Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo po epošti: info@sviz.si. Več vsebin na spletni strani SVIZ.
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Izzivi za prihodnje mandatno obdobje
Štipendiranje in razpis subvencij
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29. junij 2018
leto 8, številka 72

Svizove e-novice so pri vas vsak mesec med šolskim
letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) so
dostopne tukaj.

Iz vsebine

Svizove novice

06

Upokojeni članice in člani v prestolnici

Novice ureja: Tanja Modrijan.

Prvikrat z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki

Na spoznavno-informativnem srečanju so
bile novoizvoljenim sindikalnim zaupnicam in
zaupnikom – zbralo se jih je približno 200 –
predstavljeni ključne teme in izzivi, s katerimi
se bodo srečevali v vlogi, ki so jo prevzeli.

Aprila in maja letos so v zavodih, v katerih
je organiziran SVIZ, potekale volitve novih
sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je
mandat za štiriletno obdobje 2018–2022
začel teči 1. junija letos. Vsem zaupnicam in
zaupnikom – med temi smo do zdaj prejeli
255 zapisnikov o izvolitvi zaupnic in zaupnikov, ki bodo to funkcijo v SVIZ-u opravljali
prvikrat – smo ob nastopu mandata čestitali in ob tem izrazili pričakovanje, da bomo
uspešno sodelovali in zabeležili številne
skupne uspehe. Ob tem smo za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike 28. 6.
2018 v Ljubljani pripravili spoznavnoinformativno srečanje, na katerem smo jim
predstavili vse ključne teme in vprašanja, s
katerimi se sindikalni zaupnik pri svojem
delu najpogosteje srečuje.

htev, o katerih se je SVIZ pogajal s prejšnjo
vlado in jih bo naslovil tudi na novo, ko bo
le-ta oblikovana, takoj znašli v središču
aktivnega sindikalnega dogajanja. V nadaljevanju srečanja so strokovni sodelavci in
sodelavke SVIZ podali temeljne informacije
o organiziranosti in dejavnostih sindikata –
med drugim o vlogi in pomenu zaupnika pri
delovanju sindikata, statutu SVIZ, pravilniku
o članarini in plačilu članarine, informativni
dejavnosti sindikata ter počitniških stanovanjih v lasti SVIZ. V zadnjem delu je strokovni
sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič
predstavil pravni položaj sindikalnega zaupnika in njegovo zaščito, povsem ob koncu
dogodka pa je približno 200 novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov prisluhnilo še
predstavitvi o novi ureditvi delovnega časa
učiteljev. V sklopu le-te je strokovna sodelavka za pravne zadeve Nadja Götz pojasnila temeljne prvine koncepta, ki bo po letošnjem preizkusnem obdobju na izbranih
vzorčnih osnovnih šolah v praksi zaživel v
šolskem letu 2018/19. Na spletni strani SVIZ
so dostopne tudi predstavitve s spoznavnoinformativnega srečanja novih sindikalnih
zaupnic in zaupnikov – klik!

V uvodu v dogodek je zbrane pozdravila
predsednica GO SVIZ Jelka Velički, ki je
izpostavila pomembnost funkcije sindikalnega zaupnika za dobro delovanje sindikata
in zaupanje članstva vanj. Na osnovi dolgoletnih izkušenj v vlogi sindikalne zaupnice in
tudi predsednice območnega odbora SVIZ
Velenje je poudarila, da bodo potrebovali v
svoji novi vlogi veliko poguma in vztrajnosti,
ter jim zaželela uspešno delo. V naslednjih
minutah je o pomenu in nalogah zaupnic in
zaupnikov v stavkovnem gibanju spregovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Navzočim je izrekel zahvalo, da so se odločili
prevzeti odgovorno nalogo, da bodo delovali v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture ter zaposlenih na teh področjih.
Podčrtal je, da so se v luči stavkovnih za-
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Na seji predsedstva Sindikalne konference
predšolske vzgoje SVIZ je bilo ugotovljeno,
da so nekatere težave v vrtcih – med njimi
koriščenje odmora za malico, zagotavljanje
nadomeščanj in sočasnosti, omogočanje
izbire na področju regresa za prehrano –
ostale nerešene.

