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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim 

letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) so 

dostopne tukaj.  

 

Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na: 

info@sviz.si. Več vsebin najdete na www.sviz.si.  

 

Novice ureja: Tanja Modrijan. 
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ZA podpis sporazuma 36.559 zaposlenih 
Zatem ko je glavni tajnik SVIZ Branimir Štru-
kelj v imenu pogajalske skupine SVIZ 21. 11. 
2018 parafiral stavkovni sporazum o stav-
kovnih zahtevah, ki jih je SVIZ na Vlado RS 
naslovil decembra lani, se je v sindikatu 
takoj začel postopek opredeljevanja član-
stva in drugih zaposlenih v vzgoji, izobraže-
vanju, znanosti in kulturi o sprejemljivosti 
dogovorjenega. Glasovanje v več kot 700 
zavodih po Sloveniji, v katerih je organiziran 
SVIZ, se je sklenilo 28. 11. 2018, dan zatem 
pa sta predsednica komisije za ugotavljanje 
rezultatov o podpisu stavkovnega sporazu-
ma Jožica Unetič in glavni tajnik SVIZ na 
novinarski konferenci predstavila podrob-
nosti opredeljevanja. Komisija je po pregle-
du vseh prejetih zapisnikov ugotovila, da se 
je glasovanja udeležilo 38.353 zaposlenih v 
dejavnostih SVIZ, pri tem pa jih je za podpis 
stavkovnega sporazuma glasovalo 36.559 
ali 95,32 odstotka vseh, ki so se o omenje-
nem vprašanju izrekali.  Proti podpisu stav-
kovnega sporazuma se je opredelilo 1.794 
ali 4,68 odstotka vseh zaposlenih, ki so 
glasovali o podpisu stavkovnega sporazu-

ma. Ob predstavitvi rezultatov je glavni 
tajnik poudaril, da se SVIZ z opredeljeva-
njem članic in članov o ključnih vprašanjih, 
ki se tičejo njihovih zaposlitev in položaja, 
pridružuje skupnosti demokratičnih sindika-
tov, v katerih je to tradicija. Posebej je izpo-
stavil še dolžnost vlade, da zagotovi sred-
stva, ki jih za izplačilo dogovorjenega potre-
bujejo zavodi, napovedal pa je tudi aktivno-
sti, ki jih bo sindikat izpeljal, če bi morda do 
poskusov prelaganja obveznosti vseeno 
prišlo. Več z novinarske konference na 
spletni strani SVIZ – dostopna sta tudi vide-
oposnetka.  

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja bo 

podporo višjim plačam v zasebnem sektorju, 

uveljavitvi novele zakona o minimalni plači in 

nasprotovanje grožnjam delodajalcev o odpove-

di kolektivnih pogodb  izrazila s prisotnostjo 

svojih članic in članov na protestnem shodu 5. 

12. 2018.  

Skupaj za višje plače! 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja 
(KSJS), v katero so vključeni sindikati — tudi 
SVIZ, ki združujejo več kot 73.000 članic in 
članov, se bo pridružila protestu »Skupaj za 
višje plače«, ki ga Zveza svobodnih sindika-
tov Slovenije in KSS Pergam 5. 12. 2018 
organizirata pred Gospodarsko zbornico na 
Dimičevi ulici v Ljubljani. KSJS je ob dejstvih, 
da je gospodarska rast robustna, dobički 
podjetij visoki, delavke in delavci, ki odgo-
vorno in zavzeto delajo ter so odločilno 
prispevali k znatnemu izboljšanju makroe-
konomskega položaja naše države, pa tega 
ne občutijo v svojih denarnicah, s sporoči-
lom za javnost 26. 11. 2018 izrazila odločno 
podporo zahtevam delavk in delavcev v 
zasebnem sektorju po izboljšanju plač. Kon-
federacija se je ob tem hkrati postavila ob 
bok enotni podpori sindikalnih central pre-

