona umaknila.
Več na www.sviz.si.

Socialni sporazum paraﬁran
Pogajalci sindikalnih konfederacij,
med katerimi je tudi Konfederacija
sindikatov javnega sektorja (za Zvezo
svobodnih sindikatov Slovenije druga
najštevilčnejša), ki ji pripada SVIZ, so
20. 1. 2015 s predstavniki delodajalskih
organizacij in Vlado RS paraﬁrali Socialni sporazum za leti 2015 in 2016.
Če bodo dokument do konca tega
meseca potrdili organi socialnih partnerjev, bo podpisan v začetku letošnjega februarja. Sporazum vsebuje
nekaj zelo pomembnih zavez partnerjev. Pomembno je, da je za spreminjanje delovnopravne zakonodaje, trga
dela, zdravstva, pokojninskega zavarovanja in plačnega sistema v javnem
sektorju potrebno soglasje socialnih
partnerjev. Za delavke in delavce v
javnem sektorju je zelo pomembno,
da bo tudi o napovedanih spremem-

bah zakona o zavodih treba pri bistvenih vprašanjih doseči soglasje. Na
področju izobraževanja izpostavljamo
tri elemente dogovora: nujno soglasje
pri spreminjanju standardov in normativov; za izobraževanje se nameni
najmanj 6 odstotkov BDP; postopna
uveljavitev priporočil EU pri ﬁnanciranju raziskovanja in razvoja. Celotno
besedilo sporazuma si lahko preberete na naši spletni strani v sklopu novice Socialni sporazum 2015–2016. Za
podpis Socialnega sporazuma je torej
potrebno še soglasje organov socialnih partnerjev – Izvršilni odbor SVIZ
je o tem že sklepal in s podpisom soglašal –, uradni podpis dokumenta pa
je predviden za 3. februar.
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SVIZ z novo skupino
Na sedežu Glavnega odbora SVIZ
Slovenije je 7. 1. 2015 potekal prvi,
ustanovni sestanek »Odbora za enakost SVIZ Slovenije«. Skupina zainteresiranih si bo po vzoru Evropskega
združenja
učiteljskih
sindikatov
(ETUCE) in številnih posameznih
evropskih in svetovnih sindikatov v
sklopu svojega delovanja prizadevala
spodbujati širše zavedanje o pomenu
enakovredne zastopanosti obeh spolov na vseh ravneh družbe. V delovno
skupino na ravni ETUCE (Working
group for Equality) bo SVIZ imenoval
tudi svojo predstavnico. Udeleženke
sestanka – predstavnice je v skupino
imenovalo 13 območnih odborov
SVIZ, na sestanek pa jih je prišlo 6 –
so se strinjale, da je pomembno, da se
v javnosti intenzivno širi zavedanje,

da delovanje za skupno dobro zahteva
združevanje in vključevanje obeh spolov ter da mora družba omogočati
udejanjati
vse
potenciale
tako
moškim kot ženskam. Temeljno poslanstvo »Odbora za enakost SVIZ
Slovenije« bo v skladu s tem opozarjanje na pojavljanje neenakosti po spolu, dosledno spoštovanje pravic žensk
in politike enakih spolov ter zagovarjanje enakosti kot temeljne vrednote.
V razpravi je bilo dogovorjeno še, da
si bo odbor v prihodnje prizadeval za
članice in člane SVIZ organizirati
različne dogodke (omizja, delavnice
ipd.), s katerimi bo pripomogel k povečevanju zavedanja o pomenu odpravljanja vseh vrst na spolu temelječih stereotipov ter o pomenu uveljavljanja enakosti spolov v družbi.

Uničujoča prepoved nenapredovanja

Z začetkom letošnjega januarja so se
sprostila napredovanja javnih uslužbencev. Več informacij o napredovanjih v naziv in rokih po posameznih
dejavnostih, ki jih zastopa SVIZ, najdete na naši spletni strani v sklopu
podrobnejšega pojasnila o preteklih
interventnih ukrepih in napredovanju
javnih uslužbencev v letu 2015.