Na prvi junijski torek, 5. 6. 2018, se je v
Ljubljani na seji sestalo predsedstvo Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ. V
uvodu v srečanje so navzoči obravnavali
dogajanje v konferenci v minulem mandatnem obdobju, pri tem pa največ pozornosti
namenili prav zadnjemu letu, ko sta bili
februarja in marca izpeljani dve splošni
stavki v vzgoji in izobraževanju. Izmenjali so
si izkušnje s potekom le-teh v vrtcih, nekaj
časa pa so namenili tudi dogajanju ob prekinitvi pogajanj z Vlado RS ob odstopu dr.
Mira Cerarja ter razpravljali o načrtovanih
aktivnostih sindikata v pogajanjih z novo
slovensko oblastjo. Predsedstvo je podrobno pretreslo ključne dejavnosti konference
v preteklem štiriletnem mandatnem obdobju, ob tem pa so članice posebej izpostavile doseženi uspeh na področju večletne pereče problematike neustreznega vrednotenja dela pomočnic in pomočnikov
vzgojiteljic. Položaj te skupine zaposlenih še
ni dokončno urejen, problematika bo po-

novno izpostavljena v pogajanjih z novo
vlado. Delovanje predsedstva pri urejanju
delovnega časa v vrtcih je prav tako zastalo
zaradi predčasnega odstopa prejšnje vlade,
a so navzoči na seji soglašali, da bo treba z
aktivnostmi na omenjenem področju nadaljevati v novem mandatu konference. Na
seji je bilo ugotovljeno še, da so navkljub
temu, da je bilo na področju konference
predšolske vzgoje opravljenega veliko dela,
nekatere težave – med njimi koriščenje
odmora za malico, zagotavljanje nadomeščanj in sočasnosti, omogočanje izbire na
področju regresa za prehrano – ostale nerešene. Kot dodatne izzive v prihodnjem mandatnem obdobju so prisotni opredelili večjo
podporo pri delu z otroki s posebnimi potrebami in ustreznejše vrednotenje dela z
njimi, nujnost uokvirjenja t. i. drugega dela,
ki ga je v vrtcih zmeraj več (vedno več projektov, krožkov itd.), izpostavili pa so tudi
slabšanje delovne klime med zaposlenimi v
predšolski vzgoji nasploh.

Seja aktiva socialnovarstvenih zavodov

Na sestanku je bil med drugim sprejet sklep
o sklicu skupnega zbora, na katerem bo
opredeljena bistvena problematika zaposlenih na tem področju, ob tem pa začrtani tudi
cilji za nadaljnje delo aktiva.

Na sedežu glavnega odbora SVIZ v Ljubljani
so se 7. 6. 2018 sestali članice in člani aktiva
socialnovarstvenih zavodov. Uvodoma so
se seznanili z aktualnim družbenim dogajanjem, zatem tudi z dogajanjem, povezanim
z delovanjem aktiva v preteklih mesecih.
Izmenjali so si poglede na stavkovne aktivnosti drugih sindikatov v posameznih socialnovarstvenih zavodih ter razpravljali o
položaju SVIZ-a, ki v stavki teh zavodov ni
sodeloval. V nadaljevanju srečanja so predstavniki in predstavnice aktiva socialnovarstvenih zavodov sklenili, da bo skušal SVIZ v
socialnem varstvu pridobiti reprezentativnost, in sicer na ravni dejavnosti, kamor se
uvrščajo centri za usposabljanje, delo in
varstvo (CUDV). SVIZ ne namerava širiti
svojega delovanja izven okvirov teh zavodov na ravni socialnega varstva. V omenjenih zavodih so namreč zaposleni tudi delav-

ke in delavci, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno delo oziroma vzgojnoizobraževalni program. S pridobitvijo
reprezentativnosti bi tako lahko SVIZ učinkoviteje zastopal interese članstva in zaposlenih v teh zavodih tudi na ravni države. Članice in člani aktiva socialnovarstvenih zavodov so sklenili, da bodo skušali
sklicati svoje članstvo na skupnem zboru,
na katerem bo opredeljena bistvena problematika zaposlenih na tem področju, ob
tem pa začrtani cilji za nadaljnje delo
aktiva. Sklenili so še, da bodo jeseni nadaljevali z aktivnostmi v smeri sklica skupnega sestanka pristojnih ministrstev, na
katerem bi obravnavali perečo problematiko zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.