dlagani noveli zakona o minimalni plači. 
Če opredelitev, da mora vsak, ki dela pol-
ni delovni čas, od svojega dela dostojno 
živeti, ni zgolj priročna politična fraza, 
ampak resnični cilj politikov, je namreč po 
prepričanju KSJS dvig minimalne plače 
nujen korak na tej poti. KSJS enako odloč-
no podpira tudi predlagane spremembe 
zakona, ki iz minimalne plače izvzemajo 
dodatke, obsoja pa nerazumne in nesora-
zmerne grožnje delodajalcev, ki so pri-
pravljeni zaradi 30 evrov višje minimalne 
plače onemogočiti socialni dialog v naši 
državi in žugajo celo z odpovedjo kolektiv-
nih pogodb. Celotno sporočilo za javnost 
ob napovedanem protestu sindikatov 
pred Gospodarsko zbornico si lahko pre-
berete tukaj.   

Komisija za ugotavljanje rezultatov o podpisu 
stavkovnega sporazuma pod vodstvom Jožice 
Unetič je po pregledu vseh prejetih zapisnikov 
ugotovila, da se je glasovanja udeležilo 38.353 
zaposlenih v dejavnostih SVIZ, pri tem pa jih je 
za podpis stavkovnega sporazuma glasovalo 
36.559 ali 95,32 odstotka vseh, ki so se o ome-
njenem vprašanju izrekali.  

 

https://www.sviz.si/svizove-novice/
https://www.sviz.si/vec-kot-95-odstotna-podpora-podpisu-stavkovnega-sporazuma/
https://www.sviz.si/vec-kot-95-odstotna-podpora-podpisu-stavkovnega-sporazuma/
https://www.sviz.si/skupaj-za-visje-place/
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Prvi sestanek z ministrom za kulturo 
Na predlog SVIZ ob imenovanju Dejana 
Prešička na funkcijo ministra za kulturo so 
se predstavniki sindikata z njim in njegovo 
ekipo sešli v prostorih kulturnega ministr-
stva 12. 11. 2018. Srečanje sta na strani 
SVIZ vodila glavni tajnik Branimir Štrukelj in 
predsednica Sindikalne konference kultur-
nih organizacij mag. Mojca Jenko, navzoči 
pa so bili še članice in člani predsedstva 
sindikalne konference. V ospredju sestanka 
sta bila problematika vrednotenja dela v 
kulturi in financiranje zavodov na področju 
kulture, izpostavili pa smo še vprašanje 
načrtovanih sprememb zakonodaje in pred-
pisov na področju kulture v aktualnem 
mandatu. Ognili se nismo niti stavki v kultu-
ri, o kateri so se novembra izrekali članice 
in člani SVIZ ter drugi zaposleni v kulturi. Z 
večinsko podporo stavki so potrdili, da je 
nezadovoljstvo z materialnimi in kadrovski-
mi pogoji v kulturi zelo veliko. Glavni tajnik 
SVIZ je ministra za kulturo zato pozval, naj 
zaposlene v kulturi podpre pri njihovih za-
htevah in prizadevanjih za ureditev položa-
ja. Minister je poudaril, da je s sindikatom 
pripravljen sodelovati, in sicer zlasti v dobro 
zaposlenih v kulturi, ki so se v letih krize 
znašli v zelo nezavidljivem položaju in iz 

