Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje prispevke, predloge in mnenja nam posredujte po
e-pošti: info@sviz.si.
Več vsebin najdete na www.sviz.si.
Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Proti dodatnemu zniževanju

Razpoložljiva sredstva za izobraževanje so v Sloveniji porabljena zelo učinkovito, a se ob tem poraja vprašanje,
koliko časa bo ob številnih kvarnih
posegih v to področje izobraževanje
potrjeno kakovost še lahko ohranjalo.

Članice in člani Glavnega odbora
SVIZ so se 21. oktobra letos zbrali na
svoji zadnji redni seji pred bližajočim
se kongresom SVIZ, ki bo potekal 20.
in 21. novembra na Bledu. Pred skorajšnjim začetkom pogajanj med Vlado RS in sindikati JS je bila v ospredju
seje razprava o morebitnem dodatnem zniževanju stroškov dela v JS v
prihodnjem letu. Predstavniki GO
SVIZ so bili soglasni, da bo SVIZ v
pogajanjih dosledno in za ceno konﬂikta zavrnil vsak poskus vlade, da bi
za leto 2015 dodatno zniževala maso
za plače in druge stroške dela v JS.
SVIZ bo v pogajalska izhodišča vključil zahtevo po sprostitvi napredovanj
v plačne razrede in nazive ter tudi
uresničitev sklenjenih dogovorov o
odpravi anomalij pri plačah v skupini
»J«. Če bo vlada vztrajala pri dodatnem zniževanju obsega sredstev za
plače, bo GO SVIZ takoj izoblikoval
stavkovne zahteve in začel priprave

na stavko. O popolni nedopustnosti
dodatnih posegov v izobraževanje in
kulturo zelo jasno govorijo tudi pomembne domače in mednarodne
analize, na kar je SVIZ po seji GO
opozoril s sporočilom za javnost. Po
podatkih OECD ostajajo učiteljske
plače v Sloveniji pod povprečjem držav OECD, nedavno izdano poročilo
o plačah učiteljev in ravnateljev v šolskem letu 2013/2014 pa prinaša alarmantno dejstvo, da je kupna moč slovenskih učiteljic in učiteljev še zmeraj
izrazito pod ravnjo leta 2009. Nič
manj negativno ne izstopa podatek,
da so se v šolskem letu 2013/2014 v
večini od preučevanih držav plače
učiteljev v primerjavi z letom poprej
zvišale, v Sloveniji pa nasprotno ostajajo znižane, okleščene nekaterih dodatkov, zaposleni pa brez možnosti
napredovanja v plačne razrede in nazive. Več na www.sviz.si.

Pred vlado z usklajenim odgovorom

Sindikati v odgovoru na vladne ukrepe opozarjajo tudi, da ﬁnančni učinki
dodatnih posegov niso ovrednoteni in
niti ne vsebujejo navedb, kolikšna naj
bi bila posamezna znižanja, ki jih predlaga vlada.

Zatem ko je Vlada RS reprezentativnim sindikatom javnega sektorja posredovala predlog novih izhodišč za
pogajanja glede ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge
stroške dela v letu 2015 so se pogajalci
obeh strani 23. oktobra letos sešli na
prvem krogu pogajanj. Slednja so se
končala brez zbližanj, saj so sindikati
vladne predloge zavrnili in vlado opozorili, da ne morejo iti niže od zadnjega predloga, ki jim ga je ponudila še
prejšnja vlada in ki v plače dodatno ne
posega. Pred začetkom drugega kroga
pogajanj, 29. oktobra, so sindikati JS
uskladili odgovor na prvotna vladna
pogajalska izhodišča. V skladu z dogovorjenim so se tako pripravljeni

pogajati le o podaljšanju trenutnih
ukrepov, a s časovno omejitvijo na
leto 2015, kot pogoj pa postavljajo tudi
prenos varovalk, ki zagotavljajo, da
vlada ne bo enostransko posegala v
dogovor. Zahtevajo tudi sprostitev
napredovanj in zavračajo predlog zniževanja števila zaposlenih. Pričakovano sindikati v celoti zavračajo vse dodatne ukrepe, ki jih predvideva vlada
in s katerimi bi obseg stroškov dela
zmanjšala za dodatne tri odstotke:
ukinitev dodatka za stalnost in za specializacijo, magisterij ter doktorat, pa
tudi znižanje dodatka za delovno dobo, delo v nedeljo ter ob praznikih.
Pogajanja se bodo predvidoma nadaljevala 5. novembra letos.
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Srečanje z novima ministricama

