Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na:
info@sviz.si. Več vsebin najdete na naši spletni strani.
Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Odločno do izpolnitve stavkovnih zahtev

Članice in člani GSO so na novinarski konferenci po izredni seji sporočili odločitev o
nadaljevanju stavke v vzgoji in izobraževanju
ter slednjo napovedali za začetek decembra,
če do takrat z vlado ne bo dosežen dogovor o
stavkovnih zahtevah.

Članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ so 4. 10. 2018 na izredni seji razpravljali in odločali o nadaljevanju stavke v
vzgoji in izobraževanju. Uvodoma so se
spomnili na dogajanje v preteklih mesecih,
ko se je članstvo opredeljevalo o izvedbi
splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ko
je SVIZ izpeljal stavko 14. 2. in zatem še 14.
3., ker vladna stran, četudi je bil dogovor o
najpomembnejših stavkovnih zahtevah SVIZ
dosežen, le-tega zaradi nasprotovanja drugih sindikatov naenkrat ni bila več pripravljena podpisati. Izpostavili so tudi, da je
GSO SVIZ zaradi odstopa predsednika vlade
za 17. april 2018 že napovedano stavko
prestavil za nedoločen čas. Glavni tajnik je,
preden je na seji sledilo odločanje članic in
članov GSO o nadaljevanju stavke, poudaril,
da so se v predvolilnem času, ki je sledil
odstopu premiera, stranke, ki danes sestavljajo slovensko vlado, strinjale s stavkovnimi zahtevami SVIZ in napovedovale takoj-

šnje nadaljevanje pogajanj za sklenitev
stavkovnih sporazumov. Na seji je bil nato
soglasno sprejet sklep, da se nadaljevanje
stavke izpelje 4., 5. in 6. 12. 2018, če do
konca novembra dogovor z Vlado RS glede
stavkovnih zahtev izobraževalcev ne bo
dosežen. Hkrati je bilo sklenjeno, da se pod
ravnjo že usklajenih zvišanj in ravnjo drugih
prav tako že usklajenih zahtev, kot so zabeležene tudi v informaciji Vlade RS z dne 23.
3. 2018, SVIZ ni pripravljen pogajati. Članice
in člani GSO SVIZ so sklenili še, da bo SVIZ
na pogajanjih zahteval, da se tudi v kulturi
in sociali karierni razpon strokovnih delavcev in delavk na delovnih mestih, ki so primerljiva z delovnim mestom učitelja, poveča za en plačni razred. Enako pa bo SVIZ na
skupnih pogajanjih zagovarjal dodatno
zvišanje plač zaposlenih do 26. plačnega
razreda za en plačni razred. Več na spletni
strani SVIZ.

Jesenska seja glavnega odbora

Na redni jesenski seji so se članice in člani
najvišjega organa sindikata med kongresoma
seznanili z najpomembnejšim dogajanjem od
zadnje seje, v ospredju pa so bile priprave na
bližajoči se novembrski 10. kongres sindikata
in na pogajanja z vlado o stavkovnih zahtevah SVIZ.

Po izredni seji GSO SVIZ so se članice in
člani najvišjega organa sindikata med kongresoma oktobra, 16. 10. 2018, zbrali še na
redni seji. Glavni tajnik Branimir Štrukelj je
na njej poročal o dogajanju med zadnjima
rednima sejama, v ospredju pa so bile priprave na bližajoči se novembrski kongres
sindikata in na pogajanja z vlado o stavkovnih zahtevah SVIZ. V sklopu slednjih je glavni tajnik predstavil tudi aktualne podatke
Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki med drugim ugotavlja, da so zaposleni s primerljivimi značilnostmi v javnem
sektorju plačani relativno manj kot v zasebnem sektorju v poklicih, kot so strokovnjaki
za različne vede, tehniki in pisarniški uradniki, medtem ko so poklici za preprostejša
dela plačani relativno več. Plače v javnem
sektorju so po podatkih Umarja v zadnjih
letih višje od plač v zasebnem v povprečju
za približno 25 odstotkov, a je tako zato,
ker jih ima v javnem sektorju izmed vseh

zaposlenih visoko izobrazbo približno 60
odstotkov zaposlenih, medtem ko je v
zasebnem sektorju takšnih približno 35
odstotkov. Obenem je precej različna tudi
struktura poklicev – v javnem sektorju je
delež poklicev z več zahtevanimi specifičnimi veščinami skoraj 50-odstoten, v zasebnem precej manjši. Na seji je nato
strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka Zupanc poročala o sestanku
na ministrstvu glede najpogostejših vprašanj o novi ureditvi delovnega časa učiteljev, s katerimi se zaposleni in ravnatelji
srečujejo v praksi. Omenjena vprašanja s
pojasnili so že objavljena tudi na spletni
strani SVIZ, na seji pa je bil sprejet še
sklep, da se bodo vse za to problematiko
pristojne sindikalne konference SVIZ v
najkrajšem času opredelile do še neurejenega vprašanja plačila nadomeščanj. Več z
jesenske seje GO SVIZ tukaj.
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ZA stavko tudi kultura

