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Svizove novice so pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
 
Novice ureja: Tanja Modrijan. Iz
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Vlada in sindikati na nekaj srečanjih 
Zatem ko so predstavniki  vlade in sin-
dikatov javnega sektorja septembra 
nekajkrat sedli za skupno mizo, so sin-
dikati vladi na zadnjem srečanju 28. 9. 
2015 sporočili, da je njihov vstop v po-
gajanja mogoč pod izhodiščnim vla-
dnim pogajalskim  predlogom iz leto-
šnjega junija, zaostrovanje le-tega pa ni 
sprejemljivo. Vladna stran je od varče-
valnih ukrepov, za katere je bilo sicer 
dogovorjeno, da se bodo konec leta 
2015 sprostili, junija predlagala podalj-
šanje znižane vrednosti plačnih razre-
dov, zamrznitve izplačevanja redne 
delovne uspešnosti in znižanega plači-
la delovne uspešnosti iz naslova pove-
čanega obsega dela. Pozneje sta bila k 

temu dodana še nižji regres za letni 
dopust in delna zamrznitev premij za 
kolektivno dodatno pokojninsko zava-
rovanje ter nazadnje podaljšanje neka-
terih ukrepov iz Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ.  Sindikati so  vladi-
nim pogajalcem na zadnjem skupnem 
sestanku sporočili, da se niso priprav-
ljeni pogajati o znižanem regresu, pri 
nekaterih drugih ukrepih pa želijo vsaj 
postopno sprostitev že v prihodnjem 
koledarskem letu. Med sindikalnimi 
zahtevami je tudi umik pripravljenih 
zakonskih rešitev glede spreminjanja 
Zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju in Zakona o javnih uslužbencih.  

Zahteve podkrepili s podatki 
Pred nadaljevanjem pogajanj sindika-
tov JS z vlado smo v SVIZ na svojem 
sedežu v Ljubljani 16. 9. 2015 pripravi-
li novinarsko konferenco, na kateri je 
glavni tajnik sindikata Branimir Štru-
kelj komentiral skrb zbujajoče podat-
ke o zniževanju sredstev za izobraže-
vanje in kulturo, ki smo mu v Sloveni-
ji priča v zadnjih letih. Zelo zgovorne 
so številke, ki so jih julija letos v publi-
kaciji Government at a Glance 2015 
predstavili pri OECD in kažejo, da je 
Slovenija leta 2013 namenila za izo-
braževanje 10,9 odstotka javnih izdat-
kov, kar je manj od povprečja držav 
OECD (12,1 %), hkrati pa se je delež 
sredstev za to področje v obdobju od 
leta 2007 do 2013 pri nas zmanjšal za 
3,2 odstotka ali največ med vsemi 29 
analiziranimi državami članicami 
OECD. Na drugi strani študija Uni-
versal Basic Skills: What countries 

stand to gain, ki upošteva dosežke s 
področja matematike in naravoslovja, 
prinaša podatek, da se Slovenija po 
uspešnosti in učinkovitosti izobraže-
vanja umešča v zgornji del lestvice 
najuspešnejših izobraževalnih siste-
mov na svetu. Glavni tajnik SVIZ je 
ob tem ponovno opozoril, da ne bi 
smelo biti presenečenje, če bi se kon-
stantno jemanje sredstev izobraževa-
nju pri nas v prihodnje odrazilo z 
zmanjšanjem kakovosti omenjene 
dejavnosti, v sklepnem delu novinar-
ske konference pa je pozval ministra 
za finance dr. Dušana Mramorja, naj 
javno objavi poročilo o učinkovitosti 
slovenskega izobraževanja, ki ga je 
med svojo misijo letos spomladi v 
naši državi pripravil Mednarodni de-
narni sklad. Videoposnetki z novinar-
ske konference so dostopni na 
www.sviz.si.  

