Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na
info@sviz.si.
Več vsebin najdete na www.sviz.si.
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Pomoč Svizove čebelice
ETUCE o vključevanju priseljencev

Novice ureja: Tanja Modrijan.

Brez napredka v pogajanjih

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na
novinarski konferenci po tretjem krogu pogajanj z vlado o stavkovnih zahtevah sindikata
ponovil nekaj podatkov o tem, da so plače v
vzgoji in izobraževanju nižje od plač na primerljivih delovnih mes,h v drugih delih javnega sektorja. Videoposnetke s srečanja z
mediji si lahko ogledate na www.sviz.si, kjer
lahko tudi sicer spremljate vse aktualno dogajanje v SVIZ.

Pred bližajočo se napovedano splošno stavko v vzgoji in izobraževanju in množičnim
protestnim shodom, ki ga prav tako za 14.
2. 2018 organizira SVIZ na Kongresnem trgu
v Ljubljani, je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj zadnji januarski dan, 31. 1.
2018, na sedežu SVIZ na novinarski konferenci predstavil potek dozdajšnjih usklajevanj z Vlado RS. Po skoraj š8riurnih pogajanjih v tretjem krogu le-teh se je pokazalo,
da vladna stran v osnovi zavrača vse ključne
stavkovne zahteve sindikata. Pred predstavniki medijev je glavni tajnik ponovil
nekaj podatkov o tem, da so plače v vzgoji
in izobraževanju nižje od plač na primerljivih delovnih mes8h v drugih delih javnega
sektorja. Na podlagi grafa o gibanju bruto
plač po dejavnos8h je pojasnil, da so plače

vrednotenju vzgoje in izobraževanja, a se
dela, da tega problema ni. Prav tako je
nenavadno, da se predsednik vlade, ki pozna omenjene številke, ne odzove. Za SVIZ
je šokantno tudi to, da na zadnjih pogajanjih ni sodelovalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, čeprav so v ospredju tudi strokovna vprašanja, kot je status
razredništva. Ministrica dr. Maja Makovec
Brenčič sicer že dlje izpostavlja, da bi bilo
treba izobraževanje ustrezneje ovredno88.
Odziva ni, to pa po besedah Branimirja
Štruklja ponazarja, kako pomembno se
omenjeno področje zdi aktualni vladi. Pogajanja z vlado se bodo predvidoma nadaljevala 6. 2., a glede na njihov dozdajšnji potek bistvenih sprememb do začetka stavke
ni pričakova8. Ker smo pred enim od ključnih spopadov za ustrezno plačilo-vzgojnoizobraževalnega dela, ki bo za dolgo časa
opredelil naš položaj v družbi, vladi odločno
pokažimo, da ne bomo več pristajali na
skrajno podcenjujoč odnos do vzgojnoizobraževalnih poklicev. Pridite – v sredo,
14. 2. 2018, na Kongresnem trgu naj bo
kristalno jasno, da nočemo plača8 cene
zgrešenih odločitev vlade pri plačah v javnem sektorju!

v vzgoji in izobraževanju v zadnjih osmih
le8h za več kot deset odstotnih točk zaostale za plačami na primerljivih delovnih mes8h v zdravstvu in državni upravi. Prav tako
lahko zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v karieri napredujejo manj kot v
drugih dejavnos8h, je dodal. Poudaril je, da
želi SVIZ v pogajanjih z vlado ob napovedani
stavki doseči prav ustreznejše vrednotenje
vzgoje in izobraževanja: »Mi ne zahtevamo,
da nas plačajo bolje kot druge, zahtevamo,
da nas plačajo toliko kot druge na primerljivih delovnih mes8h.« Opozoril je, da se
vlada zaveda, da je prišlo do zaostajanja v
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Prenaglo spreminjanje krovnega zakona

Predlog ZUJIK vsebuje nekatere ključne spremembe, ki vplivajo na delovno-pravni ter
ekonomsko-socialni položaj zaposlenih v
dejavnos, kulture, zato je SVIZ ministra za
kulturo pozval, naj rok za podajo pripomb
podaljša in nam kot enemu od pomembnih
socialnih partnerjev omogoči, da sodelujemo
vsaj v javni razpravi.

Ministrico za izobraževanje smo ponovno
opozorili na nujnost ureditve problema,ke
izobraževalk in izobraževalcev, ki v socialnovarstvenih zavodih izvajajo poseben program
vzgoje in izobraževanja na delovnem mestu
skupinskega habilitatorja.

