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Svizove novice bodo pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
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Sprašujemo pred volitvami 
V Sloveniji se je minuli teden uradno 
začela kampanja političnih strank, ki 
se bodo na predčasnih volitvah 13. 
julija 2014 potegovale za vstop v Dr-
žavni zbor RS. SVIZ je tudi tokrat na 
stranke, ki bodo potencialno sestav-
ljale prihodnjo slovensko vlado, na-
slovil nekaj pomembnih vprašanj, ki 
zanimajo in vznemirjajo naše članice 
in člane. Ti v aktualnih družbeno-
političnih razmerah res potrebujejo 
odgovore, kaj se bo zgodilo z njiho-
vim socialnim in materialnim položa-
jem, ki izhaja iz delovnih razmerij. 
Osrednja vprašanja SVIZ političnim 
strankam so tako, ali soglašajo z do-
datnim znižanjem stroškov dela v 
javnem sektorju prek znižanja plač, 
števila zaposlenih ali obojega; ali bo-
do spoštovale dogovor s sindikati jav-
nega sektorja, če ga bo vlada, ki oprav-
lja tekoče posle, z njimi sklenila; ali 
bodo morda z interventno zakonoda-
jo posegli v plače in druge pravice 
javnih uslužbencev za leto 2015, če 
dogovor o tem zaradi časovne stiske 
morda ne bi bil sklenjen do konca 

letošnjega leta. Zelo pereča so tudi 
vprašanja o ohranitvi zdaj veljavnih 
standardov in normativov, o zviševa-
nju sredstev v visokem šolstvu in zna-
nosti v deležu BDP, o pravici do brez-
plačnega študija, na področju kulture, 
kjer zavodom grozi, da jim bo ob kon-
cu letošnjega leta zmanjkalo sredstev 
za plače ali bodo v nasprotju z veljav-
nimi dogovori prisiljeni odpuščati 
zaposlene, pa vprašanji, kako bodo 
stranke ukrepale, če bo do tega res 
prišlo, in kako bodo manko sredstev 
za kulturo reševale v letu 2015 in pri-
hodnjih letih.  
Vsa vprašanja, ki smo jih naslovili na 
politične stranke in liste, ki bodo po-
tencialno sodelovale v novi Vladi RS, 
najdete na naši spletni strani 
www.sviz.si, v novici SVIZ sprašuje 
politične stranke. Tam bomo sproti 
objavljali tudi vse odgovore, ki jih bo-
mo prejeli, na spletu pa bomo ob kon-
cu volilnega obdobja objavili še zbirni 
pregled vseh odgovorov političnih 
strank z vidika posameznih vprašanj.  

Dogovor o preveč izplačanih plačah 
Notranji minister, ki opravlja tekoče 
posle, dr. Gregor Virant ter predstav-
nika obeh sindikalnih pogajalskih 
skupin, Branimir Štrukelj in Drago 
Ščernjavič, so 11. junija letos podpisali 
izjavo o usklajenosti sprememb Zako-
na o sistemu plač v javnem sektorju v 
delu glede vračila preveč izplačanih 
plač, dan pozneje pa je novelo potrdila 
tudi Vlada RS ter jo Državnemu zbo-
ru predlagala v obravnavo in sprejem 
po nujnem postopku. Z zakonsko 
spremembo se ureja vprašanje preveč 
izplačanih plač, pri čemer so pogajalci 
poudarili, da so dosegli razumen in 
najboljši možen kompromis. Po pre-

dlaganih rešitvah bi bila mogoča po-
ravnava med delodajalcem in deloje-
malcem, ki bi v tem primeru vračal 
razliko v višini največ dveh osnovnih 
plač za obdobje zadnjih desetih mese-
cev pred prenehanjem izplačevanja 
previsoke plače. Če dogovora ne bi 
bilo, pa bi se zadeva reševala pred so-
diščem v skladu s splošnimi pravili 
civilnega prava. 