V prvem delovnem tednu v novem
koledarskem letu, 8. 1. 2015, je na sedežu GO SVIZ v Ljubljani potekalo še
konstitutivno srečanje aktiva mladih
članic in članov sindikata. Prvega
sestanka se je udeležilo enajst njihovih predstavnikov, razpravljali pa so o
najbolj perečih vprašanjih za to skupino zaposlenih. Glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj je uvodoma izpostavil, da se v zadnjih letih razkorak
med številom učiteljev, ki končajo
izobraževanje, in prostimi delovnimi
mesti zanje, le še povečuje. Da bi razrešili vzpostavljena neravnovesja v
smeri vzpostavljanja pogojev za
ustrezno zaposlovanje mladih, bodo
potrebne kompleksnejše družbene
spremembe in izoblikovanje celostnih strategij razvoja. Mladi kolegice
in kolegi so ponovno opozorili tudi na
uničujoč vpliv prepovedi napredovanja na motivacijo, ob čemer je glavni

tajnik SVIZ spomnil, da je sindikat na
zadnjih pogajanjih o politiki plač za
letošnje leto dosegel pomemben preboj. Prav z argumentom negativnega
učinka na motivacijo mladih je namreč vlada popustila in pristala na
sprostitev napredovanj v letošnjem
letu, ki jih prihodnje leto ne bo več
mogoče ustaviti. SVIZ je bil tudi prvi,
ki je že leta 2008 javno opozoril, da se
je vrednotenje dela učitelja začetnika
v primerjavi s poklici podobne zahtevnosti in odgovornosti z novo
plačno reformo glede na obdobje med
letoma 2002 in 2008 poslabšalo. Na
sestanku so zbrani predstavniki mladih članic in članov SVIZ izmed sebe
izbrali štiri kolegice in kolege, ki naj
bi v prihodnje aktivneje vodili delo
skupine ter skrbeli za koordinacijo
aktivnosti z vodstvom sindikata.

Javni poziv državnemu zboru
Konfederacija sindikatov javnega
sektorja in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sta 29. 1 2015 na poslanke in poslance Državnega zbora naslovili javni poziv, povezan s prvo
obravnavo predloga Zakona o ﬁskalnem pravilu. Predsednik vlade dr.
Miro Cerar je bil jasen, da »sprejetje
predlaganega zakona pomeni, da moramo javne ﬁnance v prihodnjih nekaj
letih strukturno uravnotežiti, kar bo
glede na strukturni deﬁcit v višini več
kot 2 % oziroma 700 milijonov evrov
izjemno zahtevna naloga«. Vladni
predlog amandmaja k Zakonu o ﬁskalnem pravilu bi vladi omogočil matematični avtomatizem v ﬁskalnem
rezanju plač, pokojnin in socialnih
transferjev ter tako ukinil morebitna
mučna pogajanja s sindikati. KSJS in
ZSSS sta v pismu izvoljenim poslan-

cem ljudstva kritično zapisala, da želijo že tako škodljivo ﬁskalno pravilo
spremeniti v naravno matematično
dejstvo, ki bo zavestno ignoriralo glas
nasprotnikov, ter jih pozvala, naj Zakon o ﬁskalnem pravilu zavrnejo.
Predstavnika konfederacij Branimir
Štrukelj in mag. Dušan Semolič sta
poziv sklenila z vprašanjema: »Kaj
boste navsezadnje rekli svojim volivcem, ko vas bodo vprašali zakaj imajo
nižje plače, pokojnine oziroma socialne transferje? Ali se boste skrili za
računalniškim algoritmom, ki bo ﬁskalno rezal socialno državo?«
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Podprli makedonsko učiteljstvo

Tudi v Makedoniji pravico do stavke,
ki je v izobraževanju ni dopustno omejevati, zagotavljajo konvencije Mednarodne organizacije dela, Evropska socialna listina in Ustava Republike Makedonije ter druga zakonodaja, zato je
povsem nedopustno, da direktorji šol
in lokalne oblasti na stavkajoče izvajajo pritiske in grožnje.

Stališče SVIZ je, da komercialna pravila trgovanja ne bi smela nikoli omejevati možnosti posameznih vlad in pristojnih lokalnih oblasti, da same bdijo
nad zagotavljanjem kakovostnega javnega šolstva.

Makedonski kolegi so se znašli v zelo
zapletenem in zahtevnem položaju,
saj prek pogajanj z vlado ne morejo
doseči ničesar, obenem pa oblast uporablja vsa sredstva, da bi sindikatu
otežila in onemogočila delovanje; to
velja tudi za izvedbo stavke. Glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj se je
zato že 22. decembra lani v funkciji
podpredsednika evropskega združenja učiteljskih sindikatov ETUCE
udeležil srečanja s predsedniki regionalnih odborov makedonskega sindikata SONK, dan pozneje pa je sodeloval še na novinarski konferenci sindikata. Spričo načrtovanih drastičnih
posegov v položaj tamkajšnjih učiteljev je glavni tajnik SVIZ oblast pozval
k spoštovanju mednarodnih konvencij in temeljnih načel socialnega part-

nerstva. V podporo makedonskim
učiteljicam in učiteljem sta SVIZ in
ZSSS 22. 1. 2015 pred Veleposlaništvom Republike Makedonije v Ljubljani pripravila protest, v pismu pa
makedonskega veleposlanika v Sloveniji pozvala, naj Vladi Republike Makedonije v imenu slovenskih učiteljic
in učiteljev ter drugih članic in članov
sindikatov prenese ogorčenje nad
ravnanjem makedonske vlade. Vlado
Republike Makedonije SVIZ in ZSSS
pozivata, naj v skladu z mednarodno
prevzetimi obveznostmi zagotovi
spoštovanje pravice do stavke ter s
stavkajočimi vzpostavi enakopraven
in spoštljiv dialog, kot je običajen v
tradiciji evropskih držav.

