Od stavkovnih zahtev ne bomo odstopili!

Članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ so bili na izredni seji soglasni, da bo
sindikat vztrajal, da se delo v vzgoji in izobraževanju plača enako kot primerljivo delo v
drugih delih javnega sektorja.

Zadnji ponedeljek in torek v marcu, 26. in
27. 3. 2018, so se članice in člani Glavnega
odbora SVIZ zbrali v Zrečah na svoji redni
dvodnevni spomladanski seji, v luči aktualnega dogajanja po propadu pogajanj z Vlado RS po odstopu njenega predsednika dr.
Mira Cerarja pa je bila pred tem prvi dan
izpeljana še izredna seja Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (GSO SVIZ). Na slednji so
navzoči natančno pretresli dogajanje 12. 3.
2018, ko je bil izpeljan zadnji krog pogajanj
z Vlado RS, na katerih je pogajalska skupina
SVIZ za razrešitev stavkovnih zahtev SVIZ v
zvezi s spremembami Kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
(KPVIZ) z vladno pogajalsko skupino dosegla
soglasje o ključnih stavkovnih zahtevah
SVIZ, a je glavna vladna pogajalka mag.
Lilijana Kozlovič zatem že dogovorjeni podpis usklajenega čistopisa Dogovora med
vodjema obeh pogajalskih skupin zavrnila.
Strinjali so se, da je pogajalska skupina SVIZ
z vodjo Branimirjem Štrukljem na pogajanjih za razrešitev stavkovnih zahtev delova-

la v skladu z mandatom GSO in je v pogajanjih uveljavila vse stavkovne zahteve sindikata, tj. zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze, ustrezno
ovrednotenje novega delovnega mesta
razrednika ter višji regres za letni dopust za
zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo
minimalno plačo. Članice in člani GSO so bili
na izredni seji soglasni, da bo SVIZ enako
odločno kot do zdaj vztrajal, da se delo v
vzgoji in izobraževanju, ki je razvrednoteno,
plača enako kot primerljivo delo z enako
zahtevano stopnjo izobrazbe v drugih delih
javnega sektorja. Potrjen je bil sklep, da bo
SVIZ za uveljavitev svojih zahtev vztrajal v
splošni stavki, ki jo je decembra lani izglasovalo 37.186 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, a bo upoštevaje zdajšnje politično
dogajanje v državi za 17. 4. 2018 napovedano nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in
izobraževanju za nedoločen čas prestavil.
Več z izredne seje GSO tukaj.

Vprašanja za politične stranke

Iz SVIZ-a smo na politične stranke naslovili
vprašanja, povezana s položajem vzgoje in
izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih. Z odgovori, ki jih pričakujemo do 11. 4.
2018, bomo zatem seznanili članstvo in drugo javnost.

Skladno z enim od sklepov z izredne seje
glavnega stavkovnega odbora smo v SVIZ v
povezavi s stavkovnimi zahtevami sindikata
v luči bližajočih se državnozborskih volitev
pripravili vprašanja za politične stranke. Lete smo pozvali, naj se jasno opredelijo do
neustreznega
vrednotenja
vzgojnoizobraževalnega dela, od vrtca do univerze,
ter se konkretno izrečejo o statusu učitelja
razrednika in o povečanju kariernih razponov strokovnih delavk in delavcev v vzgoji
in izobraževanju. Vprašanja, ki smo jih
strankam poslali, je dan zatem, 29. 3. 2018,
na novinarski konferenci podrobno predstavil glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.
Poudaril je, da želi SVIZ s tem razpravo o

vzgoji in izobraževanju narediti za volilno
temo, od politike pa izvedeti, ali se strinjajo, da bi se moral delež bruto domačega
proizvoda, ki ga država namenja za vzgojo
in izobraževanje, s 4,6 odstotka zvišati na
5,3 odstotka, kolikor je znašal leta 2005; ali
se strinjajo, da je treba odpraviti zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja, pa tudi, ali se strinjajo z dogovorom, ki ga je SVIZ dosegel z vlado na zadnjih pogajanjih, a ga pozneje slednja ni
podpisala. Vsa vprašanja političnim strankam, celotno sporočilo novinarske konference in videoposnetke z le-te si lahko ogledate s klikom na to povezavo.

Zahtevali opravičilo za izrečene neresnice

Na naslov Vlade RS smo iz SVIZ-a 23. 3. 2018
poslali tudi odprto pismo s protestom glede
neresnic in enostranskih trditev, ki so bile
navedene v vladnem dokumentu »Sklepna
informacija o poteku pogajanj o razrešitvi
stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja«.