Glavni tajnik SVIZ je na novinarski 
konferenci komentiral zaskrbljujoče 
podatke o zniževanju sredstev za izo-
braževanje in kulturo, ki smo mu v 
Sloveniji priča v zadnjih letih in bi se v 
prihodnje lahko odrazilo z zmanjša-
njem kakovosti omenjenih dejavnosti.  

http://www.sviz.si/novice/2559/1/SVIZ-s-podatki-podkrepil-zahteve
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Čaka še več tisoč nerešenih vlog 
V SVIZ smo 14. 9. 2015 na ministrico 
za izobraževanje dr. Majo Makovec 
Brenčič naslovili vprašanja o izvedbi 
napredovanj strokovnih delavcev v 
nazive. V sindikatu smo namreč re-
sno zaskrbljeni, obenem pa prejema-
mo tudi številna vprašanja in opozori-
la našega članstva, da MIZŠ do konca 
letošnjega leta  ne bo uspelo obravna-
vati vseh prispelih vlog. Z vidika pra-
vic strokovnih delavcev je to nedo-
pustna birokratska ovira, ki bi jo bili 
po mnenju SVIZ na ministrstvu dol-
žni čim prej odpraviti. V odgovoru na 
naš dopis je ministrica zapisala, da je 
ministrstvo do 18. septembra letos 
prejelo 5.250 vlog za napredovanje v 
naziv, kar je vsaj dvakrat več, kot je 
bilo doslej običajno za eno koledarsko 
leto. Do 30. 11. 2015, kar je zadnji dan, 
ko je še mogoče vložiti predlog za na-
predovanje v letošnjem letu, pa na 

MIZŠ pričakujejo še vsaj 1.000 novih 
vlog. Takšno povečanje je posledica 
dveletne ustavitve napredovanj. Mi-
nistrica ob tem pojasnjuje, da je po-
stopek napredovanja v nazive upravni 
postopek, zato je treba pri pregledo-
vanju vlog  dosledno upoštevati Za-
kon o splošnem upravnem postopku. 
»Na MIZŠ za pospešitev obravnave 
predlogov za napredovanje priprav-
ljamo več ukrepov, predvsem glede 
dodatnih strokovnih podpor in po-
sredovanja informacij vzgojno-
izobraževalnim zavodom glede izpol-
njevanja vlog. Z ustreznimi informa-
cijami pa da bodo morali strokovnim 
delavcem pomagati tudi ravnatelji. 
Zavedamo se resnosti položaja in se 
trudimo reševati vloge kar najhitreje v 
skladu z upravnim postopkom,« je v 
odgovoru še zapisala ministrica dr. 
Maja Makovec Brenčič. 

Država je kulturo dolžna zagotavljati 
Pred potrjevanjem vladnega predloga 
proračunov za prihodnji dve leti smo 
v SVIZ 15. 9. 2015 ministrico za kultu-
ro mag. Julijano Bizjak Mlakar z dopi-
som opozorili na nedopustnost nada-
ljevanja zmanjševanja javnih sredstev 
za že zdaj izjemno finančno podhra-
njeno področje. SVIZ se je tako pri-
družil pozivu Društva slovenskih pi-
sateljev vladi in kulturni ministrici, da 
mora biti kultura prepoznana kot 
strateška naložba, da je kultura temelj 
naše samobitnosti, samostojnosti in 
suverenosti in mora zato skrb zanjo 
biti naloga celotne vlade. V SVIZ se 

strinjamo, da bo ponovno rast kulture 
in bolj učinkovito upravljanje z njo 
omogočilo vsakoletno povečevanje 
proračunskih sredstev, in podpiramo 
zahtevo, da kultura postane prioriteta 
na vladni ravni in mora biti kot taka 
tudi v finančnem razrezu med priori-
tetami, če želimo ustaviti njeno na-
daljnje pustošenje in hkrati zagotoviti 
slovenski državi in njenim državlja-
nom prepoznavno identiteto, vitalno 
prihodnost in ne nazadnje v precejšnji 
meri smisel in namen obstoja. Več na 
www.sviz.si.  

V SVIZ smo šolsko ministrico opozo-
rili, da bi bilo nedopustno, da MIZŠ 
zaradi neustrezne notranje prerazpo-
reditve del in nalog ne bi zagotovilo 
pravočasne obravnave vlog ter uresni-
čitve pravice strokovnih delavcev do 
napredovanja v nazive in izplačila višje 
plače v skladu s pridobljenim nazivom. 

