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Shod za pravico do pogajanj

Pogajalski skupini sindikatov javnega
sektorja sta dan pred shodom »Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Sloveniji« naslovili na
predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja poziv, naj vlada spoštuje novembra
lani podpisani Dogovor o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, in
izrazili pričakovanje, da jih bo po shodu sprejel na sestanku.

Sindikati javnega sektorja smo 9. 6.
2016 na protestnem shodu pred poslopjem Vlade RS izrazili svoje nasprotovanje zaradi opustitve socialnega dialoga in enostranskega izstopa
vlade iz pogajanj o plačah. Zbrane na
shodu so nagovorili predsednik Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič ter vodji obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek in Branimir
Štrukelj. Vsi so vladi jasno sporočili,
da je dolžna spoštovati zaveze, ki jih je
dala zaposlenim, in izrazili zahtevo,
da se vrne za pogajalsko mizo ter se s
sindikati dogovori o postopni odpravi
preostalih varčevalnih ukrepov v obdobju do leta 2019. Prav tako so na
vlado naslovili pričakovanje, da se bo
ponovno zavezala, da parlamentu ne
bo predlagala sprememb plačnega
sistema in posegala v pravice delavcev, vključno s pravicami javnih uslužbencev, ne da bi imela za to soglasje
sindikatov. Vodja največje sindikalne
centrale Dušan Semolič je v svojem
govoru poudaril, da ravnanje vlade z
javnim sektorjem ogroža tudi zaposlene v gospodarskih dejavnostih, in
napovedal, da bodo sindikati pravico

do pogajanj, če bo treba, branili tudi s
stavko. To, da vlada krši dogovorjeno,
se ne pogaja ter tako ruši pravno državo in zaupanje v oblast, je izpostavil
tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ob tem je poudaril, da je že kršitev podpisanih pogodb čez vsako
sprejemljivo mero, dodatno pa je slovenska vlada z vnaprej načrtovanim
izstopom iz pogajanj posegla v eno od
temeljnih delavskih pravic: v pravico
do pogajanj o ceni dela, ki so jo v trdih
bojih v prvi polovici dvajsetega stoletja priborile generacije organiziranih
delavk in delavcev po svetu. Spomnil
je, da so zaposleni le prek pogajanj o
plačah in pogojih dela enakopraven
partner v socialnem dialogu, vlada pa
po njegovem s svojimi kršitvami dogovorjenega sili zaposlene v javnem
sektorju v konﬂikt. Navzoči so glasno
izrazili strinjanje z napovedjo predsednika KSJS, da zaposleni v javnem
sektorju pred konﬂiktom ne bodo
bežali, ampak bodo pravico do pogajanj branili z odločno delavsko solidarnostjo.Več o protestnem shodu,
videoposnetek in fotogalerija z dogodka na www.sviz.si.

Vladno stališče še nejasno

Vlada se je zaradi protestnega shoda
sicer vrnila na pogajanja, a prave volje
za sklenitev dogovora ne kaže, zato
stopnjevanja konﬂiktov ni mogoče
izključiti.

Na pogovoru pri predsedniku vlade
dr. Miru Cerarju takoj po končanem
protestnem shodu 9. 6. 2016 smo sindikati ponovili zahtevo, naj se vlada
vrne za pogajalsko mizo in se v skladu
z dogovorom z nami sporazume o
odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, iz svojega predloga pa umakne
ponovno uvajanje zamrznitve napredovanj. Zavrnili smo »kompromisni«
predlog ministra Borisa Koprivnikarja, da bi pogajanja o odpravi ukrepov
potekala časovno vzporedno s spremembami plačnega zakona, ki jih
vsiljuje vlada. Izrekli smo pričakovanje, da bo vlada vrnitev na pogajanja
potrdila z novim približevalnim predlogom, ki ga je do zdaj zavračala. S

predlogom se je vrnila na pogajanja
27. 6. 2016, a razen premika izplačila
polnega regresa za vse zaposlene iz
leta 2019 v leto 2018 v predlogu ni
spremenila nič drugega. Vladna
stran vztraja pri zamrznitvi izplačila
delovne uspešnosti in pokojninskih
premij na zdajšnji ravni, kar je za
sindikate nesprejemljivo. Vztrajamo, da se do leta 2019 postopno začnejo znova izplačevati celotna delovna uspešnost in celotne premije
dodatnega pokojninskega zavarovanja, nasprotujemo pa tudi nameri
vlade, da bi s popravki Zakona o
sistemu plač zaostrila pogoje za napredovanje javnih uslužbencev in
uslužbenk.
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Nezadovoljstvo v predšolski vzgoji