SVIZ je šolski ministrici med drugim
predstavil še zmeraj perečo problematiko (ne)plačevanja regresa za prehrano v nekaterih zavodih, volonterskih
pripravništev, morebitnih sprememb
na področju poklicnega izobraževanja
in nezmožnosti opravljanja defektološke prekvaliﬁkacije ter že dolga leta
trajajoče težave z opredelitvijo delovnega časa učiteljev.

V zadnji tretjini letošnjega oktobra sta
predstavnike SVIZ na pobudo sindikata na resornih ministrstvih sprejeli
novoimenovani kulturna in šolska
ministrica. Najprej je bil 22. 10. izpeljan sestanek na Ministrstvu za kulturo, na katerem se je ministrica mag.
Julijana Bizjak Mlakar zavzela za odprto komunikacijo med SVIZ in MK.
Predpisi, ki se tičejo statusa zaposlenih, naj bi bili skladno z dogovorom
predmet predhodnega usklajevanja
med ministrstvom in sindikati, in
sicer še pred začetkom medresorskega usklajevanja. Na izrecno vprašanje
glavnega tajnika SVIZ Branimirja
Štruklja o pomenu novega kulturnega
modela, kot je opredeljen v koalicijskem sporazumu, je ministrica pojasnila, da je njen cilj ohraniti kakovost
in vrhunskost kulturnih storitev, ob
spoštovanju javnega interesa in kulturnih programov. Predstavniki SVIZ
so na prvem srečanju z aktualno kulturno ministrico izpostavili še problematiko oblikovanja in sestave svetov
zavodov. Ministrstvo je pozvalo, naj
jim SVIZ predloge na to temo ponovno posreduje, da jih bodo preučili.
Podano je bilo tudi vprašanje o uvedbi
standardov in normativov, na katero

pa SVIZ za zdaj ni dobil dokončnih
odgovorov.
Ministrica dr. Stanislava Setnikar
Cankar je predstavnike sindikata pod
vodstvom predsednice GO SVIZ Jelke Velički in glavnega tajnika Branimirja Štruklja prvikrat sprejela 23.
oktobra letos. SVIZ in ministrici se je
uspelo na sestanku dogovoriti o načinih sodelovanja in sodelovanju pri
spreminjanju in sprejemanju zakonodaje, veliko pozornosti pa je bilo, pričakovano, namenjene zadnjim predlogom vlade o zmanjšanju ﬁnanciranja glasbenih šol, spremembi normativov za svetovalne delavce, administrativno-tehnične delavce in knjižničarje, izenačitvi višine odpravnine za
učitelje z drugimi javnimi uslužbenci
in racionalizaciji postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Ministrica je ob vsem omenjenem ponovno povedala, da si bo prizadevala
za ustrezna sredstva za področja svojega resorja in proti ukrepom, ki bi
jim škodila. Po koncu srečanja je
glavnik tajnik SVIZ povzel glavne
teme pogovora tudi za javnost, videoposnetek je dostopen na www.sviz.si.

Kakovost v izobraževanju za boljši svet

S svetovnim dnevom učiteljev je obeležen sprejem priporočil o položaju učiteljev leta 1966 na posebni medvladni
konferenci v Parizu v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela.

