Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje prispevke, predloge in mnenja nam posredujte po
e-pošti: info@sviz.si.
Več vsebin najdete na www.sviz.si.
Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Vlada želi spremeniti dogovor

SVIZ bo v skladu s svojim dolgoletnim
stališčem, da podjetniški način vodenja za javni sektor ni primeren, ker cilj
slednjega ni dobiček, dosledno zavračal konkretne predloge, ki bi šli v smeri »menedžerskega principa« vodenja.

Sindikalna stran in Vlada RS sta se 23.
6. 2015 sešli na t. i. seznanitvenem
sestanku pred nadaljevanjem pogajanj o spremembah plačnega sistema.
Na pogovorih o tej temi, h katerim se
je Vlada RS zavezala z lanskim dogovorom o podaljšanju varčevalnih
ukrepov v letošnje leto, smo se do zdaj
sestali le enkrat, in sicer ob koncu
letošnjega marca. Takrat smo sindikati enoznačno postavljene cilje sprememb plačnega sistema, ki jih je
predstavila Vlada, zavrnili kot nesprejemljive, zahtevali pa smo tudi povsem jasen odgovor, kaj se bo zgodilo s
plačami v prihodnjem letu, ko se
sprostijo dogovorjene omejitve v plačah in napredovanjih. Od tedaj so na
Ministrstvu za javno upravo skladno s
pripombami sindikatov pripravili
novo gradivo z analizo plačnega sistema, ki so jo priložili izhodiščem za
pogajanja. Kot izhaja iz gradiva, želi
vlada v prihodnje leto podaljšati za 145
milijonov evrov ukrepov, in sicer znižanje vrednosti plačnih razredov, za-

mrznitev izplačevanja redne delovne
uspešnosti ter znižano plačilo delovne
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Do 310 milijonov evrov, ki
jih želijo doseči, tako zmanjka še 165
milijonov – te naj bi po napovedih
dobili z enostavno omejitvijo mase
sredstev za stroške dela. Konfederacija sindikatov javnega sektorja, katere
član je tudi SVIZ, ob tem poudarja, da
sindikati v konfederaciji pričakujejo
uresničitev decembra lani podpisanega dogovora o sprostitvi omenjenih
ukrepov. Zelo kritičnih pomislekov je
še zmeraj deležno vsiljevanje t. i. menedžerskega principa vodenja, da bi
javni sektor približali vodenju podjetij. Cilj teh sprememb je varčevanje
oziroma čim učinkovitejše upravljanje s »človeškimi viri«, ne pa kakovost
in vsem enako dostopne javne storitve. Za SVIZ je nesprejemljiva tudi
vpeljava negativne delovne uspešnosti, iz katere izhaja tudi to, da bi zaposleni lahko za svoje delo prejel manj,
kot znaša njegova osnovna plača.

Glasne zahteve po odpravi anomalij

Glavni tajnik SVIZ je na zadnjem
sestanku Vlado opozoril na upravičeno nezadovoljstvo zaposlenih v skupini »J« in ji očital, da zanje ni pripravila
nobenih predlogov za ustrezno vrednotenje delovnih mest. Asimetrična
kompresija plač na spodnjem delu
plačne lestvice je namreč povzročila,
da zmeraj več javnih uslužbencev in v
vse več poklicih prejema minimalno
plačo, zato bo SVIZ vztrajal, da je treba
to problematiko začeti reševati takoj.

Na sedežu GO SVIZ so se 30. 6. 2015 v
luči prihodnjih pogajanj sindikatov
javnega sektorja z Vlado RS sešli
predstavniki Sekcije administrativno
-računovodskih in tehničnih delavcev
SVIZ, ki v sindikatu zastopajo zaposlene v skupini »J«. Glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj je najprej
predstavil aktualno dogajanje, povezano z vladnim predlogom izhodišč za
izboljšave plačnega sistema javnega
sektorja, z odpravo anomalij in politiko plač v obdobju od leta 2016 do
2020 ter s predlogom ukrepov na področju obsega sredstev za plače in
druge stroške dela v javnem sektorju
za leto 2016. Ob tem je izpostavil, da je
veliko nezadovoljstvo zaposlenih v
plačni skupini »J« v povezavi z asimetrično kompresijo plač na spodnjem
delu lestvice, ki je povzročila, da zmeraj več javnih uslužbencev in pri ve-