Mladi za prenehanje varčevanja 

Članice in člani predsedstva Sindikal-
ne konference kulturnih organizacij 
SVIZ so bili na septembrski seji sogla-
sni, da morata Vlada in kulturna mini-
strica z zagotovitvijo ustreznih sred-
stev omogočiti izboljšanje položaja 
kulturnih ustvarjalcev in to, da bo slo-
venska kultura lahko tudi v prihodnje 
ohranjala izkazano kakovost ter se še 
krepila.  

Na sedežu GO SVIZ v Ljubljani so se 
17. 9. 2015 prvikrat v letošnjem šol-
skem letu sešli članice in člani aktiva 
Mlad.si SVIZ, ki združuje predstavni-
ke mladih z območnih odborov sindi-
kata. Na sestanku so bila v ospredju 
napredovanja v nazive, ob tem pa še 
zlasti nedopustno zastajanje vlog stro-
kovnih delavcev za napredovanje v 
nazive na šolskem ministrstvu. Nav-
zoči so se strinjali, da bi moralo mini-
strstvo izpeljati notranjo reorganiza-
cijo in pospešiti postopke ter zagoto-
viti, da bi vsi, ki so vložili vloge in iz-
polnjujejo pogoje, odločbe o napredo-
vanjih prejeli pravočasno. Ob more-
bitnih zaostankih, ko bi strokovni 
delavci višje plače po napredovanju 
začeli dobivati pozneje in ne že s plačo 
za letošnji december, kot sicer to do-
loča Zakon o ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za leto 2015, bi problem ne-
napredovanja še zlasti prizadel mla- 

de, ki na možnost napredovanja že 
tako lahko čakajo, odkar so nastopili 
delo. Predstavniki mladih v SVIZ so 
se zato odločili, da bodo na pristojne v 
zvezi s to problematiko naslovili javni 
poziv. V povezavi z aktualnimi poga-
janji s slovensko vlado so članice in 
člani aktiva Mlad.si SVIZ poudarili, 
da so bili mladi največje žrtve dozdaj-
šnjih varčevalnih ukrepov in da bi se 
moralo varčevanje končati. Menijo, 
da je treba urediti vprašanje izplače-
vanja delovne uspešnosti, povečanega 
obsega dela in tudi napredovanj, pri 
katerih se mladi ne strinjajo z more-
bitnim zaostrovanjem sistema. Nas-
protujejo tudi idejam, da bi o napre-
dovanjih ali izplačilu delovne uspe-
šnosti odločali nadrejeni in na podla-
gi subjektivnih kriterijev.  Več na 
www.sviz.si.  

http://www.sviz.si/novice/2558/1/Dr%C5%BEava-je-kulturo-dol%C5%BEna-zagotavljati
http://www.sviz.si/novice/2564/0/Mlad.si-SVIZ-o-vpra%C5%A1anjih,-ki-tarejo-mlade
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SVIZ podprl čuvaje muzeja 
V Bosni in Hercegovini je po koncu 
vojne sedem nacionalnih ustanov – 
med njimi tudi Zemaljski (narodni) 
muzej – ostalo brez ustanovitelja in 
zato z drastično zmanjšanimi sredstvi 
za delovanje.  Omenjeni muzej so leta 
2012 zaprli, »zaposleni« v njem pa za-
radi zavesti o pomenu kulturne dedi-
ščine, ki jo hranijo v muzeju, kljub 
temu da že tri leta ne prejemajo plače, 
prihajajo v službo in po najboljših 
močeh skrbijo za eksponate ter jih 
varujejo. Sami sebe so tako poimeno-
vali »čuvaji muzeja«. Ker se tudi do 
zdaj glede ustanoviteljstva stvari niso 
premaknile, se je »zaposlenim« pri-
ključilo Združenje Akcija. Pripravili 
so projekt »Ja sam muzej«, ki poziva 
Sarajevčane, vse prebivalce BiH in 
kolege iz tujine, naj jih v njihovih pri-
zadevanjih po ureditvi statusa in fi-
nanciranja podprejo. S pismi podpore 