Tudi pred letošnjim praznikom vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in
učiteljev – tokrat je potekal pod
geslom »Za kakovostno javno izobraževanje! Za boljši svet.« – je SVIZ pripravil novinarsko konferenco. Na njej
je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj pred pogajanji sindikatov javnega
sektorja in vlade izpostavil tudi ugotovitve iz publikacije Indeks učinkovitosti, ki prinaša podatke o tem, kateri izobraževalni sistemi zagotavljajo
največjo kakovost glede na indekse
višine učiteljske plače in število otrok
v razredu ter uvrstitev v mednarodnih
raziskavah znanja. Slovenija se je v tej
primerjavi organizacije Gems Education Solutions uvrstila na 7. mesto
med 30 analiziranimi državami. Druga primerjava iz omenjene analize pa
kaže, da bi morali glede na doseženo
kakovost učnih dosežkov slovenski
učiteljice in učitelji prejemati za skoraj 18 odstotkov višje plače. O učinkih
krize in dozdajšnjih varčevalnih ukrepov v JS in ože v izobraževanju so zgovorni tudi podatki Urada RS za makroekonomske analize in razvoj glede
ﬁnanciranja in števila zaposlenih proračunskih uporabnikov. Številke kažejo, da so se prihodki v dejavnosti
»izobraževanje in šport« leta 2013 zni-

žali za 2,9 odstotka glede na predhodno leto, medtem ko je bilo število
zaposlenih v omenjeni dejavnosti
januarja 2014 za 1.140 oseb manjše kot
januarja 2013. Podobno negativne
trende kaže tudi študija Stroški dela v
izobraževanju in kulturi po začetku
krize, ki jo je po naročilu SVIZ opravil
EIPF, Ekonomski inštitut. Vsi podatki iz omenjenih analiz, prav tako pa
tudi videoposnetek novinarske konference ob 5. oktobru, so na voljo na
spletni strani www.sviz.si.
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Z novimi zaupnicami in zaupniki

Ta mesec, 16. 10. 2014, so se na sedežu
SVIZ prvikrat v novi sestavi sešli tudi
predsednice in predsedniki območnih
odborov SVIZ. Na posvetu je med drugim potekala razprava o poslovniku 9.
kongresa SVIZ in o predlogih sprememb statuta sindikata.

V začetku oktobra, 2. 10. 2014, je SVIZ
v Ljubljani pripravil spoznavnoizobraževalni seminar za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike,
ki bodo v mandatnem obdobju 2014–
2018 prvikrat opravljali to funkcijo. V
uvodnem delu seminarja, ki se ga je
udeležilo več kot 200 sindikalnih zaupnic in zaupnikov od skupaj 265
vabljenih, je navzoče nagovorila predsednica Jelka Velički ter jim zaželela
uspešno delo v njihovi novi vlogi.
Spregovoril jim je tudi glavni tajnik
Branimir Štrukelj, ki je namenil pozornost predvsem aktualnemu dogajanju, pomembnem za SVIZ. Sindikalni zaupnice in zaupniki so imeli v
nadaljevanju seminarja priliko neposredno spoznati celotno strokovno
službo GO SVIZ in strokovne sodelavce posameznih območnih odborov. Ob predstavitvi temeljnih podro-

čij, pomembnih za delo sindikalnega
zaupnika, so navzoči lahko postavili
tudi vprašanja, s katerimi se srečujejo
ob delu v svojih zavodih. V drugem
delu seminarja so sledila predavanja
na temo »Sindikalni zaupnik in pravo«, v sklopu katerih so pravni sodelavci strokovne službe SVIZ zbranim
sindikalnim zaupnicam in zaupnikom predstavili temeljne poudarke iz
Pravilnika o pravni in solidarnostni
pomoči; panožne kolektivne pogodbe, Zakon o delovnih razmerjih, pravila sindikata zavoda in plačilo dela
sindikalnega
zaupnika.
Na
www.sviz.si je objavljena fotogalerija
z nekaj utrinki, ki smo jih ujeli v objektiv v času druženja z novoizvoljenimi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, dostopne pa so tudi predstavitve
s seminarja.

Aktivna sekcija upokojenih članov

Sekcija upokojenih članov SVIZ Slovenije deluje v okviru GO SVIZ Slovenije in je bila ustanovljena z namenom,
da bi nekdanji članice in člani sindikata ostali tudi po upokojitvi aktivni v
različnih oblikah delovanja in druženja.