O liberalizaciji javnih storitev
Kako se zoperstaviti težnjam po liberalizaciji javnih storitev v prostotrgovinskih sporazumih? O tem vprašanju
je sredi letošnjega januarja na Dunaju
na posebnem seminarju razpravljalo
skoraj sto udeleženk in udeležencev iz
25 evropskih držav, med njimi tudi
predstavnik SVIZ. Trenutno med
Evropsko unijo, ZDA, Kanado in še
nekaterimi drugimi državami potekajo pogajanja o kar treh prostotrgovinskih sporazumih - TTIP, TISA in CETA. Besedilo slednjega (gre za Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum
med EU in Kanado) je že sprejeto,
vendar ga morata potrditi še Evropski
svet in Evropski parlament, kar naj bi
se predvidoma dogajalo sredi letošnjega leta. Na seminarju je bil v
ospredju pogovor o pasteh omenjenih

sporazumov in skupnih strategijah
pri pristopu do teh sporazumov oziroma pogajanj o njih. Thomas Fritz iz
nemške organizacije Power Shift je v
svoji predstavitvi izpostavil številne
vrzeli v sporazumih in nevarnosti za
javne storitve. Praktično vsi navzoči
so se strinjali, da je javnost premalo
obveščena in ozaveščena o vsebini
prostotrgovinskih sporazumov in
poteku pogajanj o njih. Poudarjeno je
bilo tudi, da je treba pripraviti skupne
aktivnosti, s katerimi bi preprečili
sprejem prostotrgovinskih sporazumov oziroma negativne posledice leteh za javne storitve. Med najbolj problematičnimi določili v prostotrgovinskih sporazumih so mehanizem
ISDS, t. i. zaskočna klavzula in negativna lista.

Nagrade za nove imetnike kartice

•
•

Prvo leto je članarina brezplačna.

•

S svojimi nakupi pomagate tistim, ki
potrebujejo pomoč.

Kartica Diners Club SVIZ izkazuje
članstvo v sindikatu.

Diners Club je v sodelovanju s SVIZ
pripravil nagradno igro za vse nove
imetnike kartice Diners Club SVIZ.
Vsi članice in člani SVIZ, ki bodo od
15. 1. 2015 do 1. 3. 2015 izpolnili hitro
pristopnico za pridobitev omenjene
kartice, bodo sodelovali v žrebanju za
naslednje nagrade: plačani prvi izdani račun po kartici v znesku do 400
EUR; plačani prvi izdani račun po
kartici v znesku do 300 EUR; plačani
prvi izdani račun po kartici v znesku
do 200 EUR; nagrada – plačani prvi
izdani račun po kartici v znesku do
100 EUR. Žrebanje bo potekalo 9. 3.
2015 ob 13.00 uri v prostorih SVIZ. Ob
tem ni odveč spomniti, kaj omogoča
kartica Diners Club SVIZ. Z njo lahko, denimo, vsak mesec koristite nove
akcije in popuste na različnih prodajnih mestih; nagradni program (1 EUR
= 2 nagradni točki) prinaša tudi do 50-

odstotne popuste, ki se največkrat
seštevajo; 3000 nagradnih točk, s katerimi lahko takoj prihranite več sto
evrov. Glavna prednost kartice je nakup na obroke od 2 do 24 obrokov,
kar lahko storite zelo preprosto, le s
podpisom. Kmalu se obeta tudi novost, in sicer bo s kartico kmalu mogoče nakupovati na obroke tudi v tujini. Pri tem je treba omeniti, da s svojimi nakupi s kartico Diners Club SVIZ
– z njo izkazujete tudi članstvo v sindikatu – pomagate tistim, ki potrebujejo
pomoč, pri tem pa vaš račun porabe
ne bo nič višji. Kartico Diners Club
SVIZ lahko pridobite povsem preprosto – brez zamenjave banke, članarino
za prvo leto vam podari Diners Club.
Vas zanima kartica Diners Club
SVIZ? Izpolnite hitro pristopnico in
sodelovali boste v nagradni igri.