V SVIZ smo 26. 1. 2018 v pismu, naslovljenem na ministra Antona Peršaka, izrazili
začudenje in razočaranje nad dejstvom, da
je Ministrstvo za kulturo RS posredovalo v
javno razpravo Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), a ob tem kot
socialni partner nismo bili povabljeni k poprejšnji razpravi o predvideni noveli krovnega zakona v dejavnos8. Dodatno smo
označili kot povsem nesprejemljivo, da v
SVIZ s strani ministrstva nismo bili obveščeni ni8 o začetku javne razprave, temveč
smo o njej izvedeli šele iz medijev. Ob že
siceršnji veliki zapostavljenos8 kulture v
naši državi in nezadovoljstvu zaposlenih v
njej, ki se po nedavnem propadu uveljavi-

tve ustreznejšega vrednotenja strokovnega
in umetniškega dela na področju kulture
preko sicer že usklajenega in paraﬁranega
aneksa h KP za kulturne dejavnos8 zgolj še
krepi, smo v SVIZ ogorčeni, da se kulturno
ministrstvo loteva spreminjanja ključnega
zakona na tak način in v taki naglici. Glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je izpostavil, da
bo sindikat v predlogu med drugim še zlas8
natančno preučil vprašanja javne službe in
imenovanja komisij ter zaposlitve za določen čas, v povezavi s katerimi je opozoril
tudi na to, da umetniške ustanove, kot je,
denimo, Slovenska ﬁlharmonija, ne morejo
bi8 odvisne od vsakokratnega direktorja, da
bi del orkestra pripeljal s seboj po svoji
lastni izbiri.

Neenakost skupinskih habilitatorjev
V SVIZ smo po že večkratnih opozorilih
ministrstva za izobraževanje o nujnos8
reševanja problema8ke izobraževalk in
izobraževalcev, ki v socialnovarstvenih zavodih izvajajo poseben program vzgoje in
izobraževanja na delovnem mestu skupinskega habilitatorja, ki ga sicer urejajo predpisi s področja socialnega varstva, to ponovno storili v dopisu 10. 1. 2018. Kljub
temu da omenjeni zaposleni izvajajo is8
program kot njihovi kolegi učitelji v vzgojno
-izobraževalnih zavodih, so v primerjavi s
slednjimi v drugačnem, neenakem položaju. Po prepričanju SVIZ niso ustrezno norma8vno urejeni njihova učna obveznost ter
predvsem drugi pogoji dela. V SVIZ smo z
odobravanjem sprejeli odločitev MIZŠ leta
2016, da v predlog sprememb Zakona o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja umes8 določbi, ki velevata, da izpo-

stavljeni delavci ob zaposlitvi na področju
vzgoje in izobraževanja pridobijo strokovni
naziv po posebnem postopku in pod pogoji,
ki jih določi minister, in da minister sprejme
temu ustrezen podzakonski akt v roku 6
mesecev od uveljavitve ZOFVI. Rok, v katerem bi v skladu z ZOFVI za akt moral bi8
sprejet in reši8 navedeno problema8ko, se
je iztekel že 1. 3. 2017. Ministrico smo zato
zaprosili, naj nas seznani, ali je bil takšen
podzakonski akt že sprejet, sicer pa da naj
bo to čim prej udejanjeno. Pozvali smo jo
še, naj nam sporoči, kakšni zadržki ali ovire
pri sprejemanju ustreznega podzakonskega
akta morda obstajajo, da bi lahko v SVIZ
pripomogli, da bi bil akt čim prej oblikovan
tako, da bi na ustrezen in predvidljiv način
uredil položaj omenjene skupine zaposlenih. Več na www.sviz.si.

Seja predsedstva SK kulturnih organizacij

Zaposleni v kulturi niso glasovali o stavki
SVIZ 14. 2. 2018, a upoštevaje razmere v
dejavnos, in ob propadu uveljavitve ustreznejšega vrednotenja strokovnega in umetniškega dela na področju kulture preko že
usklajenega in paraﬁranega aneksa h KP za
kulturne dejavnos, prihodnja stavka v kulturi ni izključena.