njega še niso izšli. V nadaljevanju so navzoči 
na sestanku izmenjali še informacije o siste-
mu strokovnih napredovanj, anomalijah v 
njem, obenem pa spregovorili tudi o prora-
čunskih sredstvih, ki so potrebna, da bi 
lahko ministrstvo ustrezno uresničevalo 
svoje naloge in obveznosti. Predsednica 
SKKO je ob tem izpostavila, da predstavlja v 
kulturi poleg (pre)nizkih plač, nezadostnega 
financiranja programov in prenizkih sred-
stev za investicijsko vzdrževanje infrastruk-
ture posebno težavo tudi kadrovska pod-
hranjenost, posledica le-te pa se kaže v 
izkoriščanju mladih in prekarnih sodelav-
cev. Glavni tajnik SVIZ je opozoril, da je 
kulturni resor v času krize vztrajno dobival 
manj sredstev in se soočil tudi s prepovedjo 
zaposlovanja, ob čemer se zdi aktual-
na koalicijska zaveza o 0,5 odstotka BDP za 
resor v tej luči pozitivna, a je SVIZ Dejana 
Prešička povprašal, kako nameravajo na 
ministrstvu zavezo udejanjiti. Prav v tej luči 
se je SVIZ pridružil krovnim in stanovskim 
združenjem v kulturi, ki so v javnem pismu 
26. 11. 2018 Vlado RS pozvala, naj v sklopu 
rebalansa proračuna za leto 2019 poveča 
tudi proračun za kulturo. Za več obiščite 
spletno stran SVIZ! 

SVIZ z novo reprezentativnostjo 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije (SVIZ) že praktično od 
začetka svojega delovanja vključuje tudi 
člane iz socialnovarstvenih zavodov, saj 
tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne pro-
grame za otroke in mladostnike s posebni-
mi potrebami. A v skladu s standardno 
klasifikacijo dejavnosti se ti zavodi uvrščajo 
med dejavnosti socialnega varstva in ne 
vzgoje in izobraževanja, za katero ima SVIZ 
sicer pridobljeno reprezentativnost. Z od-
ločbo Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti pa smo v SVIZ 
sredi novembra letos, tj. 15. 11. 2018, pri-

dobili lastnost reprezentativnosti tudi za 
dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo 
duševno prizadetih, duševno obolelih in 
zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo social-
novarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega 
dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ 
zdaj zastopa ne zgolj interese našega član-
stva v socialnovarstvenih zavodih, temveč 
na ravni države tudi interese vseh zaposle-
nih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k 
področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri 
njenih spremembah ter pri pristojnem mi-
nistrstvu opozarja na pravice in interese 
zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.   

Minister Dejan Prešiček je na srečanju s SVIZ 
napovedal, da bo vztrajal, naj se koalicijska 
pogodba in v njej zapisani delež BDP za kulturo 
spoštuje, obenem pa dodal, da je s kadrovsko 
podhranjenostjo ob zavodih v kulturi žal sooče-
no tudi kulturno ministrstvo samo. 

Razdelili štipendije in subvencije 
Glavni odbor SVIZ Slovenije je kot že nekaj 
preteklih let tudi v zadnjem finančnem 
načrtu predvidel sredstva za razpis enolet-
nih štipendij za šolsko leto 2018/2019, in 
sicer za dijake in študente za šolanje ali 
redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja 
ter kulture. Po koncu razpisnega roka je vse 
popolne vloge, ki smo jih prejeli, pregledala 
komisija za štipendiranje in v skladu z razpi-
snimi merili podelila skupno dvanajst eno-
letnih štipendij v pomoč pri izobraževanju 
na srednješolski in univerzitetni ravni. Šti-
pendije za izobraževanje v srednješolskih 
programih v višini po 80 evrov mesečno 
bodo prejemale Veronika Špringer, Anina 

Božiček, Sara Burger, Ajda Uranjek, Živa 
Mlakar in Sara Kostrevc. Štipendije so bile 
podeljene tudi šestim študentkam – v SVIZ 
bomo na poti do želene izobrazbe s 100 
evri mesečno pomagali Klari Mohorič, Mir-
jam Juvan, Rebeki Skok, Mojci Dobovšek, 
Maši Primožič in Lari Jeromel. Glavni odbor 
SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 
2018 prav tako namenil tudi nepovratna 
sredstva za članice in člane, ki se izobražu-
jejo v zvezi s svojim delom, in ta mesec 
podelil tudi vse predvidene subvencije – to 
je 52 subvencij po 500 evrov. 
 

 

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve ter drugih predpisov lahko 
SVIZ na ravni države zastopa interese vseh za-
poslenih v socialnovarstvenih zavodih, pristopi 
lahko k področni kolektivni pogodbi in sodeluje 
pri njenih spremembah.   