Čestitali novemu rektorju
Foto: Marko Petrej

V SVIZ si obetamo, da bomo z novim rektorjem Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravkom
Kačičem dobro sodelovali, nanj pa smo ob
čestitki že naslovili tudi prošnjo za spoznavni
sestanek, na katerem bi se pogovorili o aktualnih skupnih vprašanjih.

Iz SVIZ-a smo v imenu glavnega odbora
sindikata ter predsedstva Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ 22.
6. 2018 čestitali prof. dr. Zdravku Kačiču ob
izvolitvi na zelo odgovorno funkcijo rektorja
Univerze v Mariboru in prevzemu vodenja
omenjene ustanove. Izrazili smo zadovoljstvo, da je med ključnimi točkami svojega
programa in vizije izpostavil spodbujanje
kulture dialoga, krepitev sistema notranje
evalvacije, ureditev položaja nepedagoških
delavcev in pripravo strategije prihodnjega

razvoja univerze. Izpostavili smo še, da si v
sindikatu obetamo in želimo, da bi z njim
dobro sodelovali, ter s tem namenom predlagali, da se srečamo na čimprejšnjem
sestanku. Za slednjega smo z naše strani
predlagali pogovor o plačnem sistemu in
plačah zaposlenih na univerzi, o položaju
sindikata v postopkih odločanja in o ureditvi različnih podrobnosti, kot so sobotno
leto in bolniške odsotnosti.
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Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem
načrtu za leto 2018 predvidel nepovratna
sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2018/19 pridobiti ustrezno izobrazbo, SVIZ pa za novo šolsko leto razpisuje
tudi štipendije za izobraževanje otrok članic
in članov sindikata.

Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem
načrtu za leto 2018 predvidel nepovratna
sredstva za članice in člane, ki bi želeli v
študijskem letu 2018/19 pridobiti ustrezno
izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za
delovno mesto, ki ga prosilka ali prosilec
zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec ali prosilka, je 500
evrov, razpis pa bo odprt do 12. oktobra
2018. SVIZ za šolsko leto 2018/19 razpisuje
tudi 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 dvanajst štipendij, šest za izo-

braževanje po srednješolskih programih in
šest za visokošolski študij, bo podeljenih za
obdobje šolskega leta 2018/19. Rok za oddajo popolnih vlog za pridobitev štipendije
je 27. september 2018. Vse podrobnosti o
razpisnih pogojih za štipendije in subvencije
bodo dostopne na spletni strani
www.sviz.si v prvem delu julija. Ob tem še
informacija, da računalniška programa za
oddajo vlog za štipendije in subvencije prenavljamo, da bosta ustrezala merilom, ki jih
predpisuje Evropska uredba o varstvu podatkov, ki je začela veljati konec maja letos.
Predvidevamo, da bo prenova obeh programov zaključena do zadnjega tedna v avgustu – takrat bo prek njiju tudi mogoče oddati vloge.

Pomoč za bolna dvojčka

V SVIZ smo se s pozivom k zbiranju sredstev
za 13-letna Aida in Amarja pridružili dobrodelni akciji, ki so jo za dvojčka organizirali na
Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer je na delovnem mestu čistilke zaposlena njuna mama, tudi članica našega sindikata.

V SVIZ smo se s pozivom k zbiranju sredstev
za 13-letna Aida in Amarja pridružili dobrodelni akciji, ki so jo za dvojčka organizirali
na Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer je na
delovnem mestu čistilke zaposlena njuna
mama, tudi članica našega sindikata. Kot
samohranilka je ob bolezni svojih otrok
postavljena pred številne preizkušnje, življenje družine pa je osredotočeno na nenehno blaženje in zdravljenje težkih zdravstvenih težav dečkov. Aid ima na obeh očesnih živcih optični očesni gliom, vidi le 30
odstotkov in še to z dvojnim vidom, ponorela rast celic pod kolenom mu je povzročila
hitrejšo rast desne noge, ki je bila 10 centimetrov daljša od leve, po uspešni operaciji
konec lanskega leta pa je daljša samo še za
dva. Amar ima levkemijo, zaradi zgodnje