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič
bo 5. 7. 2016 na sedežu SVIZ predstavila prizadevanja ministrstva za izboljšanje položaja pomočnic in pomočnikov
vzgojiteljic, hkrati pa se bo podrobneje
seznanila z zahtevnimi nalogami, ki jih
morajo slednji opraviti za plačilo, ki je
blizu minimalni plači.

Predstavniki administrativnoračunovodskih in tehničnih delavcev
so razpravljali tudi o možnem jesenskem protestnem shodu pred vlado, če
se slednja ne bo resno lotila urejanja
položaja zaposlenih v skupini J in pripravila predlogov, ki bi zmanjšali več
kot upravičeno nezadovoljstvo te plačne skupine in uredili njihov položaj.

Po srečanju o problematiki pomočnic
vzgojiteljic, ki se ga je 7. 6. 2016 na
sedežu SVIZ udeležilo več kot sto
pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic
iz vrtcev širom Slovenije, smo skladno s sklepom s sestanka 15. 6. 2016
na pristojno ministrico naslovili
pismo z opozorili o skrajno nezavidljivem plačnem položaju te skupine
zaposlenih in zahtevami po takojšnjem začetku reševanja le-tega, seznanili pa smo jo tudi z odločenostjo
izpeljati protestni shod, če ministrstvo ne bi želelo prisluhniti in ne bo
izkazalo pripravljenosti za takojšnje
aktivno reševanje problematike. Ministrico smo prav tako pozvali k čimprejšnjemu skupnemu sestanku s

predstavniki sindikata in pomočnic
ter pomočnikov vzgojiteljic. V dopisu
smo spomnili, da je delovno mesto
pomočnik vzgojitelja uvrščeno v V.
tarifni razred ter 19. izhodiščni plačni
razred z možnostjo napredovanja do
največ 29. plačnega razreda. Zaposleni so s tem skrajno in upravičeno nezadovoljni – ob zahtevnem delovniku,
številnih obveznostih in veliki odgovornosti pomočnice in pomočniki
vzgojiteljic z desetletno delovno dobo
namreč prejemajo zgolj nekaj več kot
600 evrov plače. V SVIZ na problematičnost položaja pomočnic vzgojiteljic in to, da je njihovo delovno mesto prenizko ovrednoteno, sicer opozarjamo že več let.

ARTD o anomalijah pri plačah
Na sedežu SVIZ je 14. 6. 2016 potekala prva letošnja seja Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev SVIZ, na kateri so navzoči
namenili osrednjo pozornost razpravi
o anomalijah pri uvrstitvi delovnih
mest v plačne razrede in o pogajanjih
za odpravo le-teh. Predsednik sekcije
Slavko Rajh je v povzetku dogajanja
od zadnjega sestanka izpostavil višje
uvrstitve nekaterih plačnih razredov
po 1. 1. 2016. Po mnenju navzočih so
zvišanja korak v pravo smer, vendar
ne zadostna, obenem pa pri tem ni šlo
za odpravo prepoznanih anomalij v
skupini J oziroma celotnem plačnem
sistemu. Pogajanja o tem bi morala
biti skladno s konec lanskega leta
podpisanim Dogovorom o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016
sicer že končana, v njih pa bi se morali

sindikati in vlada dogovoriti za način
in dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov. Sindikati zahtevamo, da mora pri najslabše plačanih poklicih priti do dviga plačnih
razredov in da mora vlada zagotoviti
za to dodatna sredstva, stališče vlade
pa je, da odprava anomalij ne sme nič
stati, in bi potrebna sredstva vzela iz
skupne mase za plače javnih uslužbencev. Sindikati, vključeni v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja,
bodo po sklepu s sestanka pripravili
skupen predlog uvrstitev najslabše
plačanih poklicev v plačne razrede in
ga posredovali vladi, še pred tem pa se
bo z njim seznanila in morebitne predloge nanj podala tudi Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih
delavcev
SVIZ.
Več
na
www.sviz.si.