 

http://www.sviz.si/
http://www.sviz.si/
https://www.sviz.si/predstavniki-sviz-in-mk-o-pereci-problematiki-v-kulturi-in-sodelovanju-v-novem-mandatu/
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Uspešno sklenjen 10. kongres  
Ob intenzivnih pogajanjih z Vlado RS je 
tokratni november v sindikatu najpo-
membneje oznamoval 10. kongres SVIZ, ki 
je bil v Portorožu izpeljan 19. in 20. 11. V 
uvodu prvega dne kongresa so prisotne 
pozdravili in nagovorili številni tuji in do-
mači gostje, med njimi predsednica Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, 
ki je spregovorila o medsebojni solidarnosti 
zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju 
ter možnih skupnih aktivnostih za izboljša-
nje položaja vseh delavcev. Državna sekre-
tarka na ministrstvu za izobraževanje Mar-
tina Vuk je v svojem nagovoru poudarila, 
da je vlaganje v izobraževanje vlaganje v 
prihodnost naše države, zato si je vlada 
zadala cilj, da za to področje zagotovi šest 
odstotkov BDP. Odzvala se je tudi na napo-
vedano stavko v vzgoji in izobraževanju, 
zahtevo po uvedbi delovnega mesta razre-
dnika, vprašanje kariernega razvoja učite-
ljev in potrebe po njihovi večji avtonomiji. 
Povedano je kritično ovrednotil glavni taj-
nik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je dodatno 
pojasnil aktualno družbenopolitično doga-
janje v državi. Otvoritvena slovesnost se je 

sklenila s podelitvijo najvišjih priznanj Roza-
liji Pudgar, Avguštini Zupančič in Marjanu 
Gojkoviču za njihovo dolgoletno predano 
delo v korist sindikata. Delovno zasedanje 
kongresa pa se je neto nadaljevalo s poroči-
li o delovanju SVIZ v minulem štiriletnem 
obdobju ter se prvi dan sklenilo s predstavi-
tvijo predloga programskih usmeritev SVIZ 
za mandatno obdobje 2018–2022. Drugi 
dan kongresa je bil namenjen razpravi o 
zahtevah za zvišanje plač ter izboljšanje 
delovnih pogojev v dejavnostih SVIZ, o 
spremembah in dopolnitvah statuta sindi-
kata, pozneje pa so bile izpeljane še volitve 
za članice in člane Komisije za statutarna 
vprašanja in pritožbe, Nadzornega odbora 
in za glavnega tajnika za mandatno obdobje 
2018–2022. Za vodenje sindikata tudi v 
novem štiriletnem obdobju je zaupanje 
delegatov prejel že dozdajšnji glavni tajnik 
Branimir Štrukelj. Ob koncu dogodka je 
kongres na predlog aktiva mladih članov 
sindikata sprejelše resolucijo Regeneracija 
SVIZ – včlanjevanje, aktivacija in vključeva-
nje mladih delavcev in delavk. Ključ za ohra-
nitev in razvoj organizacijske moči SVIZ! 

Na 10. kongresu Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja, znanosti in kulture Slovenije, ki je s skoraj 

38.000 člani najštevilčnejši sindikat v državi, je 

sodelovalo 176 delegatk in delegatov od skupno 

188 povabljenih.  

 

S svojo navzočnostjo so najpomembnejši dogo-
dek sindikata v posameznem štiriletnem obdob-
ju počastili številni domači gostje in gostje iz 
tujine – z nami so bili ob predstavnikih domačih 
sindikatov in organizacij, sindikalni kolegi s 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne 
Gore, Makedonije, Kosova, Albanije in Italije.   