operacije poškodovane možgane in kar 75odstotno ukrivljenost hrbtenice. Konec
maja je imel že prvo zelo zahtevno operacijo v Hamburgu in trenutno tam čaka na še
en zahteven zdravniški poseg. Z mamo in
prevajalko bo v Nemčiji predvidoma do
konca julija. Na računu Lizinega zdravstvenega sklada smo s pomočjo sindikatov zavodov in posameznikov za Aida in Amarja
do zdaj zbrali 12.600 evrov, vsi, ki bi želeli
za dvojčka še prispevati, pa to lahko še
zmeraj storite z nakazilom na SVIZ, Lizin
zdravstveni sklad, Oražnova ulica 3, 1000
Ljubljana, TRR: SI56 0222 2025 5564 305,
sklic: (00) 5050-2018, namen: za AA, koda:
CHAR. Za izkazano dobrodelnost se vsem
iskreno zahvaljujemo.

Znova kolesarili na Ptuju

Med nepregledno množico kolesarjev na
tokratnem Poli maratonu je bilo tudi 271
članic in članov SVIZ ter njihovih družinskih
članov iz vse Slovenije in tako smo kot ekipa
SVIZ ponovno osvojili drugo mesto med organiziranimi skupinami.

Tudi letos je Ptuj prvo soboto v juniju, 2. 6.
2018, gostil ljubitelje rekreativnega kolesarjenja in prijetne družbe. Po odzivu udeležencev sodeč je ena največjih slovenskih
rekreativno-kolesarskih prireditev, z največjim piknikom v mestu, organizirano animacijo za najmlajše in pestrim spremljevalnim
programom zagotovo najokusnejši in najbolj zabaven rekreativni kolesarski dogodek
pri nas. Na Ptuj vsako leto privabi množico
kolesarjev in obiskovalcev iz celotne Slovenije ter tujine in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na letošnjem 16. Poli maratonu je
sodelovalo približno 4.500 kolesark in kolesarjev v različnih kategorijah; najmlajši so
se v spremstvu staršev podali na dvokilometrsko preizkušnjo, drugi pa so lahko

izbrali med 21- in 52-kilometrsko razdaljo.
Med nepregledno množico tistih, ki so
vrteli pedala, je bilo tudi 271 članic in
članov SVIZ ter njihovih družinskih članov
iz vse Slovenije in tako smo kot ekipa SVIZ
spet osvojili drugo mesto med organiziranimi skupinami. Ob tem je treba dodati
še, da je bilo letos na kolesarski preizkušnji predstavnic in predstavnikov SVIZ skoraj sto več kot lani. Predsednica OO SVIZ
Ptuj Majda Anzelc pravi, da si na območju
želijo, da bi se naslednjega kolesarskega
maratona udeležilo še več naših članic in
članov ter da bi osvojili tudi pokal za najštevilčnejšo skupino. Že zdaj lepo povabljeni na 17. Poli maraton!
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V spomin na osmo srečanje, ki je potekalo v
Cankarjevem letu, so članice in člani sekcije
upokojenih članov prejeli drobno knjižico s
črtico Ivana Cankarja in svinčnik z napisom —
da ne bodo pozabili, kdo je bil mojster slovenske besede.

Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ je
7. 6. 2018 izpeljala že osmo zaporedno
letno srečanje za nekdaj zaposlene v vzgoji,
izobraževanju, znanosti in kulturi. Tokratno
druženje je s pokroviteljstvom GO SVIZ in
ob sodelovanju predsedstva sekcije organiziral območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice. Skupaj kar 260 upokojenih članic in
članov se je pred poznejšim ogledom glavnega mesta zbralo na robu Tivolija pri Cekinovem gradu, kjer so jih pričakali organizatorji Magdalena Mustar Pečjak in Avguština
Zupančič, predsednica in sekretarka ljubljanskega območja, ter pomočnik glavnega
tajnika Marjan Gojkovič. Po okrepčilu sta jih
pozdravila še župan Zoran Janković in glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, po kulturnem
programu in nagovoru predsednice sekcije
upokojenih članov SVIZ Jožice Unetič pa so

naši upokojeni članice in člani spoznavali
Ljubljano. Srečanje se je sklenilo s poznim
kosilom in pesmijo učiteljskega pevskega
zbora. Daljši zapis s fotografijami, ki ga je
pripravila naša upokojena članica z Območnega odbora SVIZ Novo mesto Andreja
Grom, je dostopen s klikom na to povezavo.