dno več poklicih prejema minimalno
plačo, upravičeno. Med prihajajočimi
pogajanji si bosta KSJS in SVIZ v
skladu s tem še naprej prizadevala za
ureditev teh ključnih anomalij. V razpravi so se navzoči opredelili tudi do
predlogov vlade o enotni ureditvi
plačne skupine »J«, o uvrstitvi delovnih mest v tej skupini, o pripravljenosti vezati plače na povečanje plač direktorjev, o povečevanju pooblastil
ravnateljev in direktorjev na področju
napredovanj in ocenjevanja delovne
uspešnosti. Spregovorili so še o vpeljavi negativne delovne uspešnosti in
jo prav tako označili kot nesprejemljivo. Enako nenaklonjenost so izrazili
tudi v povezavi s koncesijskimi pogodbami, tj. s »prenosom« zaposlenih
v skupini »J« v zasebni sektor. Več na
www.sviz.si.
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Sestanka s šolsko ministrico

Predstavniki SVIZ so ta mesec na
dveh sestankih z ministrico za izobraževanje, znanost in šport izmenjali
stališča o številnih aktualnih in perečih vprašanjih na vseh ravneh izobraževanja in v raziskovalni dejavnosti.
Več na www.sviz.si.

Predstavniki SVIZ so se 9. 6. 2015
prvikrat zatem, ko je nastopila mandat, sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič. Izmenjali so si stališča o
številnih aktualnih temah in perečih
vprašanjih, med drugim o standardih
in normativih, pripravljenih in načrtovanih spremembah zakonov in
predpisov, proračunskih sredstvih, ki
jih ministrstvo (n)ima na razpolago za
izpolnjevanje zakonskih obveznosti, o
problematiki učbeniških skladov in
uresničevanju dogovora glede zniževanja števila zaposlenih. Izpostavljena
so bila še nekatera druga vprašanja po
posameznih ravneh izobraževanja,
natančnejše poročilo s srečanja pa je
objavljeno na naši spletni strani
www.sviz.si. Zaradi speciﬁčnosti problematike, nekaterih težav in nerešenih vprašanj v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti je bilo po dogovoru z ministrstvom nato 29. 6. 2015

izpeljano še ločeno srečanje zgolj o tej
tematiki. Predstavniki SVIZ in ministrstva so si na njem izmenjali informacije in poglede na spremembe Zakona o visokem šolstvu in Zakona o
raziskovalni dejavnosti, pri čemer si
bo SVIZ prizadeval za vzporedno
oblikovanje obeh zakonov, ki na nek
način pomenita celoto in se dopolnjujeta, vseeno pa morata biti rezultat
pogovorov dva ločena zakona. SVIZ
je v času ministrovanja dr. Stanke
Setnikar Cankar zavrnil takrat predstavljeni koncept zakona in si bo tudi
naprej prizadeval za to, da bi do sprememb visokošolskega zakona prišlo v
dveh fazah, in sicer da se skladno z
odločbo Ustavnega sodišča najprej
uredi način ﬁnanciranja, saj je stabilno ﬁnanciranje visokošolskih in drugih zavodov bistveno, šele nato pa bi
se visokošolski deležniki lotili iskanja
in usklajevanja možnih konceptualnih sprememb v obeh zakonih.

Prvi tuji jezik le brez zamika

Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport je iz parlamentarnega postopka umaknilo novelo zakona o osnovni
šoli, s katero je želelo ponovno zamakniti zgodnje uvajanje prvega tujega
jezika v osnovne šole.

SVIZ je v preteklih tednih na pristojno ministrstvo in v javnost naslovil
več pozivov o znova predlaganem
zamiku uvajanja prvega tujega jezika v
osnovne šole. Opozorili smo, da gre
še za enega od nepremišljenih in zgrešenih varčevalnih ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja – za varčevalni ukrep, ki bi neposredno prizadel
otroke. Država, ki namreč v javni šoli
varčuje pri splošnem, vsem enako
dostopnem znanju tujih jezikov, bi v
samem izhodišču povečevala razliko
med otroki glede na socialnoekonomski položaj družin, iz katerih
šolarji prihajajo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je tudi na
podlagi naših pritiskov novelo zakona
o osnovni šoli, ki je že bila v parla-

mentarnem postopku in s katero je
ministrstvo želelo zamakniti zgodnje
uvajanje prvega tujega jezika v osnovne šole, nato umaknilo. To pomeni,
da bo omenjeno uvajanje potekalo
tako, kot je predvideno v trenutno
veljavnem Zakonu o osnovni šoli –
torej, da se začne v naslednjem šolskem letu v 1. razred uvajati prvi tuji
jezik, v 2. razredu pa se nadaljuje njegovo postopno uvajanje, zatem pa
bodo v šolskem letu 2016/2017 prvi
tuji jezik v 2. razredu poučevali na
vseh šolah. Po predlagani noveli bi se
omenjeni roki zamaknili za dve leti, a
jo je, kot omenjeno, vlada umaknila iz
parlamentarnega postopka.