Vsa vprašanja, ki smo jih naslovili na 
politične stranke in liste, ki bodo 
potencialno sodelovale v Vladi RS v 
prihodnjem mandatu, najdete na 
naši spletni strani www.sviz.si. 
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Za manj zaposlenih ni razloga 
Vladna stran je sindikatom na pogaja-
njih o varčevalnih ukrepih za leto 2015 
12. junija letos predstavila približeval-
ni predlog. Vladni pogajalci vztrajajo, 
da bi se vsi zdaj veljavni ukrepi – do-
govorjeni so za čas do konca tega leta 
– podaljšali še do konca prihodnjega 
leta, pripravljeni pa so razmišljati o 
sprostitvi napredovanj za mlajše javne 
uslužbence. Po besedah vodje vladnih 
pogajalcev dr. Gregorja Viranta naj bi 
bili to tisti, ki imajo »res že dolgo časa 
zamrznjena napredovanja in so v naj-
nižjih izhodiščnih plačnih razredih«. 
Sindikalna stran je izpostavila potre-
bo po delni sprostitvi napredovanj 
tudi v skupini »J«, vendar je vladna 
stran možnost selektivnega napredo-
vanja v tej skupini kategorično zavrni-
la. Vlada je predlagala tudi, da bi se v 
prihodnjem letu število zaposlenih v 
javnem sektorju znižalo za največ tri 
odstotke, kar naj bi bilo mogoče dose-
či z nenadomeščanjem. V prejšnji 
različici vladnega predloga je bilo si-
cer predvideno zmanjšanje števila 
zaposlenih za dva odstotka, in sicer z 

nenadomeščanjem ter z odpovedmi 
pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlo-
gov in razloga nesposobnosti, izjemo-
ma pa tudi iz poslovnih razlogov. 
Glavni tajnik SVIZ in predsednik 
KSJS Branimir Štrukelj je kot vodja 
ene od sindikalnih pogajalskih skupin 
ocenil, da zadnji vladni predlog v ne-
katerih delih dopušča nadaljnjo raz-
pravo. Sindikalno zahtevo, da naj ne 
bi prišlo do nikakršnega znižanja plač 
ali zmanjševanja števila zaposlenih iz 
naslova zmanjšanih stroškov za delo, 
je vlada zavrnila, a je nekoliko omilila 
svoje zahteve. Pri trenutno predvide-
nem zmanjševanju števila zaposlenih 
sindikalna stran vztraja pri svojem 
stališču, da glede na makroekonom-
ske okoliščine Slovenije ter glede na 
to, da je zabeležena gospodarska rast 
in je število zaposlenih v javnem sek-
torju pod evropskim povprečjem, ni 
niti razloga niti možnosti za dodatno 
zmanjševanje števila zaposlenih v 
prihodnjem letu, če ne želimo izrazito 
poslabšati ravni javnih storitev.   

SVIZ zahteval revizijo sklepov 
V minulem obdobju so na slovenskih 
šolah povzročili precej nemira in skr-
bi sklepi o obsegu financiranja dejav-
nosti osnovnih šol v letu 2014, s kate-
rimi je šolsko ministrstvo sporočilo, 
koliko sredstev jim bo nakazalo. Teh 
sredstev naj bi bilo po sporočilih s šol 
znatno manj od pričakovanih in načr-
tovanih. SVIZ je zato na novinarski 
konferenci, ki je potekala na sedežu 
sindikata 12. junija letos, od šolskega 
ministrstva javno zahteval revizijo 
sklepov o financiranju, ob upošteva-
nju vseh zakonskih obveznosti, stan-
dardov, normativov in dogovorov. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport je dan pozneje v izjavi za jav-
nost zagotovilo, da so bojazni ravna-
teljev in zaposlenih odveč in da je na 
ministrstvu denarja za pokritje dejav-
nosti v osnovnih šolah dovolj. Šole 
morajo do 24. junija na podlagi navo-

dil pripraviti finančne, kadrovske in 
vsebinske načrte, ministrstvo pa jih 
bo pregledalo. Če predvidena sred-
stva šoli ne zadostujejo, bo ministr-
stvo spremenilo sklep o višini financi-
ranja, torej naj bi šole, ki bodo potre-
bovale več denarja, tega tudi prejele. 
SVIZ je sindikalne zaupnice in zaup-
nike v osnovnem šolstvu pozval, naj s 
pojasnilom resornega ministrstva 
seznanijo ravnateljice in ravnatelje ter 
jih ponovno spomnijo, naj pri načrto-
vanju in organizaciji dela upoštevajo, 
da je v skladu s stavkovnim dogovo-
rom iz leta 2013 med sindikati javnega 
sektorja in Vlado RS v šolstvu predvi-
deno zmanjševanje števila zaposlenih 
za en odstotek na leto na ravni celot-
nega sistema in nikakor ne na ravni 
vsakega zavoda posebej.  