Tudi zaposleni v kulturi pozivajo k odpravi
nesorazmerij med njihovimi plačami glede na
druga primerljiva delovna mesta v javnem
sektorju in zahtevajo povečanje razpona
možnega kariernega napredovanja.

Na seji predsedstva Sindikalne konference
kulturnih organizacij SVIZ, ki je na sedežu
glavnega odbora sindikata potekala 25. 10.
2018, so njegovi članice in člani razpravljali
o morebitni napovedi stavke v kulturi in
pridružitvi zaposlenih v tej dejavnosti stavki, ki jo je za začetek decembra v dejavnostih vzgoje in izobraževanja že napovedal
sindikat. Predsedstvo SKKO SVIZ je soglasno
sklenilo, da bo glavnemu stavkovnemu
odboru sindikata posredovalo zahtevo, naj
le-ta glasuje o napovedi stavke tudi na področju kulture in jo tudi izglasuje. Predsedstvo SKKO SVIZ se je seznanilo s stališči,
pričakovanji in zahtevami velikega števila
zaposlenih v kulturi, naj se tudi kulturniki
pridružijo napovedanim stavkovnim aktiv-

nostim SVIZ-a. Tudi zaposleni v kulturi namreč pozivajo k odpravi nesorazmerij med
plačami v kulturi glede na druga primerljiva
delovna mesta v javnem sektorju ter zahtevajo povečanje razpona možnega kariernega napredovanja. Slednje je sicer tako v
kulturi kot tudi v vzgoji in izobraževanju ter
sociali najnižje v celotnem javnem sektorju.
O pozivu zaposlenih v kulturi k razglasitvi
stavke in pridružitvi stavkovnim aktivnostim
bo odločal glavni stavkovni odbor SVIZ na
izredni seji 7. 11. 2018. Takrat bodo njegovi
članice in člani določili tudi natančen potek
in način izvedbe stavke, ki jo je sindikat že
napovedal za prve dni letošnjega decembra.

Prvo srečanje z novim ministrom

Dr. Jernej Pikalo je SVIZ podprl v prizadevanju za boljše vrednotenje dela v vzgoji in
izobraževanju ter ob tem potrdil, da zaposleni v omenjenih dejavnostih napredujejo teže
kot zaposleni v javni upravi. Zagotovil je tudi,
da si bo ministrstvo v sodelovanju z drugimi
partnerji prizadevalo za uveljavitev jasnih
zavez iz koalicijske pogodbe glede vzgoje in
izobraževanja.

V SVIZ smo v sporočilu za medije po izredni
seji predsedstva Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ zapisali, da
osnutek Minimalnih standardov za izvolitev v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih ni primeren za nadaljnjo
obravnavo.

Predstavnice in predstavniki SVIZ so se 2.
10. 2018 na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport prvikrat sešli z novim ministrom dr. Jernejem Pikalom in njegovo
ekipo, na uvodnem srečanju pa so se dotaknili nekaterih aktualnih vprašanj, ki trenutno najbolj zaposlujejo sindikat ter zaposlene v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Med
temi so v ospredju položaj izobraževalk in
izobraževalcev ter vzgoje in izobraževanja
nasploh, nova ureditev delovnega časa,
predvidene spremembe na področju visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti ter
preprečevanje nasilja v vrtcih in šolah. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na sestanku ponovil podatke, ki potrjujejo opozorila
sindikata, da se delež proračunskih sredstev
za vzgojo in izobraževanje, enako pa velja
tudi za znanost, že predolgo konstantno
znižuje. Pozdravil je zavezo v koalicijski

pogodbi o 6-odstotnem deležu BDP za
vzgojo in izobraževanje, v nadaljevanju pa
ministru med drugim predstavil še potrebo
po ureditvi položaja pomočnikov in pomočnic vzgojiteljic, ustreznem ovrednotenju
razredništva ter ureditvi vprašanja kariernih
razponov in napredovanja strokovnih delavcev. Minister je SVIZ podprl v prizadevanju za boljše vrednotenje dela v vzgoji in
izobraževanju ter ob tem potrdil, da zaposleni v omenjenih dejavnostih napredujejo
teže kot zaposleni v javni upravi. Zagotovil
je tudi, da si bo ministrstvo v sodelovanju z
drugimi partnerji prizadevalo za uveljavitev
jasnih zavez iz koalicijske pogodbe glede
vzgoje in izobraževanja. Dodatno je izpostavil problematiko medicinsko neindiciranih
diet in s tem neposredno položaj dietnih
kuharjev v vrtcih in šolah. Klik za več!