Sestanek z ministrom za kulturo

SVIZ je na prvem sestanku novoimenovanega ministra za kulturo opozoril
na zmanjševanje pomena kulture, ki se
krepi zaradi neustreznega odnosa politike, na povečanje prekarnosti zaposlitev v kulturi in stopnjevanje kadrovske podhranjenosti v strokovnem delu
kulture.

Na spoznavnem sestanku z novim
ministrom za kulturo Antonom Peršakom, ki so se ga udeležili predsednica in člani predsedstva Sindikalne
konference kulturnih organizacij,
glavni tajnik in strokovna sodelavka
GO SVIZ za pravne zadeve Nadja
Götz, smo izmenjali mnenja o temah,
ki jih je predlagal SVIZ. Opozorili
smo na zmanjševanje pomena kulture, ki se krepi zaradi neustreznega
odnosa politike, na povečanje prekarnosti zaposlitev v kulturi in stopnjevanje kadrovske podhranjenosti v strokovnem delu kulture. Od informacij,
ki jih je posredoval minister, je najpomembnejša napoved, da se bo Zakon
o uresničevanju javnega interesa v
kulturi (ZUJIK) spreminjal v dveh
korakih. Presenetila je ministrova
napoved, da naj bi ZUJIK ostal le
ohlapen okvir za delovanje zavodov

na področju kulture, večino vsebine
pa naj bi se preneslo v posamezne
področne zakone. Tako naj bi, po besedah ministra, laže opredelili speciﬁčnosti posameznih področij. Glede
sestave svetov zavodov in naše zahteve, da se okrepi zastopanost zaposlenih vsaj v večjih zavodih, se minister
ni jasno opredelil, ugodil pa je naši
pobudi, da se sestane s predstavniki
zaposlenih v Slovenski ﬁlharmoniji.
Dogovorili smo se tudi, da se v okviru
načel socialnega partnerstva sestanemo vsake tri mesece in preverimo,
kako se uresničuje dogovorjeno. Na
sestanku smo opozorili tudi na vpletanje delodajalcev v ustavno zagotovljeno avtonomijo sindikatov in izpostavili dogajanje v knjižnici v Kranju.
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Kritične razmere v znanosti
Raziskovalci, združeni v Sindikalni
konferenci visokega šolstva in znanosti SVIZ, so 2. 6. 2016 na predsednika
vlade dr. Mira Cerarja naslovili opozorilo o kritičnosti razmer in še dodatnem slabšanju položaja v slovenski
znanosti ter premiera pozvali, naj jih
sprejme na pogovoru. Raziskovalci,
kot je poudaril prof. dr. Jože Pungerčar, podpredsednik sindikalne konference, na svojih plečih močno občutijo slabšanje položaja znanosti v Sloveniji. Cena ur raziskovalnih programov in projektov ostaja že nekaj let
znižana, vedno manj je razpisanih
novih projektov. Poleg tega število
odobrenih zaposlitev za mlade raziskovalce v zadnjih letih izrazito upada, za opremo in vzdrževanje zgradb

Raziskovalci so v pismu predsedniku
vlade izrazili pričakovanje, da bo raziskovalno dejavnost prepoznal kot vložek v napredek in blagor Slovenije ter
se osebno zavzel za reševanje nezavidljivih razmer na tem področju.

pa še zdaleč ni na voljo dovolj sredstev. Število zaposlenih v znanosti se
krči že dlje časa, mladih usposobljenih raziskovalcev ni mogoče zaposlovati. Ob tako skromnem in v zadnjih
letih občutno zmanjšanem javnem
vlaganju v znanost žal ne moremo
pričakovati izrazitega razvojnega preboja Slovenije, četudi ga država nujno
potrebuje, če se želi izkopati iz dolgo
trajajoče krize ter se konkurenčno
razvijati in ne nazadovati. Raziskovalci so zato predsednika vlade pozvali,
naj se osebno odločno zavzame za
reševanje kritičnih razmer v zelo podcenjeni znanosti. Iz kabineta predsednika vlade so poziv raziskovalcev
odstopili v reševanje Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport.