V SVIZ smo se 20. 3. 2018 s sporočilom za
medije odzvali na trditev, ki jo je dan pred
tem predsednik vlade v odstopu izrekel v
državnem zboru. To, da je bila vlada
»pripravljena odpraviti razlike do zdravnikov za osnovnošolske in srednješolske učitelje, pa so (SVIZ) zahtevali tako zvišanje, da
bi bili plačani bolje od zdravnikov in univerzitetnih profesorjev,« je namreč v nebo
vpijoča neresnica, zato smo izrazili pričakovanje, da se bo dr. Miro Cerar zanjo opravičil. Povprečna plača zdravnikov je skoraj
dvakrat višja od povprečne plače učitelja in
če bi držala škandalozno neresnična trditev
dr. Mira Cerarja, bi moral SVIZ zahtevati
skoraj podvojitev zvišanja plač strokovnih
delavcev v predšolski vzgoji, osnovnih,
srednjih in višjih šolah. Če to pretvorimo v
plačne razrede, bi moral SVIZ po Cerarjevo
zahtevati zvišanje za 15 plačnih razredov,
kar je absurdno daleč od dejstev. Če bi
hoteli, kot je primerjavo v svoji trditvi uporabil predsednik vlade v odstopu, v povprečju doseči visokošolske učitelje, ki znatno

zaostajajo za plačami zdravnikov (SVIZ je v
pogajanjih zahteval izenačitev plač zdravnikov specialistov in visokošolskih učiteljev),
bi morali zahtevati zvišanje za najmanj 10
plačnih razredov ali za 40 odstotkov. V sporočilu za medije smo zato še enkrat znova
podčrtali, da SVIZ v pogajanjih ni zahteval,
da se zaposlene v vzgoji in izobraževanju
plača več in bolje kot druge, temveč toliko
kot druge. Že od leta 2015 sindikat upravičeno in vztrajno opozarja politiko, da se bo
razvrednotenje
vzgojno-izobraževalnega
dela nujno poznalo na kakovosti javnega
izobraževanja, če zaostajanja ne odpravimo. V odzivu smo poudarili še, da dr. Miro
Cerar s svojim odstopom nosi odgovornost
do slovenskega učiteljstva, ker je izbral
lastne interese in interese stranke, ki jo
vodi, ne pa dolžnosti, da odpravi zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju, kar je
sicer predstavnikom SVIZ večkrat zagotovil,
da bo storil.

Opustitev obveznega odgovora

Ministrstvo za kulturo se v zakonsko določenem roku ni opredelilo do zahtev SVIZ za
spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, v katerih je
sindikat zahteval ustrezno ovrednotenje
delovnih mest s področja kulture.

Skladno z odločitvami Glavnega odbora
SVIZ je sindikat na Ministrstvo za kulturo
(MK) konec januarja letos posredoval zahteve za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS,
v katerih je zahteval ustrezno ovrednotenje
delovnih mest s področja kulture. V skladu
s 3. točko Splošnih določb Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji lahko pogodbeni stranki kadarkoli
predlagata spremembo ali dopolnitev kolektivne pogodbe. Ob tem je določeno, da
se je druga stranka do predloga sprememb
ali dopolnitev kolektivni pogodbe dolžna
opredeliti v 30 dneh po njegovem prejemu.
V konkretnem primeru se je rok za odgovor
na zahteve sindikata za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za kulturne
dejavnosti v RS iztekel 2. 3. 2018. Ministrstvo za kulturo se do tega roka ni opredelilo
do naših zahtev, kar predstavlja kršitev
določb kolektivne pogodbe. SVIZ je zato 5.
3. 2018 ministra za kulturo Antona Peršaka
o tem obvestil in napovedal reakcije sindikata. Po presoji SVIZ so delovna mesta tako
v umetniškem kot tudi v strokovnem delu
kulture po vsebini, zahtevnosti in drugih
okoliščinah v celoti primerljiva, ne enaka, z
zdravniškimi delovnimi mesti. Zato morajo
postati predmet pogajanj, kot to opredelju-

je VIII. točka Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016 z
dne 30. 12. 2016). Omenjeni dogovor vlado
zavezuje k pogajanjem o ustreznem vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in v
drugih dejavnostih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljivi z
zdravniškimi delovnimi mesti. Več na
www.sviz.si .

Na nesprejemljivo zapostavljenost kulture
v naši državi in nezadovoljstvo zaposlenih v
njej so kulturnice in kulturniki opozorili tudi
na protestnih shodih, ki jih je SVIZ 14. 3.
2018 organiziral v enajstih krajih po Sloveniji. Na fotografiji predsednica Sindikalne
konference kulturnih organizacij SVIZ mag.
Mojca Jenko na shodu pred sedežem Vlade
RS v Ljubljani.