Spremembe meril za izvolitev na univerzah
Na izredni seji predsedstva Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ so
se njeni članice in člani 16. 10. 2018 opredeljevali o osnutku Minimalnih standardov
za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Dokument
je pripravila Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) in ga
skupaj z vabilom na posvet o predlaganih
spremembah posredovala visokošolskim
deležnikom. Po razpravi in preučitvi pripomb, ki so jih SVIZ-u posredovali zaposleni
na univerzah, so v visokošolski konferenci
ocenili, da osnutek ni primeren za nadaljnjo
obravnavo, Nakvis pa v skladu s tem pozvali, naj nadaljnji postopek oblikovanja in
sprejemanja predlaganih minimalnih standardov zadrži, izvede nov postopek oblikovanja teh zahtevnih in pomembnih meril za
izvolitev ter ob tem omogoči več časa za

poglobljeno razpravo o spremembah. Predsedstvo visokošolske konference SVIZ je na
seji soglašalo, da osnutek minimalnih standardov pomeni nesorazmeren poseg v avtonomijo univerz, obenem pa dokument
kandidatom ne zagotavlja ustrezne finančne in organizacijske pomoči pri doseganju
zahtevanih standardov. Hkrati tudi sam
postopek oblikovanja osnutka ni sledil načelom socialnega partnerstva, saj SVIZ kot
reprezentativni sindikat v visokem šolstvu
ni bil vključen v nastajanje predloga niti
pozneje povabljen k posredovanju predlogov dopolnitev. V Nakvisu so predvideno
razpravo o osnutku sprememb minimalnih
standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih zatem odpovedali, deležnike pa zaprosili za pisne pripombe k predpisu.
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Volilni zbori v sekcijah

Ta mesec so dobile novo vodstvo za mandatno obdobje 2018–2022 še vse sekcije, ki delujejo v okviru SVIZ: sekcija administrativnoračunovodskih in tehničnih delavk in delavcev, sekcija svetovalnih delavk in delavcev,
sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev ter
sekcija upokojenih članic in članov.

Zatem ko smo v SVIZ v luči 10. kongresa
SVIZ, ki bo potekal sredi prihodnjega meseca, od letošnje spomladi izpeljali volitve
sindikalnih zaupnic in zaupnikov, predsednic in predsednikov območnih odborov
SVIZ ter ob začetku novega šolskega leta še
volitve v sindikalnih konferencah, so oktobra dobile novo vodstvo za mandatno obdobje 2018–2022 tudi vse naše sekcije. Prvi
so se 4. 10. 2018 na sedežu GO SVIZ zbrali
predstavnice in predstavniki Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih
delavk in delavcev SVIZ ter za svojega novega predsednika soglasno potrdili Miha Jarca
iz Dijaškega doma Tabor v Ljubljani. V nov
mandat je 15. 10. 2018 zatem stopila Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ, na
osnovi poročila o delu dozdajšnje in tudi
nove predsednice sekcije Jožice Unetič pa
so na sestanku med drugim sprejeli sklep,
da je treba doseči – morda tudi z določbami v aktih SVIZ –, da bodo lahko predstavnice in predstavniki sekcije v prihodnje s svojimi izkušnjami aktivneje vključeni v delo
območnih odborov.

V okviru volitev za vodstvo Sekcije šolskih
knjižničark in knjižničarjev SVIZ je 17. 10.
2018 je svoj program za predsednico predstavila Marija Andrejčič z Osnovne šole
Dolenjske Toplice in navzoče na sestanku z
njim prepričala, da so ji zaupali vodenje
sekcije še za prihodnje štiriletno obdobje. V
drugem predvidenem sklicu sestanka so se
kot zadnji med sekcijami na sedežu GO SVIZ
23. 10. 2018 zbrale še predstavnice svetovalnih delavk in delavcev in funkcijo predsednice podelile Darinki Dekleva z Osnovne
šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. Ta je
zagotovila, da se bodo svetovalni delavci in
delavke tudi v prihodnje borili za moralnost, pravičnost in zakonitost, na strokovno
službo SVIZ pa naslovila pričakovanje, da jih
bo pri tem še naprej spremljala, opozarjala,
a jim v prizadevanjih tudi odločno pomagala. Podrobnejša poročila z volilnih zborov
sekcij in fotografije z le-teh najdete na
spletni strani SVIZ.