Delegatke in delegati so brez glasu proti za 

mandatno obdobje 2018–2002 za glavnega 

tajnika sindikata vnovič potrdili Branimirja 

Štruklja, ki mu je ob izvolitvi prva čestitala pred-

sednica SVIZ Jelka Velički.     

https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-prvi-dan/
https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-prvi-dan/
https://www.sviz.si/datot/predlog-programskih-usmeritev-18-22.pdf
https://www.sviz.si/datot/predlog-programskih-usmeritev-18-22.pdf
https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-drugi-dan/
https://www.sviz.si/10-kongres-sviz-drugi-dan/
https://www.sviz.si/datot/resolucija-regeneracija-sviz.pdf
https://www.sviz.si/datot/resolucija-regeneracija-sviz.pdf
https://www.sviz.si/datot/resolucija-regeneracija-sviz.pdf
https://www.sviz.si/datot/resolucija-regeneracija-sviz.pdf


Vprašanja našega šolstva v Italiji 
Na 10. kongresu SVIZ v Portorožu je bila 

pozornost namenjena tudi problematiki 

slovenskega šolstva v Italiji, na katero so 

naš sindikat in predstavnike slovenske vlade 

opozorili Joško Prinčič, Sonja Klanjšček in 

Peter Černič iz Sindikata slovenske šole 

(SSŠ) ter Mario Adamič iz področnega sindi-

kata delavcev znanja FLC-CGIL. Ob robu 

kongresa so se zamejski kolegi sešli z glav-

nim tajnikom SVIZ Branimirjem Štrukljem in 

mu predstavili odprta vprašanja slovenskih 

šol prek naše zahodne meje, delegatke in 

delegate pa so nagovorili tudi na uradnem 

odprtju dogodka. Sonja Klanjšček je pouda-

rila pomen slovenskega šolskega sindikata v 

Italiji in sindikata nasploh spričo sedanjega 

nelahkega trenutka, v katerem se nahaja 

šolstvo, Mario Adamič pa je opozoril pred-

vsem na kadrovska vprašanja slovenske 

šole v Italiji. Tudi glavni tajnik SVIZ je pou-

daril velik pomen, ki ga ima slovenska šola v 

Italiji, in izrazil pripravljenost pomagati pri 

reševanju odprtih vprašanj, sočasno pa je k 

pomoči pozval ministrstvo za izobraževanje. 

Le-tega je na kongresu zastopala državna 

sekretarka Martina Vuk, s katero so se 

predstavniki SSŠ in FLC-CGIL tudi sestali in 

jo zaprosili za čimprejšnji sestanek ter po-

moč pri urejanju razmer. Spregovorili so 

tudi o  protestnem shodu pred občinsko 

palačo v Trstu, napovedanem za 26. 11. 

2018, proti osnutku novega pravilnika ob-

činskih vrtcev, ki je med drugim predvidel 

30-odstotni prag prisotnosti tujih otrok v 

oddelkih, odprtje slovenskih oddelkov samo 

v nekaterih vrtcih in ni določil, da morajo 

biti zaposleni v njih naravni govorci sloven-

skega jezika ali obvladati slovenščino. Sindi-

kat slovenske šole je shod podprl in hkrati 

povabil vse slovenske šolnike v Italiji, naj se 

ga udeležijo.  

Sporazum pet pred dvanajsto 
Kolegi iz hrvaških sindikatov v javnem sek-
torju so svoji vladi 19. 11. 2018 napovedali 
stavko, zatem ko jim je slednja ponudila 
povečanje plačne osnove za tri odstotke. 
Sindikati so predlog označili kot sramoten 
in ponižujoč, saj so sami zahtevali najmanj 
5,8-odstotno zvišanje, kar je toliko, kot je 
znašala rast povprečne plače na Hrvaškem 
v minulem letu dni. Sindikati so svoje stav-
kovne zahteve sicer utemeljili na dejstvu, 
da se plače v gospodarstvu na Hrvaškem od 
leta 2010 zvišujejo hitreje kot v javnem 
sektorju, in tem, da je bilo razmerje med 
ceno dela v javnih službah in povprečno 
plačo v gospodarstvu porušeno in se je od 
leta 2008 zgolj povečevalo v prid zasebnega 
sektorja. Poudarili so tudi, da se plače zapo-
slenih v hrvaškem javnem sektorju zvišujejo 