in dežuranji v muzeju tako izražajo 
solidarnost z institucijo in njenimi 
zaposlenimi ter hkrati izvajajo pritisk 
na oblast, da se status muzeja uredi. 
Združenje Akcija je pripravilo tudi 
fotografsko razstavo o zaposlenih, ki 
nesebično čuvajo kulturno dediščino, 
ter fotografije opremilo z izjavami 
zaposlenih. Na pobudo Skupnosti 
muzejev Slovenije je akcijo »Ja sam 
muzej« podprla vrsta muzejev v Slove-
niji, z več pismi podpore pa se je v 
reševanje statusa zaposlenih v muzeju 
vključil tudi SVIZ. Naši članici Irena 
Porekar Kacafura iz predsedstva Sin-
dikalne konference kulturnih organi-
zacij in dr. Aleksandra Berberih-
Slana, ki je hkrati predsednica Skup-
nosti muzejev Slovenije, sta se ob tem 
20. 8. 2015 tudi pridružili zaposlenim 
pri dežuranju v muzeju. Več na 
www.sviz.si. 

Srečanja z glavnim tajnikom 
Ob nadaljevanju pogajanj z Vlado RS 
o plačni politiki in ostalih ukrepih v 
javnem sektorju ter v luči drugega 
aktualnega dogajanja v vzgoji, izobra-
ževanju, raziskovalni dejavnosti in 
kulturi SVIZ letošnjo jesen po ob-
močnih odborih znova organizira 
srečanja vodstva sindikata s sindikal-
nimi zaupnicami in zaupniki ter dru-
gim članstvom. Na dozdajšnjih štirih 
srečanjih – izpeljana so bila za območ-
ne odbore Velenje, Koroška, Murska 
Sobota, Podravje, Ajdovščina, Idrija, 
Nova Gorica in Tolmin – so bili vsa-
kokrat v ospredju pogovori o opcijah 
podaljšanja zdajšnjih varčevalnih 
ukrepov v leto 2016,  kot je to sindika-
tom na pogajanjih predstavila vlada, 
predstavljene pa so bile tudi predvide-

ne spremembe plačnega sistema v 
javnem sektorju, odprava anomalij in 
prihodnja plačna politika. Navzoči na 
sestankih so z glavnim tajnikom sin-
dikata Branimirjem Štrukljem, njego-
vim pomočnikom Marjanom Gojko-
vičem in strokovno sodelavko SVIZ 
za pravne zadeve Nadjo Götz sprego-
vorili tudi o konkretnih vprašanjih, s 
katerimi se srečujejo pri delu na svo-
jih zavodih in po območnih odborih. 
Pri tem so največkrat opozorili na 
problematiko t. i. doprinosa ur, nacio-
nalnega preverjanja znanja, izplačila 
nadomestila za prehrano med delom 
in na težave skrbnikov učbeniških 
skladov. Srečanja s članstvom se bodo 
nadaljevala tudi oktobra in novembra.  

SVIZ je kolegicam in kolegom v Ze-
maljskem muzeju izrazil podporo v 
njihovih prizadevanjih, da bi v bližnji 
prihodnosti zaživeli z vsemi pravica-
mi, ki pripadajo zaposlenim, predvsem 
s pravico do plačila za opravljeno delo. 
Hkrati naj muzej ponovno odpre vrata 
in pokaže javnosti, da so tamkajšnji 
eksponati svetovna in ne zgolj sarajev-
ska dediščina. 