Na drugi dan letošnjega oktobra je na
sedežu SVIZ v Ljubljani potekal tudi
volilni sestanek Sekcije upokojenih
članov SVIZ, na kateri so njeni predstavniki potrdili novo vodstvo za prihodnje štiriletno mandatno obdobje.
Na srečanju je prejšnja in tudi zdajšnja predsednica Jožica Unetič, ki
prihaja z OO SVIZ Novo mesto, povedala, da je v sekcijo trenutno vključenih 1.300 članic in članov iz vse Slovenije, ki so bili pred upokojitvijo aktivni v vzgoji, izobraževanju, znanosti
in kulturi. Ti se udeležujejo različnih
srečanj, izletov, kulturnih prireditev,
ki potekajo v okviru GO SVIZ in OO,
ter radi koristijo možnost najema počitniških stanovanj SVIZ. Sodelovanje pri vsem omenjenem omogoča
poravnana letna članarina za upoko-

jene članice in člane SVIZ, ki znaša
12,5 evra. Predsednica sekcije ob pogledu v minulo obdobje poudarja, da
je bila med najpomembnejšimi nalogami oživljanje in ustanavljanje sekcij
po območnih odborih sindikata, pridobivanje novih članov, druženje
članstva po območjih in iskanje možnosti različnih ugodnosti za članice in
člane. V skladu s programom sekcije
pa so njeni članice in člani podpirali
vse akcije GO SVIZ Slovenije, tvorno
in aktivno sodelovali v razpravah in
aktualnih temah ter se zavzemali za
ekonomsko uspešno in hkrati socialno pravično državo, v kateri naj bi
sadove ekonomskega napredka države uživale vse plasti prebivalstva.

Za primeren položaj skupine »J«
V sklopu priprav na bližajoči se novembrski kongres so se na sedežu GO
SVIZ v Ljubljani 7. oktobra letos
zbrali še članice in člani Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev (ARTD) ter prav tako
potrdili svoje vodstvo za mandat 2014
–2018. Po uvodnem pozdravu dozdajšnjega predsednika sekcije Mitje Sapača je navzoče nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in jim
predstavil aktualne razmere v javnem
sektorju ter stališče sindikata do zaposlenih v skupini »J«. V kritični razpravi je Mitja Sapač poudaril, da sekciji ARTD kljub večkratnemu opozarjanju do konca mandata ni uspelo, da
bi bili vanjo imenovani predstavniki z

vseh območnih odborov sindikata.
Povedal je, da je kot predsednik sekcije in tako član Glavnega odbora SVIZ
na vseh sejah tega najvišjega organa
sindikata med dvema kongresoma
vsakokrat izpostavil položaj zaposlenih v skupini »J« in tudi potrebo po
odpravi anomalij. Izrazil je še pričakovanje, da bo SVIZ v nadaljnjih pogajanjih z vlado še naprej neomajno
zagovarjal stališče o nujnosti odprave
anomalij, ki vztrajajo od leta 2008, ter
potrebnost ponovnega ovrednotenja
delovnih mest v skupini »J«. Delo sekcije ARTD bo v vlogi predsednika
mandatnem
obdobju
2014–2018
usmerjal Andrej Cajnko.
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Uspešne 7. Svizove športne igre
Koroška je prvo oktobrsko soboto, 4.
10. 2014, tj. tik pred svetovnim dnevom učiteljev, gostila vsakoletne Svizove športne igre. Tokratnih že sedmih se je v deželi Kralja Matjaža udeležilo več kot 900 športno navdušenih
članic in članov SVIZ ter navijačev s
23 območnih odborov sindikata.
Organizacijski odbor pod vodstvom
predsednika OO SVIZ Koroška Jaroslava Kresnika je na Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem poskrbel za nadvse barvit in
zanimiv kulturni program ob odprtju
iger, ki se je nadaljeval s tekmovanji v
košarki, odbojki, namiznem tenisu,
tenisu, badmintonu, šahu, plavanju,
pikadu, bowlingu, teku in druženjem