Izobraževalke in izobraževalci na shodih

Na vseh protestnih shodih je bilo Vladi RS
odločno preneseno sporočilo, da bomo vztrajali, da se v Sloveniji vzgojnoizobraževalnemu delu zagotovi dostojanstvo
in ugled ter da se izobraževalke in izobraževalce plača enako, kot se že plačuje delo na
primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Prav tako so navzoči na shodih izrazili vso
podporo upravičenim prizadevanjem kolegic
in kolegov v kulturi ter raziskovalcev in raziskovalk na področju znanosti, da družba
prizna pomen njihovega dela.

Zatem ko je glavna vladna pogajalka mag.
Lilijana Kozlovič po zadnjem krogu pogajanj
s SVIZ nepričakovano zavrnila podpis dogovora, ki je bil poprej sicer med obema pogajalskima skupinama že usklajen, se je v
skladu s sklepom Glavnega stavkovnega
odbora SVIZ 14. 3. 2018 nadaljevala splošna
stavka v vzgoji in izobraževanju. Tokratni
stavki se je pridružilo nekaj več zavodov kot
ob začetku stavke februarja in je tako potekala v več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in
šol, v njej pa je sodelovalo 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V okviru splošne stavke v vzgoji in izobraževanju so območni odbori SVIZ na stavkovno sredo
organizirali protestne shode v enajstih
večjih krajih po Sloveniji, in sicer v Ljubljani
pred sedežem Vlade RS, v Mariboru, Murski
Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru,
Krškem, Kranju ter na Ravnah in na Ptuju.
Na shodih, ki se jih je udeležilo skupno
15.000 vzgojiteljev, učiteljev, drugih strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih in šolah, kulturnikov ter podpornikov našega
boja, so zbrane nagovorili sindikalni zaupni-

ce in zaupniki ter drugi govorniki in govornice, ki so med drugim opozorili na s podatki
nedoumno potrjene razlike v vrednotenju
dela izobraževalk in izobraževalcev ter drugih zaposlenih na primerljivih delovnih
mestih v javnem sektorju. Te razlike so se v
zadnjih letih še izrazito poglobile, rast povprečnih plač v vzgoji in izobraževanju je
zaostala za rastjo povprečne plače v državi.
K razmisleku, da so ustrezno plačani in zadovoljni učitelji in učiteljice ter vsi drugi
strokovni delavci in delavke, od vrtcev do
univerz, še kako tudi v njihovem interesu,
so predstavniki SVIZ nagovorili tudi starše.
Ob tem so izpostavili, da so kakovostni javni
vrtci in kakovostne javne šole še zlasti pomembni za otroke iz delavskih družin in
vseh drugih materialno osiromašenih družin, ki se težko prebijajo skozi življenje, ker
oni alternative kakovostnemu javnemu
izobraževanju nimajo. Nekaj fotoutrinkov s
protestnih shodov in priprav nanje si lahko
ogledate v nadaljevanju novice, več pa
tukaj.

Podpora mladim učiteljem je ključna

Učiteljski poklic ni soočen zgolj z demografskimi izzivi in nizkim družbenim statusom,
temveč je tudi pod udarom neprivlačnih plač,
nezadostnega in neustreznega usposabljanja
učiteljev začetnikov, neustreznega nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter vse manjše varnosti zaposlitve, povečevanja števila zaposlovanja za določen čas
in po projektih, medtem ko se delovne obveznosti, zadolžitve in odgovornosti zgolj kopičijo.

V Sofiji je 27. in 28. 3. 2018 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Podpora
mladim učiteljem kot ključ do kakovostnega
izobraževanja«, ki je na enem mestu zbrala
visoke predstavnike bolgarskih in evropskih
socialnih partnerjev. Dogodek so skupaj
organizirali bolgarski sindikat učiteljev,
tamkajšnje ministrstvo za izobraževanje in
znanost ter Evropski sindikalni odbor za
izobraževanje (ETUCE). Na konferenci so
poleg gostiteljev sodelovali še predstavniki
učiteljskih sindikatov iz 25 evropskih držav,
med njimi tudi predstavnik SVIZ-a, ter nekateri domači in tuji strokovnjaki. V ospredju
razprave je bilo zlasti vprašanje, kako najsposobnejše mlade privabiti v učiteljski
poklic, kako jih v njem zadržati, katera izobraževanja in usposabljanja jim omogočati
ter kdo je za vse to pristojen ali odgovoren.
Yanka Takeva, predsednica bolgarskega
sindikata učiteljev, je izpostavila, da morajo