Ukinjanje bo izpeljano postopoma

Trenutno lahko obseg dopolnjevanja
učne obveznosti z drugimi predmeti
znaša do 40 odstotkov, po predlogu bo
tako še v naslednjem šolskem letu,
nato se bo dovoljeni obseg postopno
zmanjševal. V šolskem letu 2018/2019
pa dopolnjevanje učne obveznosti na ta
način ne bo več mogoče.

Državni zbor je na svoji junijski seji
skladno s predlogom Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport sprejel novelo ZOFVI, ki za dve leti podaljšuje obdobje, ko se lahko učiteljicam in učiteljem učna obveznost dopolnjuje s predmeti, ki jih sicer ne bi
mogli poučevati. Doslej je veljalo, da
se obdobje, ko se je lahko učiteljicam
in učiteljem učna obveznost dopolnjevala s poučevanjem predmetov, ki
jih sicer ne bi mogli učiti, konča 1.
septembra letos, novela pa omenjeno
obdobje podaljšuje do konca šolskega
leta 2017/2018. V SVIZ smo k predlogu sprememb zakona podali mnenje,
da bi tudi začasno podaljšanje in postopna ukinitev predstavljene izjeme
pomembno vplivala na položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,

MIZŠ pa smo predlagali zamik postopnega zmanjševanja ter končne
ukinitve izjeme za eno šolsko leto,
vendar predlog ni bil sprejet. Ukinjanje bo izpeljano postopoma. Trenutno lahko obseg dopolnjevanja učne
obveznosti z drugimi predmeti znaša
do 40 odstotkov. Tako bo še v naslednjem šolskem letu, nato pa se bo dovoljeni obseg zmanjševal. V šolskem
letu 2016/2017 ne bo smel presegati 30
odstotkov, v šolskem letu 2017/2018
pa 20 odstotkov. V šolskem letu
2018/2019 takšno dopolnjevanje učne
obveznosti ne bo več mogoče.
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Posvet predsednic in predsednikov OO
Sredi junija, 17. 6. 2015, je bil na sedežu GO SVIZ izpeljan posvet predsednic in predsednikov območnih odborov sindikata, na katerem je sodelovalo kar 26 vodij območij od 27. V
sklopu sestanka je bilo obravnavano
poročilo Nadzornega odbora SVIZ o
poslovanju območnih odborov, navzoči pa so ob tem prisluhnili tudi
predsednici odbora Eriki Rozman
Logar. Slednja je podrobneje spregovorila o tem, kako bi morali območni
odbori voditi svoje poslovanje in prikazovati prihodke in odhodke. Nadzorni odbor bo, kot je bilo dogovorjeno, za vsa območja oziroma njihove
računovodkinje in računovodje pripravil še skupna natančna navodila s
primeri dobrih praks in načini evidentiranja poslovanja, v prihodnjih

mesecih pa bo organiziran še sestanek nadzornih odborov območij in
njihovih računovodij skupaj z NO
Glavnega odbora SVIZ, da bi ustrezno uredili in poenotili ﬁnančno poročanje in poslovanje območij. Na
sestanku so bila v razpravi izpostavljene še nekatere dileme o omenjeni
problematiki, navzoči pa so si izmenjali izkušnje o posameznih pomembnih vprašanjih, povezanih s
poslovanjem območnih odborov v
praksi in poročanju o tem. V drugem
delu posveta je glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj predsednice in
predsednike območij seznanil z aktualnim dogajanjem in napovedal, kaj se
na ravni sindikata obeta jeseni.

Omizje o spolno občutljivi rabi jezika

SVIZ se je z Odborom za enakost, ki je
bil vzpostavljen januarja letos, pridružil številnim evropskim učiteljskim
sindikatom, v sklopu katerih skupine
za spodbujanje številnih vidikov enakosti v izobraževanju in širše že delujejo.