Predsednica SVIZ Jelka Velički in glavni 
tajnik Branimir Štrukelj sta se na novi-
narski konferenci odzvala na sklepe 
MIZŠ o obsegu financiranja dejavnosti 
osnovnih šol v letu 2014.  

Zaseg denarja v visokem šolstvu 
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v 
začetku tega meseca s sklepom z do-
pisne seje visokemu šolstvu vrnila 70 
milijonov evrov od 80, kolikor jih je le 
dan prej v odsotnosti ministra za izo-
braževanje, znanost in šport dr. Jerne-
ja Pikala prerazporedila v proračun-
sko rezervo. Na že omenjeni novinar-
ski konferenci, ki jo je SVIZ pripravil 
12. junija letos, se je na odvzem sred-
stev visokemu šolstvu odzval tudi 
glavni tajnik sindikata Branimir Štru-
kelj in poudaril, da je treba denar vr-
niti nazaj na postavke, ki zagotavljajo 

delovanje univerz. Obenem se je od-
zval tudi na očitke predsednice vlade 
v odstopu mag. Alenke Bratušek, da 
imajo univerze na svojih računih 
sredstva ter premoženje naloženo 
tudi v delnice v trenutku, ko so neka-
tere fakultete v sanacijskih progra-
mih, ko visokošolski učitelji niso pla-
čani glede na svoje nazive. Po mnenju 
SVIZ je treba tudi slednje razčistiti, 
saj se sindikat zavzema za skrajno 
odgovornost pri ravnanju z javnimi 
sredstvi, pri čemer to velja za vse. 
 

 

V šolskem letu 2014/2015 bo v osnovnih 
šolah 4.799 več  učencev kot v minulem, 
kar pomeni  152 oddelkov več.  
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Za večjo legitimnost volitev na Univerzi 
V SVIZ smo 16. junija letos na rektor-
ja in Senat Univerze v Ljubljani naslo-
vili pismo ter prof. dr. Ivana Svetlika 
ter senatorke in senatorje pozvali, naj 
na naslednjo sejo Senata UL uvrstijo 
poziv SVIZ za solidarnost, enako-
pravnost in demokratičnost vseh za-
poslenih na njihovi univerzi. Prepri-
čani smo namreč, da je treba tudi ne-
pedagoškim delavcem dodeliti aktiv-
no volilno pravico in jih vključiti v 
organe in procese odločanja. Glavni 
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v 
pismu opozoril, da je to, da nepedago-
ški delavci nimajo volilne pravice, 
(tudi) v nasprotju z ustavo, vsekakor 
pa daleč od duha, nalog in potreb so-
dobne univerze. Od senatork in sena-
torjev zato SVIZ pričakuje, da bodo 

svoje predloge – morebiti tudi zavrnil-
ne – utemeljili s spoštljivostjo tako do 
predlagateljev sprememb statuta, ki 
med drugim nikakor ne pomenijo 
insinuirane retardacije v čase povoj-
nega socializma, temveč izkazujejo 
razvoj akademskega in univerzitetne-
ga sveta, kot do funkcije, ki jo zastopa-
jo sami. Po mnenju SVIZ lahko rek-
torji in dekani zgolj pridobijo ugled, 
avtoriteto in legitimnost, če se lahko 
ob svoji izvolitvi pohvalijo tudi z gla-
sovi in zaupanjem »čistilk« in 
»univerzitetnih hlevov«, kot so bili 
nepedagoški delavke in delavci pov-
sem neprimerno in skrajno nespoš-
tljivo naslovljeni na eni od sej Senata 
UL. 
 