biti mladi učitelji ustrezno usposobljeni in
pripravljeni za opravljanje pomembnega
poklica, naloga zlasti politike pa je, da poskrbi, da je učiteljski poklic privlačna izbira.
Bolgarski minister za izobraževanje Krasimir
Valchev je izpostavil, da so družbe odvisne
od kakovostnih učiteljev, zato je
»obveznost držav, da vlagajo v učitelje sedanjosti in prihodnosti«. Povedal je še, da
so izobraževanje in učitelji tema, o kateri
mora razpravljati vsa družba. V poznejših
razpravah so se udeleženci strinjali, da so
učitelji začetniki praktično v vseh državah
soočeni z enakimi ali sorodnimi težavami in
izzivi. Varčevalni ukrepi v izobraževanju in
njegovo nezadostno financiranje zelo pomembno vplivajo na vzgojno-izobraževalni
sistem, na položaj učiteljskega poklica v
družbi ter tudi na mlade, ki se odločajo o
svoji nadaljnji študijski poti.

Sestanek glavnega odbora ETUCE
Tudi Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) enako kot SVIZ dvakrat letno
sklicuje redno sejo svojega glavnega odbora, ki ga sestavljajo po en predstavnik sindikatov članov iz vsake države, iz SVIZ-a glavni tajnik Branimir Štrukelj. Na tokratni spomladanski seji 19. in 20. 3. 2018 v Bruslju se
je zbranim predstavil generalni sekretar
Izobraževalne internacionale (Education
International, EI) David Edwards, ki je šele
pred nekaj tedni nastopil mandat na čelu
največje svetovne organizacije zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju. Spregovoril je o
svoji viziji prihodnjega razvoja in aktivnosti
te organizacije in izpostavil, da se bo EI še
bolj kot doslej angažirala, ko bo šlo za vprašanja kakovosti in enake dostopnosti izobraževanja. Na seji je bila pozornost namenjena tudi pripravam na novembrsko kon-

ferenco ETUCE »Oblikovanje prihodnosti
Evrope: vloga sindikatov izobraževanja«, na
kateri bo med drugim v ospredju, kako
okrepiti učiteljske sindikate, jim vrniti moč
in vlogo ter izboljšati socialni dialog. Na
sestanku je bila potrjena še izjava o strategiji za obdobje po letu 2020, ki zadeva številne izzive izobraževalnega sektorja in vlogo učiteljskih sindikatov. Med mnogimi
drugimi temami so navzoči obravnavali še
aktualne novosti na področju evropskega
sektorskega socialnega dialoga, evropskega
stebra socialnih pravic in evropskega semestra. Kolegi iz nekaterih držav so poročali tudi o stavkah in drugih večjih sindikalnih
aktivnostih, ki so v zadnjih tednih potekale
v številnih evropskih državah – ob Sloveniji
tudi na Danskem, Nizozemskem, v Franciji
in Veliki Britaniji.

V stavki skoraj štirinajst dni
Državni kongres Zahodne Virginije je 6. 3.
2018 soglasno potrdil predlog zakona o
povišanju učiteljskih plač in drugih zaposlenih v tamkajšnjem javnem sektorju za pet
odstotkov. S tem se je končala tudi velika
stavka, ki je zaprla vseh 13.000 šolskih ustanov v eni od najrevnejših zveznih držav
ZDA. Učitelji so stavko začeli februarja, ko
jim je guverner države ponudil zgolj dvoodstotno povišanje plač. Zadnjih pet let plač
učiteljev v Zahodni Virginiji tudi niso uskladili z inflacijo. Povprečna bruto učiteljska
plača v tej zvezni državi je za osnovne šole
47.000 dolarjev na leto, za srednje celo

manj, 45.000 dolarjev na leto. Nacionalno
povprečje v ZDA je medtem 59.000 za
osnovne in 61.000 za srednje šole. Po nekaj
dnevih pogajanj so politiki učiteljem ponudili štiriodstotno povišanje plač, a se je
stavka nadaljevala. Kongres je potem le
dosegel dogovor o petih odstotkih, vendar
šele potem, ko so republikanci dosegli petodstotno povišanje plač državnim policistom, ki sicer niso stavkali. Težave za zakonodajalce po ZDA se sicer s koncem učiteljske stavke v Zahodni Virginiji šele začenjajo,
saj je uspeh slednje spodbudil tudi zahteve
učiteljev v drugih državah za povišanje plač.