Štipendiranje in razpis subvencij
SVIZ za šolsko leto 2016/17 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 osem štipendij, štiri za izobraževanje po srednješolskih programih
in štiri za visokošolski študij, bo podeljenih za obdobje šolskega leta
2016/17. Popolne vloge je treba poslati
na naslov sedeža sindikata (Oražnova
ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana) do 28.
septembra 2016. Članice in člane opozarjamo, da je za štipendiranje v šolskem letu 2016/17 v veljavi prenovljen
Pravilnik o štipendiranju. Vse po-

drobnosti o razpisnih pogojih bodo
dostopne
na
spletni
strani
www.sviz.si v začetku julija. Glavni
odbor SVIZ je v svojem ﬁnančnem
načrtu za leto 2016 predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane,
ki bi želeli v študijskem letu 2016/17
pridobiti ustrezno izobrazbo – 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 2016.
Prosilke in prosilci oddajo vlogo preko posebne povezave, ki bo skupaj z
vsemi podrobnostmi razpisa objavljena na naši spletni strani www.sviz.si.

Kongres mednarodne zveze glasbenikov

Na pobudo Nemškega združenja orkestrov (DOV) bo FIM do 4. mednarodne konference orkestrov, ki bo potekala maja 2017 v Montrealu, pripravil
mednarodni register profesionalnih
orkestrov. Ta naj bi bil v pomoč pri
skrbi FIM za ohranjanje in razvoj orkestrov na mednarodni ravni.

V glasbenem in kongresnem centru
Harpa v islandskem Reykjaviku je od
5. do 10. 6. 2016 potekala 21. kongres
Mednarodne zveze glasbenikov, v
katero je v sklopu mednarodnih povezav vključen tudi SVIZ. Na dogodku
je sodelovalo 89 delegatov in drugih
predstavnikov iz približno 40 držav,
visoki predstavniki FIA, WIPO in
IMC ter številni gostujoči predavatelji. Zbrane delegate je nagovoril
islandski minister za kulturo Illugi
Gunarsson, ki je poudaril pomen
glasbe za širšo družbo in njen razvoj
ter v tem kontekstu posebej izpostavil
pomen javnega (glasbenega) šolstva.
Direktor Harpe Halldór Guðmundsson pa je med drugim dejal, da je
glasbeni in kongresni center Harpa,
ki je bil dokončno zgrajen sredi ﬁnančne krize, najboljši dokaz, da je
treba v umetnost in kulturo vlagati
tudi v času krize in ne šele po njej. V
sklopu kongresa je organizator pripravil omizja na temo zdravstvenega

varstva zaposlenih v glasbenem sektorju, on-line glasbenih vsebin in enakosti med spoloma, zaposlenih v glasbenem sektorju, kjer je bila Slovenija
posebej izpostavljena kot pozitiven
primer zakonske ureditve tega področja. Na kongresu je bilo na pobudo
delegatov sprejetih 26 sklepov s področja statutarnih sprememb FIM,
delavskih pravic zaposlenih v glasbenem sektorju, izvajalskih pravic glasbenikov, živih glasbenih izvedb,
zdravstvenega varstva glasbenikov ter
glasbenega izobraževanja. Ob koncu
kongresa je bila Slovenija imenovana
v skupino držav, ki bodo zadolžene za
pripravo programa in vsebin za naslednjih kongres FIM, ki bo leta 2020
na še neznani lokaciji. Kot delegat je
Slovenijo na kongresu zastopal mag.
Klemen Hvala, predsednik sindikata
SVIZ Slovenske ﬁlharmonije – Orkester in podpredsednik Sindikalne
konference kulturnih organizacij
SVIZ.
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Življenjske zgodbe pri pouku

Med naslovi knjižnih del, ki jih zaposleni v šolah in vrtcih lahko uporabijo
pri delu na temo medkulturnosti, dr.
Marijanca Ajša Vižintin izpostavlja
naslednje: Nikoli ne reci, da te je strah;
V morju s krokodili; Na begu; In-in;
Dvoživke umirajo dvakrat; Žabec in
tujec; Niko Nosorog pa že ni pošast.