Na še eni seji v dobrem mesecu se je 11. 1.
2018 sešlo predsedstvo Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ (SKKO). V
ospredju je bila prav tako kot nazadnje
razprava o pogajanjih o odpravi plačnih
anomalij za delovna mesta nad 26. plačnim
razredom, ki zajemajo tudi delovna mesta s
področja kulture. Za uveljavitev aneksa h
Kolek8vni pogodbi za javni sektor ni bil
dosežen zahtevani kvorum, zato posledično
ne bodo uveljavljene ni8 spremembe Kolek8vne pogodbe za kulturne dejavnos8 in
višje uvrs8tve nekaterih delovnih mest,
četudi jih je SVIZ z ministrom za kulturo že
dogovoril in paraﬁral. Predsedstvo SKKO je
to že upoštevalo ob sprejemanju sklepa na
svoji zadnji seji in nadaljevalo z oblikovanjem predloga zahtev za zvišanje plač, ki bo
vezan na zvišanje plač zdravnikov izpred

nekaj mesecev. Članice in člani predsedstva so se strinjali, da zaposleni pričakujejo zvišanja, predsednica SKKO mag. Mojca
Jenko pa je ob tem poudarila, da to ne
velja le za najvišja delovna mesta v dejavnos8, temveč tudi za nižja. Ob propadu
uveljavitve ustreznejšega vrednotenja
strokovnega in umetniškega dela na področju kulture preko aneksa h KP za kulturne dejavnos8 je bilo na seji predpostavljeno, da ni8 zahtev kulturnikov ne bo
mogoče uveljavi8 drugače kot z ostrim
konﬂiktom, ki ne izključuje stavke. SVIZ
bo pred tem še naprej opozarjal na skrajno zapostavljenost kulture in zaposlenih v
njej, ob neposluhu pristojnih pa tako
odločal tudi o razglasitvi stavke in opredeljevanju zaposlenih v dejavnos8 o njeni
izvedbi.
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Šolske knjižničarke pri ministrici

Na pobudo Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ,
ki jo vodi Marija Andrejčič, je ministrica za
izobraževanje, znanost in šport dr. Maja
Makovec Brenčič 19. 1. 2018 v prostorih
ministrstva sprejela predstavnice sekcije.

Na pobudo Sekcije šolskih knjižničarjev
SVIZ, ki jo vodi Marija Andrejčič, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr.
Maja Makovec Brenčič 19. 1. 2018 v prostorih ministrstva sprejela predstavnice sekcije. Na sestanku je bila na strani ministrstva
navzoča še Vesna Čopič, ki je pristojna za
šolske knjižnice. »Predstavili smo žgočo
problema8ko slovenskega šolskega knjižničarstva: upravljanje učbeniškega sklada,
obvezen prehod na Cobiss do konca tega
koledarskega leta, nabavno poli8ko v šolskih knjižnicah, izvajanje KIZ-a in OIV-ja s
poudarkom na pedagoškem delu šolskih
knjižničarjev, prisotnost na delovnem mestu, knjižničarjevo delo v vrtcu,« piše predsednica sekcije. Vsak posamezni problemski
sklop so šolske knjižničarke predstavnicama
ministrstva natančno in ob konkretnih primerih pojasnile. »Ministrica je bila s težava-

mi zaposlenih v šolskih knjižnicah sicer seznanjena že pred tem iz dopisa Sekcije za
šolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, a si je zapisala naše dodatne
dileme in vprašanja ter nam obljubila odgovore. Opozorila je tudi na vse nujne premike, ki so se že zgodili ali pa so v postopku
izvedbe. Po srečanju je ostal op8mis8čen
občutek,« dodaja Marija Andrejčič.

Pomoč Svizove čebelice
V skladu s poprejšnjo odločitvijo glavnega
odbora je od začetka letošnjega leta pod
okriljem SVIZ vzpostavljena blagajna vzajemne pomoči – Svizova čebelica. Namenjena je vsem našim članicam in članom, ki
prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, in zaidejo v ﬁnančne težave ter potrebujejo hitro pomoč. Članica ali član, ki je kreditno sposoben ter včlanjen v SVIZ vsaj tri
mesece, lahko enkrat na leto oziroma po
odplačilu pretekle obveznos8 zaprosi za od
300 do 600 evrov pomoči, ki jih nato vrne v
Blagajna vzajemne pomoči - Svizova čebelica,
deluje od začetka letošnjega leta in je namenjena vsem članicam in članom sindikata s
plačo nižjo od 1.500 evrov bruto, ki zaidejo v
ﬁnančne težave in potrebujejo hitro pomoč.