O problematiki mladih na delovnem mestu

Na posvetu, ki sta ga soorganizirala SVIZ in
Center za družbeno raziskovanje (Cedra), so
navzoči polemično spregovorili o delovanju
in vlogi sindikata, težavah (mlajših) zaposlenih in njihovih specifičnih potrebah, vprašanju solidarnosti v delovnem kolektivu in
zanimanju za sindikat.

Aktiv mladih članic in članov SVIZ je skupaj s
Centrom za družbeno raziskovanje (Cedra)
25. 10. 2018 na sedežu GO SVIZ pripravil
posvet, namenjen mlajšim zaposlenim in
sindikalnim zaupnikom v vzgoji in izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi ter
vsem, ki želijo aktivno pristopiti k opozarjanju in reševanju problematike mladih na
delovnem mestu. Prisotni so polemično
spregovorili o delovanju in vlogi sindikata,
težavah (mlajših) zaposlenih in njihovih
specifičnih potrebah, vprašanju solidarnosti
v delovnem kolektivu in zanimanju za sindikat. Predstavnik Cedre je uvodoma predstavil ugotovitve iz spletne ankete med sindikalnimi zaupniki in iz individualnih intervjujev z mladimi o njihovem položaju, ki kažejo, da so v ospredju pričakovanj mladih
zaposlenih »neplačne« zahteve. Če bi se
torej lahko odločali med višjo plačo ali razbremenitvijo in zaposlitvijo dodatnih učiteljev, ki bi jih razbremenili, bi izbrali slednje
– počutijo se namreč zelo obremenjene z
delovnimi nalogami in zahtevami nadrejenih, pogosto so zaposleni v prekarnih oblikah, kar jim ne omogoča občutka varnosti
in možnosti načrtovanja (stabilne) prihodnosti, čutijo pomanjkanje določenega

znanja in spretnosti, v začetnih letih zaposlitve bi si želeli, da bi imeli manj učnih in
drugih obveznosti ter več možnosti za posvetovanje z izkušenejšimi kolegi, mentorji
… Mladi so na posvetu med delom v skupinah izpostavili, da bi zlasti začetniki potrebovali dodatno znanje, mentorsko podporo
ter izobraževanja o strokovnih temah in
pogojih dela ter plačah. Menijo, da bi se
moral s ponudbo takšnih vsebin vključiti
tudi SVIZ. Izpostavili so še, da sindikalnim
zaupnikom manjka tudi poznavanje strategij za aktivacijo in vključevanje mlajših ter
»netipično« zaposlenih v sindikat. Mladi si
prav tako želijo, da bi bili njihovi predlogi v
organizacijski strukturi sindikata bolj upoštevani, saj imajo pogosto občutek, da se
sindikat ne bori za njihove interese, želijo
pa si tudi, da bi jih pri vprašanjih, ki jih zadevajo, povabili k sodelovanju. Aktiv mladih
SVIZ bo na podlagi ugotovljenega na posvetu za novembrski kongres sindikata pripravil predlog resolucije.
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Predali 16.000 evrov za pomoč dvojčkoma

Z zadnjo uspešno sklenjeno dobrodelno akcijo smo v SVIZ pomagali svoji članici, katere
življenje je osredotočeno na nenehno blaženje in zdravljenje težkih zdravstvenih težav
njenih otrok.

V SVIZ smo 12. 10. 2018 z nakazilom sredstev Zvezi prijateljev mladine Ljubljana
Moste-Polje sklenili še eno v nizu uspešnih
solidarnostnih dejavnosti našega sindikata.
S pozivom k zbiranju sredstev smo se letos
poleti pridružili dobrodelni akciji, ki so jo za
dvojčka Amarja in Aida organizirali na
Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer je na
delovnem mestu čistilke zaposlena njuna
mama, tudi naša članica. Od takrat nam je
uspelo na računu našega Lizinega zdravstvenega sklada - prek slednjega pomagamo svojemu članstvu in njihovim otrokom
pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu
terapevtske opreme ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ne krije iz obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja oseb – s
pomočjo sindikatov zavodov in številnih
posameznikov zbrati 16.059 evrov. Prek
Lizinega zdravstvenega sklada je sicer SVIZ
svojim članom in njihovim družinskim čla-