Predali podpise za minimalno plačo 
Sedem reprezentativnih sindikalnih 
central, med njimi Konfederacija sin-
dikatov javnega sektorja, katere član 
je SVIZ, je na upravnih enotah po 
Sloveniji začelo 1. 9. 2015 zbirati pod-
pise podpore za spremembo definici-
je minimalne plače, zakonsko potreb-
nih 5.000 podpisov pa je bilo zbranih 
že v prvih dveh dneh trajanja akcije. 
Zbiranje podpisov se je končalo 7. 9. 
2015, tri dni pozneje pa so predstavni-
ki sindikatov več kot 11.000 overjenih 
podpisov predali predsedniku držav-
nega zbora dr. Milanu Brglezu. Sindi-
kalna zahteva, ki so jo množično pod-
prli državljani in državljanke, je spre-
memba zakona o minimalni plači, s 
katero bi iz definicije minimalne pla-
če izvzeli dodatke za neugoden delov-
ni čas, tj. dodatke za nočno, nedeljsko 

in praznično delo. Z izvzemom dodat-
kov za neugoden delovni čas želijo 
sindikati popraviti krivico za zaposle-
ne, ki prejemajo minimalno plačo in 
delajo v omenjenih pogojih, saj ostali 
delavke in delavci dodatke za tovrstno 
delo prejemajo dodatno k plači. Pre-
dlaganim spremembam nasprotujejo 
delodajalci, ki vztrajajo, da bi tovrstno 
dodatno obremenjevanje vodilo v 
zapiranje delovnih mest ter da bi bilo 
treba namesto tega izpeljati davčno 
reformo in znižati stroške dela. Po-
slanke in poslanci so sicer v prvi 
obravnavi  v državnem zboru predlog 
zakonske spremembe definicije mini-
malne plače, ki so ga v parlamentarno 
proceduro vložili sindikati, že potrdi-
li, zdaj pa gre v razpravo na matično 
delovno telo.  

SVIZ letošnjo jesen znova organizira 
srečanja vodstva sindikata s sindikal-
nimi zaupnicami in zaupniki ter dru-
gim članstvom. Do zdaj so bili izpeljani 
sestanki za območne odbore Velenje, 
Koroška, Murska Sobota, Podravje, 
nazadnje pa v Ajdovščini za OO Ajdov-
ščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin. 

http://www.sviz.si/novice_arhiv/2015/2545/0/Podpora-muzeju


Javni dolg in dolžniško suženjstvo 
Sredi tega meseca, 16. 9. 2015, je v 
organizaciji Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja in Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije v Ljubljani pote-
kala konferenca o javnem dolgu in 
dolžniškem suženjstvu, na kateri je 
kot osrednji gost in predavatelj sode-
loval profesor dr. Eric Toussaint. Pri-
znani belgijski zgodovinar in polito-
log se že več kot četrt stoletja ukvarja z 
vprašanji dolžniške krize in je bil leta 
1990 eden soustanoviteljev mreže 
organizacij Odbor za odpis dolga tre-
tjega sveta (CADTM). Na dogodku so 
dr. Toussaint in trije slovenski stro-
kovnjaki govorili o alternativnih reši-
tvah k nedemokratičnemu reševanju 

kapitalizma, ki povzroča spiralno in 
krivično javno zadolževanje ne glede 
na žrtve. Nastopajoči so opozorili na 
prikrivanje pravih vzrokov za zadol-
ževanje in spomnili, da so države naj-
prej dolžne skrbeti za blaginjo svojih 
državljanov in državljank. Uvodoma 
je tudi glavni tajnik SVIZ in predse-
dnik KSJS Branimir Štrukelj opozoril 
na škodljive družbene posledice servi-
siranja slovenskega javnega dolga in 
izpostavil, da je treba najti ustrezen 
odgovor, kako bi se lahko tem breme-
nom uprli. 

Hrvaški kolegi za povišanje plač 
Na Hrvaškem se je 25. 9. 2015 v orga-
nizaciji štirih učiteljskih sindikatov v 
osnovnih, srednjih in visokih šolah, 
na fakultetah in inštitutih začela stav-
ka. Sindikat hrvatskih učitelja, Neza-
visni sindikat zaposlenih u srednjim 
školama Hrvatske, Nezavisni sindikat 
znanosti i visokog obrazovanja in Sin-
dikat zaposlenika u hrvatskom škol-
stvu Preporod terjajo za zaposlene v 
izobraževanju in znanosti štiriodstot-
no zvišanje plač,  stavka pa bo po nji-
hovih napovedih trajala do izpolnitve 
zahtev ali do oblikovanja tehnične 
vlade. Sindikati so pred stavko starše 