Na sedežu SVIZ smo 18. 6. 2015 v
sklopu Odbora za enakost SVIZ Slovenije ob sodelovanju s predavateljico
in raziskovalko na področju kulturne
in socialne antropologije in sociologije ter tudi članico Komisije za ženske
v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Renato
Šribar pripravili omizje o spolno občutljivi rabi jezika. Navzoče članice in
člane SVIZ ter druge zainteresirane je
v uvodu pozdravil glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj, ki je poudaril
pomen tega, da se SVIZ z Odborom
za enakost, ki je bil vzpostavljen januarja letos, pridružuje številnim evropskim učiteljskim sindikatom, v sklopu
katerih takšne skupine že delujejo, in
da ima zdaj tudi svojo predstavnico v
odboru za enakost pri Evropskem
sindikalnem odboru za izobraževanje
(ETUCE). Zadnja pronicljiva razprava z dr. Renato Šribar – strokovnjakinjo, ki ima dolgoletne izkušnje z javnim komuniciranjem, uredniškim

delom in publicistiko – je nedvomno
prispevala k spodbujanju širšega zavedanja o pomenu enakovredne zastopanosti obeh spolov in enakosti v
izobraževanju ter na vseh ravneh družbe. V svoji predstavitvi o tem, kako
se spol in spolna razlika konstruirata
skozi slovnična pravila in njihovo
rabo ter besedišče, je navzočim ponudila številna izhodišča za nadaljnji
razmislek in pogovor. V ospredju razprave so bile tako med drugim moč
jezika vplivati na strukturiranje družbenega mišljenja, napotki za t. i. jezikovno spolno pravičnost ali spolno
vključujoči jezik ter tudi smernice
Unesca za neseksistično rabo jezika.
Navzoči udeleženke in udeleženci
omizja so se ob tem dotaknili vprašanja rabe jezikovnih oblik za oba spola
v vrtcu in šoli, v učbeniškem gradivu,
predavateljica pa jim je postregla z
nekaterimi možnostmi utrjevanja
prisotnosti žensk v jeziku.

Štipendiranje in razpis subvencij
SVIZ za šolsko leto 2015/16 razpisuje
štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata. Štipendije so
namenjene dijakom in študentom za
šolanje oziroma redni študij za smeri
vzgoje in izobraževanja, znanosti ter
kulture, in sicer za srednješolsko in za
visokošolsko izobraževanje. Predvidoma štiri štipendije bodo podeljene
za obdobje šolskega leta 2015/16. Popolne vloge je treba poslati na naslov
sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p.
p. 196, 1102 Ljubljana) do 28. septembra 2015. Vse podrobnosti o razpisnih
pogojih bodo dostopne na spletni
strani www.sviz.si v začetku julija.
Glavni odbor SVIZ je v svojem ﬁnančnem načrtu za leto 2015 predvi-

del tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem
letu 2015/16 pridobiti ustrezno izobrazbo – tj. izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilec
zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev
delovnega mesta. Višina subvencije,
ki jo prejme posamezni prosilec, je
500 evrov, razpis pa bo odprt do 12.
oktobra 2015.
Prosilke in prosilci oddajo vlogo preko posebne povezave, ki bo skupaj z
vsemi podrobnostmi razpisa objavljena na naši spletni strani www.sviz.si,
v rubriki Predpisi ob Pravilih o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in
članom SVIZ Slovenije.
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Srečanje upokojenih članic in članov
Ko se pomlad začne spogledovati s
poletjem, je Sekcija upokojenih članov SVIZ še posebno aktivna, saj pripravi in izpelje srečanje vseh svojih
članic in članov. Letošnje, peto po
vrsti, sta pod pokroviteljstvom GO
SVIZ in ob sodelovanju predsedstva
Sekcije upokojenih članov SVIZ Slovenije pripravila OO SVIZ Koroška in
Sekcija upokojenih članov SVIZ Koroška. V drugem junijskem tednu, 11.
6. 2015, se je tako 181 upokojenih članic in članov SVIZ iz vse Slovenije
zbralo na koncu Mežiške doline, ob
sotočju Meže in Javorniškega potoka,
v Črni na Koroškem. »Pred Kulturnim domom Črna nas je toplo sprejela organizatorica Rozalija Pudgar. Po
okrepčilu z domačim pecivom sta nas
pozdravila še županja in predsednik
OO SVIZ Koroška Jaroslav Kresnik.
S kulturnim programom pa so nas
prijetno presenetili gojenci CUDV

Črna na Koroškem in učenci domače
osnovne šole«, pišeta predsednica
Sekcije upokojenih članov SVIZ Jožica Unetič in članica sekcije Andreja
Grom. Upokojeni članice in člani so
si na sprehodu skozi vas ogledali tamkajšnje znamenitosti, v sosednji
Mežici pa zatem spoznavali rudarsko
opremo in načine rudarjenja v različnih
časovnih
obdobjih.
Srečanje so naši upokojeni članice in
člani sklenili ob glasbi in s poznim
kosilom, da pa spomin na srečanje ne
bi prehitro zbledel, so jim koroški
organizatorji pripravili lepo priložnostno darilce, podobo kralja Matjaža
v domiselnem zavojčku. Ob odpiranju
jih je presenetila z roko napisana misel: »Stisk prijateljeve roke je prva in
najlepša beseda.« Pravijo, da se bodo
tudi zato še vračali na Koroško.