Razpisane štipendije in subvencije 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, zna-
nosti in kulture Slovenije za šolsko 
leto 2014/15 razpisuje štipendije za 
izobraževanje otrok članic in članov 
sindikata. Štipendije so namenjene 
dijakom in študentom za šolanje ozi-
roma redni študij za smeri vzgoje in 
izobraževanja, znanosti ter kulture, in 
sicer za srednješolsko in za visokošol-
sko izobraževanje. Predvidoma štiri 
štipendije bodo podeljene za obdobje 
šolskega leta 2014/15. Vloge je treba 
poslati na naslov sedeža sindikata 
(Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Lju-
bljana) do 26. septembra 2014. Vse 
podrobnosti o razpisnih pogojih bodo 
dostopne na spletni strani 
www.sviz.si. 
Glavni odbor SVIZ je v svojem fi-
nančnem načrtu za leto 2014 znova 
predvidel tudi nepovratna sredstva za 

članice in člane, ki bi želeli v študij-
skem letu 2014/15 pridobiti ustrezno 
izobrazbo (izobrazbo, ki je predpisana 
za delovno mesto, ki ga prosilec zase-
da in je hkrati pogoj za ohranitev de-
lovnega mesta). Višina subvencije, ki 
jo prejme posamezni prosilec, je 500 
evrov. Izpolnjen obrazec Vloga za 
subvencioniranje izobraževanja za 
pridobitev ustrezne izobrazbe člani-
cam in članom SVIZ Slovenije, skla-
dno s Pravili o subvencioniranju izo-
braževanja za pridobitev ustrezne 
izobrazbe članicam in članom SVIZ 
Slovenije, je treba poslati na naslov 
sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. 
p. 196, 1102 Ljubljana) do 10. oktobra 
2014. Vse podrobnosti o razpisnih 
pogojih najdete na spletni strani 
www.sviz.si, v rubriki Predpisi. 

Socialni dialog v izobraževanju 
Evropski sindikalni odbor za izobra-
ževanje (European Trade Union 
Committee for Education – ETUCE), 
katerega član je SVIZ, v letošnjem 
letu izvaja projekt »Evropski sektorski 
socialni dialog v izobraževanju – 
spodbujanje njegovih potencialov 
preko okrepljenih zmogljivosti in 
boljšega znanja na nacionalni ravni«. 
V okviru projekta je bilo pri nas v za-
četku junija organizirano srečanje 
nacionalnih socialnih partnerjev z 
namenom seznanitve z dogajanjem v 
socialnem dialogu v izobraževanju na 
evropski ravni ter krepitve struktur 
socialnega dialoga in socialnega part-
nerstva na nacionalnih ravneh. Poleg 
predstavnikov SVIZ in šolskega mini-
strstva ter nekaterih predavateljev iz 

tujine so na omizju sodelovali tudi 
predstavniki sindikata VIR in ravna-
teljskih združenj (vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol). V imenu pristojnega 
ministrstva je zbrane nagovoril držav-
ni sekretar Aljuš Pertinač, ki je dogo-
dek izpostavil kot dobro priložnost za 
ponoven poudarek pomena socialne-
ga dialoga. Tudi glavni tajnik SVIZ je 
ocenil, da je za izobraževanje kot zelo 
obsežen sistem v vsaki državi po-
memben kakovosten socialni dialog, 
obenem pa je izjemnega pomena ime-
ti močan in učinkovit socialni dialog 
tudi kot enega od izhodov iz krize. Glavni tajnik SVIZ je ocenil, da je za izo-

braževanje kot zelo obsežen sistem v 
vsaki državi pomemben kakovosten so-
cialni dialog.  



Pokal za kolesarje SVIZ 

Množica rekreativnih kolesarjev vseh 
generacij je 14. junija letos spet pre-
plavila trge in ulice najstarejšega slo-
venskega mesta. Udeležba na 12. Poli 
maratonu sicer ni bila rekordna, vsee-
no pa je pedala tudi tokrat poganjalo 
veliko več kot 4.000 udeležencev te 
največje rekreativne kolesarske prire-
ditve pri nas. Prav posebna in zabavna 
proga je bila pripravljena za najmlajše, 
ki so kolesarili na krožni poti skozi 
Ptuj. Zaradi prijetne temperature so 
se nekateri šele na startu odločili za 
najzahtevnejšo, 52 kilometrov dolgo 
traso, ki je iz starega mestnega jedra 
vodila po razgibani pokrajini Ptujske-
ga polja in Slovenskih goric. Tisti 
manj vešči ali manj pogumni pa so se 
podali na 22-kilometrska progo. Po 
vrnitvi na cilj so se kolesarji prijetno 
utrujeni in zadovoljni lahko okrepčali 
in družili v šotoru na ptujski tržnici, 
nekaj srečnežem pa je žreb namenil 
kolesa in druge kolesarske pripomoč-
ke. Na kolesarskem maratonu je tudi 
tokrat sodelovala skupina SVIZ Slo-
venije in znova prejela pokal za drugo 
najštevilčnejšo ekipo na maratonu, 
prva je še enkrat bila ekipa Talum 
Kidričevo. Glavnino naše skupine so 