Oblikovanje skupnih izobraževalnih politik

Na zaključni konferenci projekta socialnih
partnerjev v izobraževanju v prestolnici Bolgarije so bili med drugim v ospredju vprašanje spodbujanja dostojnih delovnih pogojev
ter krepitev varnosti in zdravja pri delu, izzivi
zagotavljanja enakosti in enakopravnosti v
izobraževanju, vključevanje migrantov v
šolski in družbeni sistem države gostiteljice
ter tudi vprašanje, kako poskrbeti za ugled in
privlačnost učiteljskega poklica.

ETUCE je z objavo kratkega videoposnetka, v
katerem o boju za višje plače izobraževalk in
izobraževalcev spregovori tudi glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj, dodatno prispeval k
vseevropski sindikalni kampanji »Evropa
potrebuje višje plače. Čas je tudi za naše
okrevanje.«

V Sofiji je 13. in 14. 6. 2018 potekala zaključna konferenca skupnega projekta
Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Evropskega združenja
delodajalcev v izobraževanju (EFEE), ki je v
iskanju odgovorov na vprašanje, kako trajnostno vplivati na oblikovanje učinkovitih
izobraževalnih politik prek uspešnega socialnega dialoga, združila evropske in nacionalne socialne partnerje v izobraževanju. V
okviru dvoletnega projekta so le-ti razpravljali o vsebinah in področjih, pomembnih za
doseganje kakovostnega izobraževanja.
Med drugim so bili v ospredju vprašanje
spodbujanja dostojnih delovnih pogojev ter
krepitev varnosti in zdravja pri delu, izzivi
zagotavljanja enakosti in enakopravnosti v

izobraževanju ter vključevanja migrantov v
šolski in družbeni sistem države gostiteljice
ter tudi vprašanje, kako zlasti z ustreznim
vlaganjem v sistem vzgoje in izobraževanja
ter zaposlenih v njem poskrbeti za potreben ugled in privlačnost učiteljskega poklica. O omenjenih temah so v svojih prispevkih na konferenci spregovorili predstavniki
Evropske komisije, Eurofounda, bolgarskega ministrstva za izobraževanje, svoje izkušnje pa so predstavili tudi zastopniki učiteljskih sindikatov in delodajalcev širom Evrope. »V delavnicah smo si sodelujoči izmenjali stališča o tem, kako se spoprijeti s
številnimi izzivi pedagoške prakse,« zaključuje Sandi Modrijan, ki je kot predstavnik
SVIZ v skupini ETUCE sodeloval v projektu.

Čas je tudi za naše okrevanje
Evropski sindikalni odbor za izobraževanje
je 4. 6. 2018 z objavo kratkega videoposnetka, v katerem predstavniki učiteljskih
sindikatov iz različnih evropskih učiteljskih
sindikatov predstavljajo položaj vzgoje in
izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih, dodal delček k prizadevanjem v okviru
skupne vseevropske sindikalne kampanje
»Evropa potrebuje višje plače. Čas je tudi za
naše okrevanje«, ki poteka od konca lanskega leta. Kampanja je bila vzpostavljena
kot odziv na to, da so v odzivu na finančno
krizo leta 2008 številne vlade posegle v
javni sektor, da bi zmanjšale javni dolg in
vzdrževale ostre proračunske omejitve, vse
pa na račun (ne)vključevanja socialnih part-

nerjev in ignoriranja doslej vzpostavljenih
načel socialnega dogovarjanja. Zmanjšanje
obsega sredstev in zamrznitev kolektivnih
pogajanj sta privedla do poslabšanja delovnih pogojev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znižanja njihovih plač in drugih prejemkov ter ukinjanja dotlej veljavnih pravic.
Tudi ETUCE in z njim SVIZ kot član združenja
evropskih učiteljskih sindikatov si prizadevamo za močna kolektivna pogajanja, v
katerih bomo partnerji enakovredni, za
vsebinski in boljši socialni dialog z oprijemljivimi rezultati za učitelje. Hočemo dostojne delovne pogoje, plače in pokojnine. Za
več o kampanji in ogled omenjenega videoposnetka kliknite tukaj!