nom, ki imajo zdravstvene težave, leta 2017
in v prvih šestih mesecih tega leta zagotovil
29.159 evrov. Aprila smo s pomočjo članstva zbrali tudi 15.000 evrov, s katerimi
smo članici in njeni družini omogočili, da je
obdržala hišo, ki se je v okviru stečajne
mase znašla na dražbi. V letu 2017 in v prvi
polovici letošnjega leta pa je glavni odbor
SVIZ za solidarnostne in finančne pomoči
članom v stiski razdelil 115.000 evrov. V
skladu s programskimi usmeritvami bo SVIZ
tudi v študijskem letu 2018/19 kot že 11 let
zapored zagotovil svojim članicam in članom subvencioniranje izobraževanja za
pridobitev ustrezne izobrazbe, in sicer bo
razdelil 52 subvencij v višini po 500 evrov.
Otrokom članic in članov sindikat vrsto let
namenja tudi enoletne štipendije za šolanje
ali redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, za šolsko leto 2018/19 jih
bo podelil skupno 12. Več tukaj.

Območni odbor SVIZ Obala v svojih prostorih

V počastitev letošnjega svetovnega dneva
učiteljev so kolegice in kolegi z Območnega
odbora SVIZ Obala , ki ga vodi Greta Vatovec,
na Ferrarski ulici v Kopru slovesno otvorili
svoje nove poslovne prostore ter si s tem
uresničili dolgoletno željo po lastni pisarni, ki
bo dovolj velika za vse dejavnosti, ki jih pripravljajo.

V počastitev letošnjega svetovnega dneva
učiteljev, 5. 10. 2018, so kolegice in kolegi z
Območnega odbora SVIZ Obala na Ferrarski
ulici v Kopru slovesno otvorili svoje nove
poslovne prostore ter si s tem uresničili
dolgoletno željo po lastni pisarni, ki bo dovolj velika za skupne dejavnosti, ki jih pripravljajo. Otvoritve so se v velikem številu
udeležili sindikalni zaupnice in zaupniki z
območja in ob tem dogodku izpeljali tudi
svečano sejo, prišli pa so tudi dva nekdanja
predsednika OO SVIZ Obala Goran Treuršič
in Mira Ganzitti ter posamezni članice in
člani GO in strokovne službe GO SVIZ. Zdajšnja predsednica OO SVIZ Obala Greta Vatovec se je iskreno zahvalila vsem, ki so
pripomogli k temu, da je prostor zaživel.
Verjame, da bo dobro služil svojemu name-

nu, ne zgolj za sestanke in izobraževanja,
ampak tudi za druženja, ki najbolj krepijo
pripadnost našemu sindikatu. Čast rezanja
traku je bila dana Viktorju Obadu in Marku
Stokuči, predstavnikoma skupine »J«, s
sporočilom, da tako sindikat kot vsi zaposleni v vrtcih, šolah, inštitutih in kulturnih
zavodih spoštujemo njihov nenadomestljiv
prispevek pri procesu vzgoje in izobraževanja, raziskovanja in kulture. Zbrane sta nagovorila tudi predsednica ter glavni tajnik
sindikata Jelka Velički in Branimir Štrukelj.
Po koncu uradne otvoritvene slovesnosti je
sledilo druženje, ki sta ga popestrila šaljivi
obisk šavrinske gospodinje z strokovnimi
nasveti za glavnega tajnika sindikata in
rezanje torte. Na tej povezavi so dostopne
tudi fotografije z dogodka.

Delavska hranilnica za SVIZ
Delavska hranilnica je konec oktobra letos,
24. 10. 2018, naslovila na SVIZ informacijo
o bančnih storitvah in kreditih za naše članice in člane. Ob najugodnejšem poslovanju z
osebnim računom na slovenskem bančnem
trgu zagotavljajo v Delavski hranilnici članicam in članom sindikata tudi potrošniške
kredite z izjemno ugodno obrestno mero,
ročnosti do 60 mesecev, do zneska 4.000 in
brez stroškov zavarovanja. Do konca tega
koledarskega leta pri njih velja tudi akcija
hipotekarnih stanovanjskih kreditov, prav
V Delavski hranilnici nudijo članicam in članom SVIZ ugodne bančne storitve in kredite.
Do konca koledarskega leta pri njih velja tudi
akcija hipotekarnih stanovanjskih kreditov.

tako z nadvse privlačnimi obrestnimi merami ter posebej za včlanjene v SVIZ tudi brez
stroškov odobritve. Za več informacij se
lahko obrnete neposredno na Delavsko
hranilnico, in sicer jim lahko pišete na elektronski naslov kontaktni.center@delavskahranilnica.si ali pa se oglasite v eni izmed
njihovih enot po Sloveniji (https://
www.delavska-hranilnica.si/o-hranilnici/
poslovna-mreza), kjer vam bodo pripravili
individualno ponudbo.