Sredstva za Mirico in Zvonka zbiramo na
računu SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00)
6622-2018 (NLB, d. d., Ljubljana), s pripisom
»za Mirico«, do 21. 2. 2018, ves zbrani denar
pa bomo namenili izključno za namen plačila
preostanka kupnine za njun dom.

(največ) 12 mesecih. Pomoč se ne obrestuje, ob izpolnjevanju pogojev in ustrezno
izpolnjeni vlogi pa jo bodo članice in člani
prejeli v najkrajšem možnem času. Na
spletni strani sindikata www.sviz.si najdete
podrobne informacije o Svizovi čebelici –
kaj morate stori8 za pridobitev pomoči,
katero dokumentacijo priloži8 vlogi ipd. –,
če pa bi imeli morda še dodatna vprašanja,
nam lahko pišete na cebelica@sviz.si.

Bodimo solidarni s članico v s,ski!
Na svoji zadnji redni seji 23. 1. 2018 je Izvršilni odbor SVIZ obravnaval prošnjo naše
članice Mirice, čis8lke na Osnovni šoli Kapela, za pomoč pri zbiranju sredstev za nakup
hiše, v kateri sicer z možem prebiva že več
kot tri desetletja. V skladu z odločitvijo s
seje bo Glavni odbor SVIZ v ta namen zagotovil 5.000 evrov, prošnjo, naj po svojih
zmožnos8h zberejo sredstva v svojih zavodih ter tako pomagajo kolegici, pa smo se
obrnili tudi na naše sindikalne zaupnice in
zaupnike ter članice in člane. Mirica in njen
mož Zvonko živita v zidanici v vasi blizu
Radencev. Zidanica, ki je bila last Vinogradniškega gospodarstva Kapela, je po stečaju
le-tega leta 2014 prišla v stečajno maso,
zakonca pa sta za bivališče sicer vse dotlej
plačevala najemnino. Po uvedbi stečaja
nista več prejemala položnic in najemnine
nista plačevala, a sta kljub temu in k sreči
denar v ta namen dajala na stran. Hiša se je
zatem znašla tudi na dražbi – o dveh, ki sta

bili izpeljani lani, Mirica in njen mož nista
bila ni8 obveščena, tretja pa je bila nedavno in na njej sta denar, ki sta ga vsak
mesec prihranila za najemnino, namenila
za varščino (10 odstotkov kupnine, tj.
1.600 evrov). Ker ni bilo drugih dražiteljev, sta Mirica in mož hišo kupila za
16.000 evrov, a morata zdaj do 24. februarja letos skladno s pogodbo s stečajnim
upraviteljem poravna8 še preostanek
zneska, sicer lahko ostaneta brez hiše in
tudi brez že položene varščine. Sredstva
za Mirico in Zvonka zbiramo na računu
SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00)66222018 (NLB, d. d., Ljubljana), s pripisom
»za Mirico«, do 21. 2. 2018, ves zbrani
denar pa bomo namenili izključno za
namen plačila preostanka kupnine za
njun dom. Več o nezavidljivi situaciji naše
članice na www.sviz.si.
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Članice in člani na smučeh

Na smučišču Golte nad Mozirjem je bilo 27.
1. 2018 izpeljano že 4. prvenstvo članic in
članov SVIZ v veleslalomu, ki ga je tudi tokrat
odlično organiziralo naše velenjsko območje
pod vodstvom Jelke Velički, tudi predsednice
GO SVIZ.

Evropsko leto kulturne dediščine lahko
spremljate na družbenih medijih:
#EuropeForCulture, seznam dogodkov v Sloveniji pa je objavljen na hGp://
www.zvkds.si/sl/elkd.

Zadnjo januarsko soboto je na smučišču
Golte nad Mozirjem potekalo že 4. prvenstvo članic in članov SVIZ v veleslalomu.
Tekmovanja, ki ga je tudi tokrat odlično
izpeljal organizacijski odbor pod vodstvom
Jelke Velički, predsednice GO SVIZ in obenem predsednice območnega odbora SVIZ
Velenje, se je 27. 1. 2018 udeležilo skoraj
400 članic in članov s 16 območnih odborov
sindikata. Tekmovalke in tekmovalci so se
ob spodnji postaji nihalke v vasi Žekovec
zbrali že navsezgodaj, od tam pa jih je gondola odpeljala na nadmorsko višino 1410
metrov. Ob kratkem druženju in ogrevanju
ob kavi in čaju ter zajtrku jih je pozdravila
predsednica velenjskega območnega odbora, sledila sta razdelitev štartnih številk in