V SVIZ smo v sklopu svojega odbora
za enakost 6. 6. 2016 pripravili drugi
dogodek na temo vključevanja otrok
priseljencev v slovenski vzgojnoizobraževalni sistem: »Življenjske
zgodbe otrok priseljencev in beguncev v vrtcih in šolah«. Da bi pripomogli k ozaveščanju o večkulturni realnosti, prispevali k sodelovanju in odpravljanju apriornih strahov pred
priseljenci, prikazali učinkovite vzgojno-izobraževalne prakse ter podprli
zaposlene v vrtcih in šolah pri celostnem vključevanju otrok priseljencev v
naše vrtce in šole, smo tokrat povabili
medse dr. Marijanco Ajšo Vižintin,
raziskovalko na Inštitutu za sloven-

sko izseljenstvo in migracije pri ZRC
SAZU, ki je z gosti Arbnore Avdylaj,
Simono Lečnik Očko in Vaelom Hanuno, ki so prišli v Slovenijo s Kosova, iz Bosne in Hercegovine in Sirije,
spregovorila o njihovih izkušnjah z
begunstvom ter o različnih vidikih
izobraževanja. V sklepnem delu posveta je dr. Marijanca Ajša Vižintin z
zgledi iz sodobne književnosti predstavila, kako uporabiti literarizirane
življenjske izkušnje beguncev pri pouku ter tako prispevati k razvoju medkulturne zmožnosti v vrtcih in šolah.
Videoposnetek dogodka in fotogalerija sta dostopna na www.sviz.si.

V deželi štorkelj in štrkov
Pod pokroviteljstvom GO SVIZ, ob
sodelovanju predsedstva Sekcije upokojenih članov SVIZ Slovenije ter v
organizaciji območnega odbora SVIZ
Pomurja in Sekcije upokojenih članov SVIZ Pomurja se je 9. 6. 2016 na
svojem šestem letnem srečanju – tokrat v središču nižinskega dela Prekmurja ob reki Ledavi v Murski Soboti
– zbralo več kot 250 upokojenih članic
in članov iz vse Slovenije. Po uvodnem toplem sprejemu gostiteljev in
nagovoru Jožice Unetič, predsednice
Sekcije upokojenih članov SVIZ, so
jim vodiči odstrli delček lepot Prekmurja. Srečanje smo naši nekdanji

Upokojeni članice in člani sindikata so
na svojem tokratnem šestem zaporednem letnem srečanju v organizaciji
območnega odbora Pomurje in tamkajšnje sekcije upokojenih članov spoznavali Mursko Soboto in okolico.

članice in člani sklenili s poznim kosilom, na katerem sta se jim po prihodu
s protestnega shoda, ki smo ga sindikati javnega sektorja dopoldne pripravili pred sedežem Vlade RS v
Ljubljani, pridružila pomočnik glavnega tajnika SVIZ Marjan Gojkovič
in predsednica OO SVIZ Pomurja
Marjana Kolar. Po besedah Andreje
Grom, upokojene članice SVIZ z OO
Novo mesto, so udeleženci s srečanja
odnesli spoznanje, da je ljudem v
Prekmurju gostoljubje vrednota, da se
znajo ustaviti in si vzeti čas za drobne
radosti življenja.

Za bolj zdravo poklicno življenje
V palači parlamenta v Bukarešti je 9.
in 10. 6. 2016 potekala zaključna konferenca skupnega projekta Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Evropskega združenja delodajalcev v izobraževanju
(EFEE) na temo psihosocialnih tveganj zaposlenih v izobraževanju. Več
kot 70 udeležencev dogodka je prisluhnilo zanimivim ugotovitvam o
zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev v izobraževanju in bolj zdravem
poklicnem življenju. Profesor z ene
od nemških univerz dr. Bernhard Sieland je izpostavil potrebo po zdravem
poklicnem življenju kot temelju za
kakovostno poučevanje. Poudaril je,
da si morajo zaposleni v izobraževanju upati spregovoriti o stresu na delovnem mestu, da bi se lahko nato z
njim uspešno spoprijeli. Predstavil je
tudi ugotovitve študije, ki je bila izpe-

ljana med nemškimi učitelji in drugimi zaposlenimi v šolah, in kaže, da ti
bolj od povprečja trpijo zaradi utrujenosti in izčrpanosti, nervoze in razdražljivosti, težav s spancem, izgorelosti in glavobolov. Med dejavniki
tveganja v izobraževanju izstopajo
nujnost interakcije z zahtevnimi
strankami (v primeru šolstva učenci
in njihovimi starši), časovni pritiski in
hrupno delovno okolje.