Na naslednji Poli maraton po zmago

Območni odbor SVIZ Ptuj je tudi letos
organiziral skupinsko prijavo in povabilu na kolesarjenje in druženje se je
odzvalo kar 186 Svizovcev in njihovih
družinskih članov. Tako je SVIZ še
enkrat več ponovil uspeh in tudi tokrat
prejel pokal za drugo najštevilčnejšo
skupino.

Množica rekreativnih kolesarjev vseh
generacij je drugo junijsko soboto, 13.
6. 2015, znova preplavila trge in ulice
najstarejšega slovenskega mesta. Lepo in za kolesarjenje prijetno vreme je
na Ptuj tudi letos privabilo več tisoč
ljubiteljev kolesarstva. V velikem številu ter ob ﬁnančni podpori pri plačilu
startnine s strani sindikatov zavodov,
območnih odborov ter Glavnega odbora SVIZ Slovenije so na maratonu
kolesarili tudi članice in člani našega
sindikata. »Na Poli maratonu, največjem rekreativnem kolesarskem dogodku v Sloveniji, zadnjih deset let
kolesarimo tudi člani SVIZ, največ
nas je z območnega odbora Ptuj, pridružijo pa se nam tudi članice in člani
z nekaterih drugih območij. Tudi letos je Območni odbor SVIZ Ptuj

organiziral skupinsko prijavo in vabilu na kolesarjenje in druženje se je
odzvalo kar 186 Svizovcev in njihovih
družinskih članov, tako da smo še
enkrat več ponovili uspeh in tudi letos
prejeli pokal za drugo najštevilčnejšo
skupino kolesarjev na maratonu. Vsi
udeleženi so ob slovesu zagotavljali,
da so tudi tokrat preživeli lep dan in
da se bodo naslednje leto skupaj z
nami in kolegi ponovno popeljali po
slikoviti okolici Ptuja. Tega se že veselimo in upamo, da se nam bo pridružilo še več članic in članov – morda je
napočil čas, da posežemo po prvem
mestu,« pravi Majda Anzelc, predsednica OO SVIZ Ptuj.

SVIZ za specialno olimpiado

Po sklepu Izvršilnega odbora sindikata SVIZ z donacijo sredstev pomaga
osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki se pripravljajo na udeležbo na
poletnih svetovnih igrah specialne
olimpiade v ZDA.

Predsednica GO SVIZ Jelka Velički
je 10. 6. 2015 predstavnikom Društva
specialna olimpiada Slovenije predala
4.000 evrov donacije. Specialna olimpiada zbira sredstva za udeležbo svojih predstavnikov na poletnih svetovnih igrah v Los Angelesu, ki bodo potekale od 21. 7. do 3. 8. Po sklepu Izvršilnega odbora sindikata SVIZ z donacijo sredstev pomaga osebam z
motnjami v duševnem razvoju, ki se
pripravljajo na udeležbo na poletnih
svetovnih igrah specialne olimpiade v
ZDA. Članice in člani Specialne olimpiade Slovenije so številni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja za
otroke s posebnimi potrebami, ki so

včlanjeni v SVIZ. Program specialne
olimpiade ni namenjen le športu, ampak združuje športne, socialne in kulturne aktivnosti. Slovenski predstavniki v gibanju specialne olimpiade
sodelujejo že od leta 1990, formalno
pa so bili v svetovno gibanje priključeni tri leta kasneje. Letošnjih poletnih svetovnih iger v Los Angelesu se
bo udeležilo 24 slovenskih tekmovalcev. Gre pa za največji in ﬁnančno
najzahtevnejši projekt v 25-letni zgodovini delovanja društva, pri katerem
z zadovoljstvom sodeluje tudi SVIZ in
obenem tako tudi v praksi uresničuje
prvo od svojih načel, načelo medsebojne solidarnosti.