ogled proge, ob 10. uri pa je proga Blatnik
med veleslalomska vratca sprejela smučarke in smučarje. Prvo mesto v skupnem seštevku rezultatov so osvojili predstavnice in
predstavniki OO SVIZ Velenje, za njimi se je
uvrs8lo OO SVIZ Ljubljane in okolice, na
tretjo stopničko pa so stopili smučarke in
smučarji OO SVIZ Koroška. Kolegicam in
kolegom iz Velenja se zahvaljujemo za vnemo, trud in čas, ki so ga vložili v pripravo
športno-družabne sobote, in jim želimo
enako uspešne 11. Svizove športne igre, ki
bodo 12. 5. 2018 prav tako gostovale v
Velenju.

Kjer preteklost sreča prihodnost
Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine, namen le-tega pa je čim več ljudi spodbudi8 k odkrivanju kulturne dediščine Evrope in okrepi8 občutek pripadnos8 skupnemu evropskemu prostoru – na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU.
Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina:
kjer preteklost sreča prihodnost. Leto bo
priložnost za številne pobude in dogodke
po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se ak8vneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo iden8teto in vsakdanje življenje. Navzoča je v
evropskih mes8h, pokrajini in arheoloških
najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi,
umetnos8 in predme8h, temveč tudi v
obrtnih spretnos8h, ki so nam jih predali
naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in ﬁlmih, ki jih gledamo in v
katerih se prepoznamo. V okviru evropske-

ga leta kulturne dediščine Predstavništvo
Evropske komisije v Sloveniji in Narodna
galerija, ki letos praznuje svojo 100. obletnico, pripravljata številne skupne ak8vnos8.
Vsako prvo nedeljo v mesecu so v Narodni
galeriji brezplačno na voljo javna vodstva za
odrasle, zabavne raziskovalne naloge za
mlade in ustvarjalno učenje jezikov za otroke. Dejavnos8m Predstavništva Evropske
komisije v Sloveniji ob letu kulturne dediščine se s februarjem pridružuje tudi Muzej
narodne osvoboditve Maribor, v katerem
bo za osnovne in srednje šole potekal program Muzej za mir: evropska zgodba. Namenjen bo razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa in ki
vodijo delovanje Evropske unije: svobodi,
miru, demokra8čnos8, blaginji, dobrobi8,
solidarnos8 in raznolikos8.

ETUCE o vključevanju priseljencev

Socialni partnerji naj bi v projektu oblikovali
prak,čne smernice in konkretne načine za
spodbujanje vključevanja na vseh ravneh
izobraževanja ter tudi učinkovite prakse in
poli,ke za vključevanje migrantov in beguncev v vzgojno-izobraževalne ustanove.

V Bruslju je 22. 1. 2018 potekalo prvo srečanje posvetovalne skupine v projektu
evropskega združenja učiteljskih sindikatov
ETUCE, poimenovanem Evropski sektorski
socialni partnerji za spodbujanje učinkovitega vključevanja migrantov in beguncev v
izobraževanje. Dvoletni projekt, ki ga soﬁnancira Evropska komisija, se izvaja z namenom oblikova8 skupen odziv socialnih partnerjev v izobraževanju, da bi zagotovili
uspešno vključevanje priseljencev v vrtce in
šole. Na sestanku so predstavniki sindikatov
iz Belgije, s Cipra, Danske, iz Srbije, Slovenije in Španije ter predstavnika s strani delodajalcev začrtali okvir za učinkovito izvajanje projekta. Dobili so priložnost izmenja8

izkušnje in razpravljali o ak8vnos8h v projektu, in sicer treh študijskih obiskih v Španiji, Srbiji in Belgiji ter dveh seminarjih na
Danskem in Cipru. Ob začetku projekta je
evropska direktorica ETUCE Susan Flocken
poudarila, da so socialni partnerji v izobraževanju na evropski in nacionalni ravni
zavezani zagotovi8, da noben otrok ali mladostnik priseljenec ne bo ostal brez kakovostnega izobraževanja in da projekt prihaja ob pravem času, upoštevaje nenaden
dotok priseljencev od leta 2015 in težke
razmere na 8soče mladih migrantov, ki so
izpostavljeni nevarnos8 izključenos8 iz
izobraževanja in socialne izključenos8.