ob igri Zbudimo Kralja Matjaža. Čeprav so bili tudi tokrat na Svizovih
igrah bolj kot dosežki v ospredju rekreacija, prijetno preživljanje sobotnega dneva, druženje in medsebojno
spoznavanje članic in članov iz vse
Slovenije, naj povemo, da so pokal za
najbolj športno območje osvojili kolegice in kolegi z Območnega odbora
SVIZ Koroška, sledila pa sta OO
SVIZ Velenje in OO SVIZ Obala. Ob
fotograﬁjah (foto: Tomaž Šoster), ki
so objavljene na www.sviz.si, si lahko
ustvarite vtis o druženju članic in članov SVIZ ali - če ste na igrah sodelovali – pa podoživite prijetno soboto.

Solidarnost ob naravnih nesrečah

Bosanskim kolegom je SVIZ izročil
11.500 evrov, kar je tretjina vseh sredstev, ki so jih članice in člani SVIZ,
območni odbori, Glavni odbor ter posamezniki prispevali v sklad za pomoč
žrtvam letošnjih spomladanskih poplav v BiH in Srbiji. Več o dobrodelni
akciji na www.sviz.si.

V SVIZ že od začetka našega delovanja razumemo solidarnost s posamezniki, ki se znajdejo v stiski, kot svojo
človeško dolžnost in kot temelj uspešnosti našega sindikata. To načelo
zato sproti uresničujemo z dodeljevanjem solidarnostne, denarne in druge
oblike pomoči članicam in članom
sindikata, redno pa se odzivamo tudi
ob večjih nesrečah in humanitarnih
akcijah. V letošnjem letu smo spričo
težav, ki so jih našim članicam in članom povzročile različne vremenske
ujme, že večkrat priskočili na pomoč.
Po poplavah, ki so septembra prizadele Slovenijo, je tako SVIZ skladno s
sklepom Izvršilnega odbora SVIZ s

47. redne seje denarno pomoč v
skupni višini 11.900 evrov namenil
dvaindvajsetim članicam in članom iz
Pomurja, ki so se obrnili na nas po
pomoč pri odpravljanju posledic uničujočih voda. Zadnji oktobrski konec
tedna sta predsednica GO SVIZ Jelka
Velički in članica IO SVIZ Marjana
Kolar obiskali Zenico, Maglaj ter okoliške kraje, ki so bili v katastrofalnih
majskih poplavah najbolj prizadeti,
ter skupaj s predsednikoma sindikatov osnovnih in srednjih šol BiH Selvedinom Šatorovićem in Đevadom
Hadžićem obiskali sedem družin, ki
so jim poplave uničile večino premoženja.

Na ulici proti vladnim ukrepom

Sindikalni protesti so ta mesec, 22.
oktobra, potekali tudi v Srbiji. Protestniki so na ulicah Beograda vlado pozivali,
naj
iz
napovedanega
10odstotnega znižanja plač izvzame izobraževanje in omogoči ohraniti
doseženo kakovost.

Zadnjo oktobrsko soboto, 25. 10. 2014,
se je v glavnem mestu Italije na množičnem shodu proti napovedanim
vladnim ukrepom na področju trga
dela zbralo milijon protestnikov, ki
jih je do prestolnice iz celotne države
pripeljalo več kot 2.500 vlakov in avtobusov. Protest je bil uperjen proti
napovedanim reformnim ukrepom
na področju trga dela. Šlo je za prvi
množični protest, s katerim se je italijanski premier Matteo Renzi soočil,
odkar je februarja zasedel položaj.
Njegov načrt je narediti trg dela v Italiji bolj ﬂeksibilen, a so sindikati do
predlogov zelo kritični. Demonstracije pod sloganom Delo, dostojanstvo
in enakopravnost, ki so jasen signal

premieru Matteu Renziju, da v pogajanjih ne bo mogel preslišati glasu
sindikatov, je organizirala konfederacija sindikatov CGIL, udeležili pa so
se ga tudi članice in člani FLC CGIL
iz Trsta, med njimi dober kolega
SVIZ Mario Adamič.