preko medijev pozvali, naj otrok, če le 
imajo to možnost, na prvi dan stavke 
ne pripeljejo v šole in tudi tako poka-
žejo solidarnost z učitelji. Hrvaški 
minister za izobraževanje Vedran 
Mornar je pedagoškim delavkam in 
delavcem v odprtem pismu sporočil, 
naj ob svoji nesporni pravici do stavke 
premislijo, ali le-ta res lahko reši teža-
ve, s katerimi se zaposleni v izobraže-
vanju spoprijemajo, ter jim zagotovil, 
da je pripravljen na nadaljnje pogovo-
re in si bo skladno z rastjo BDP v pri-
hodnje prizadeval za povišanje njiho-
vih plač. Več na www.sviz.si. 

Na posvetu so nastopajoči opozorili na 
prikrivanje pravih vzrokov za zadolže-
vanje in poudarili, da so države najprej 
dolžne skrbeti za blaginjo svojih dr-
žavljank in državljanov. 

Nagrade za nove imetnike kartice 
Diners Club je v sodelovanju s SVIZ 
pripravil nagradno igro za vse nove 
imetnike kartice Diners Club SVIZ. 
Vsi članice in člani SVIZ, ki bodo od 
15. 9. 2015 do 1. 12. 2015 izpolnili hitro 
pristopnico za pridobitev kartice, bo-
do sodelovali v žrebanju za naslednje 
nagrade:  plačani prvi izdani račun po 
kartici v znesku do 400 EUR; plačani 
prvi izdani račun po kartici v znesku 
do 300 EUR; plačani prvi izdani račun 
po kartici v znesku do 200 EUR; na-
grada plačani prvi izdani račun po 
kartici v znesku do 100 EUR. Žreba-
nje bo potekalo 4. 12. 2015, ob 13.00 uri 
v prostorih Erste Carda. Več o nagra-
dni igri najdete v pravilih nagradne 
igre. Ob tem ni odveč spomniti, kaj 
omogoča kartica Diners Club SVIZ. Z 
njo lahko, denimo, vsak mesec kori-
stite nove akcije in popuste na različ-

nih prodajnih mestih; nagradni pro-
gram (1 EUR = 2 nagradni točki) pri-
naša tudi do 50-odstotne popuste, ki 
se največkrat seštevajo; 3000 nagra-
dnih točk, s katerimi lahko takoj pri-
hranite več sto evrov. Glavna pred-
nost kartice je nakup na obroke od 2 
do 24 obrokov, kar lahko storite zelo 
preprosto, le s podpisom. S kartico pa 
je mogoče nakupovati na obroke tudi 
v tujini. Pri tem je treba omeniti, da s 
svojimi nakupi s kartico Diners Club 
SVIZ pomagate tistim, ki potrebujejo 
pomoč, pri tem pa vaš račun porabe 
ni nič višji. Kartico Diners Club SVIZ 
lahko pridobite povsem preprosto – 
brez zamenjave banke, članarino za 
prvo leto vam podari Diners Club. 
Vas zanima kartica Diners Club 
SVIZ? Izpolnite hitro pristopnico in 
sodelovali boste v nagradni igri. 

Na Hrvaškem v organizaciji štirih uči-
teljskih sindikatov, ki zahtevajo za 
zaposlene v izobraževanju in znanosti 
štiriodstotno zvišanje plač,  poteka 
stavka v osnovnih, srednjih in visokih 
šolah, na fakultetah in inštitutih.   
 
 
 

http://www.sviz.si/novice/2565/0/Hrva%C5%A1ki-kolegi-napovedali-stavko-za-nedolo%C4%8Den-%C4%8Das
http://www.dinersizbranozavas.si/
https://katalog.dinersclub.si/
https://katalog.dinersclub.si/
http://www.dinersclub.si/Pomoc-in-podpora/Zelim-kartico-Diners-Club-SVIZ.html
http://www.dinersclub.si/Pomoc-in-podpora/Zelim-kartico-Diners-Club-SVIZ.html
http://www.sviz.si/pravila_ni.pdf
http://www.sviz.si/pravila_ni.pdf