seveda predstavljali domačini (med 
njimi OŠ Hajdina s 26-imi kolesarji), 
kolesarskega maratona pa so se ude-
ležili tudi člani iz šestih drugih ob-
močnih odborov. Udeležbo naših 
članic in članov na Poli maratonu so 
tudi letos finančno podprli sindikati 
zavodov, območni odbori ter Glavni 
odbor SVIZ Slovenije. Ob fotografi-
jah v spodnji galeriji lahko še malo 
pobliže začutite ali podoživite 12. Poli 
maraton, še več utrinkov pa najdete 
na spletni strani Območnega odbora 
OO SVIZ Ptuj: http://www.sviz-
ooptuj.si/ . Na kolesarskem maratonu je tudi tokrat 

sodelovala skupina SVIZ Slovenije in 
znova prejela pokal za drugo najštevilč-
nejšo ekipo na  maratonu. 

Sekcija upokojenih članov na Obali 

 »Čeprav nam vremenska napoved ni 
bila naklonjena, so se naše želje po 
lepem vremenu uresničile že na sami 
poti do cilja, saj sta nas od Senožeč 
dalje spremljala sonce in prekrasen 
topel dan,« se spominja izleta upoko-
jenih članic in članov SVIZ predse-
dnica sekcije Jožica Unetič. Na zbir-
nem mestu v Luciji se jih je 5. junija 
letos zbralo kar 180 iz vse Slovenije. 
Pozdravili so jih v narodne noše oble-
čeni učenci OŠ Sečovlje, jih postregli 
s kruhom in soljo ter vsakemu podari-
li prelep šopek primorskih zelišč, raz-
veselili pa so jih tudi s kratkim kultur-
nim programom. Po nagovoru pred-
sednice Sekcije upokojenih članov 
SVIZ in organizatorja Gorana Treur-
sića so se udeleženke in udeleženci 
srečanja s prijaznimi vodiči v štirih 
skupinah podali na oglede – dan je bil 
namenjen spoznavanju naravnih in 
kulturnih znamenitosti pokrajine, 
predvsem pa druženju in uživanju ob 
morski obali. »Z avtobusi smo se od-
peljali do mejnega prehoda Sečovlje 
in naprej v Krajinski park Sečoveljske 
soline, področje sožitja narave in člo-
veka, zaznamovano s stoletno tradici-

jo predelovanja soli,« piše Jožica Une-
tič. »V solinarskem muzeju smo si 
pod strokovnim vodstvom ogledali 
razstavo slik o zgodovini solinarstva 
ter solinarsko hišo iz tistih časov. Po-
sladkali smo se s slano čokolado, iz 
Lere pa smo odnesli kar nekaj narav-
nih izdelkov iz soli. S turističnim 
vlakcem smo se nato podali v Piran, ki 
nam ga je razkazal naš organizator 
Goran. Pot nas je zapeljala tudi v 
akvarij, ki je leta 2009 dobil novo po-
dobo in v kar petindvajsetih bazenih, 
osvetljenih z umetno svetlobo prika-
zuje morske organizme v čim bolj 
naravnih barvah. Sledil je še kratek 
počitek ob kavici in sladoledu, nato 
pa vrnitev na zbirno mesto. Nepoza-
ben dan smo zaključili s poznim kosi-
lom v kampu Lucija, kjer pa so nas še 
pred kosilom nekateri naši člani pre-
senetili s skokom v morje. To je bil 
tudi čas za klepet, izmenjavo izkušenj 
in druženje. Polni nepozabnih vtisov 
smo se z mislijo na naslednje srečanje 
zadovoljni vrnili  domov.« 

Že tradicionalno četrto srečanje upokoje-
nih članic in članov SVIZ je letos poteka-
lo na slovenski obali, v sečoveljskih soli-
nah in Piranu. 