počasneje kot v primerljivih državah v 
Evropski uniji. Dan pred začetkom napove-
dane stavke, poimenovane »Pet pred dva-
najsto«, za katero je bilo predvideno, da jo 
bodo sindikati izvajali do izpolnitve zahtev 
vsako sredo po vsaj eno uro, je vlada v po-
gajanjih 27. 11. 2018 ponudila sporazum, ki 
prinaša v letu 2019 zvišanje osnovne plače 
zaposlenih v javnem sektorju za tri plus dva 
odstotka. Sindikalni pogajalci so ocenili, da 
se je vlada tako približala njihovim zahte-
vam in da plače v javnem sektorju ne bodo 
več tako močno zaostajale za povprečnimi 
plačami v državi. Sindikati v izobraževanju 
in nekaj drugih sindikatov ponudbe vlade 
sicer niso sprejeli, a so pri glasovanju pred-
stavnikov preostalih sindikatov o sprejetju 
vladne ponudbe ostali v manjšini.  

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje 
(ETUCE), katerega član je tudi SVIZ, eden od 
podpredsednikov pa naš glavni tajnik, je 27. 
in 28. 11. 2018 v Atenah izpeljal posebno 
konferenco Oblikovanje prihodnosti Evro-
pe: vloga izobraževalnih sindikatov. Približ-
no 300 delegatk in delegatov iz 132 šolskih 
sindikatov v 51 evropskih državah je raz-
pravljalo o tem, kako zagotoviti kakovostno 
izobraževanje za vse kot temelj in središče 
pravične evropske družbe in osnovni pred-
pogoj za demokracijo. Zbrani so obnovili 
svoje pozive k povečanju vlaganja v vzgojo 
in izobraževanje, učinkovitemu socialnemu 
dialogu, pozive za enakopravnost in ena-
kost v izobraževanju, spoštovanje statusa 

učiteljev in vzgojiteljev, za pravične delovne 
pogoje in povrnitev zakonite pristojnosti 
kolektivnih pogajanj sindikatom … Obstoj le
-teh omogoča, da se učitelji in vzgojitelji 
organizirajo ter tako uveljavljajo nadzor nad 
vsemi vidiki svojega dela in poklica. Med-
tem ko se  zahteve do izobraževanja in 
zaposlenih v njem povečujejo, so naložbe v 
področje še vedno prenizke. Tudi socialni 
dialog je marsikje resno ogrožen, zato so 
sindikalisti razpravljali o ukrepih in strategi-
jah za okrepitev svojih prizadevanj za orga-
niziranje in pomoč vzgojiteljem, učiteljem 
in vsem drugim zaposlenim v vzgoji in izo-
braževanju. Za več klik! 

 

Sindikalni kolegi iz zamejstva so ob 10. kongresu 

SVIZ državno sekretarko na Ministrstvu za izo-

braževanje, znanost in šport Martino Vuk sezna-

nili s problematiko slovenskega šolstva v Italiji 

ter jo zaprosili za čimprejšnji sestanek in pomoč 

pri urejanju razmer.  

Ambiciozni cilji za izobraževanje in prihodnost 

Dan pred začetkom stavke hrvaškega javnega 
sektorja je vlada v pogajanjih ponudila spora-
zum, ki prinaša v letu 2019 zvišanje osnovne 
plače za tri in zatem še za dva odstotka. Kolegi 
iz sindikatov v izobraževanju ponudbe niso 
sprejeli, a so pri glasovanju predstavnikov preo-
stalih sindikatov ostali v manjšini. 

ETUCE je na konferenci v Grčiji začel novo kam-
panjo s sloganom Prihodnost Evrope oblikujte 
skupaj z učitelji, ki se ji bo aktivno pridružil tudi 
SVIZ in se bo stopnjevala do volitev v Evropski 
parlament prihodnje leto maja.  

https://www.sviz.si/ambiciozni-cilji-za-izobrazevanje-in-prihodnost-evrope/

