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Protestni shod za dostojne plače

Predsednica Sindikalne konference
predšolske vzgoje SVIZ Marjana Kolar
je ocenila, da so vsi zbrani najboljši
dokaz, kako pereč je položaj pomočnic
vzgojiteljic. Težava se po njenem vleče
že dolgo, namesto da bi se položaj urejal, pa se pomočnicam vzgojiteljic nalaga le več dela in izvajanje dodatnih
dejavnosti.

Ob izrazito nakopičenem nezadovoljstvu in po številnih neuspešnih pozivih Vladi RS ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
da bi jim končno prisluhnili in ustrezno ovrednotili njihovo delo, se je 29.
9. 2016 na protestnem shodu pred
sedežem Vlade RS, ki sta ga skupaj
organizirala SVIZ ter Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR),
zbralo 2.500 pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic iz vse Slovenije. Na
dogodku so ob podpori vodstev in
članstva obeh sindikatov organizatorjev ter nekaterih predstavnikov iz
drugih sindikatov - pomočnice in
pomočnike vzgojiteljic je prišel na
shod podpret predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan
Semolič, podporo pa sta jim izrekla
tudi predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in

Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije - odločno zahtevali takojšen
začetek pogajanj za sklenitev dogovora o višjih plačah za to skupino zaposlenih v slovenskih javnih vrtcih. Kaj
so govornice in govorniki na shodu še
sporočili slovenski oblasti, si lahko
ogledate na videoposnetkih, ki jih
najdete na www.sviz.si. Tu je dostopna tudi fotogalerija.

Zahtevali takojšen začetek pogajanj

SVIZ bo ob sklicu prvega sestanka
pogajalskih skupin MIZŠ posredoval
tudi obrazložen predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja.

SVIZ je v luči zahtev pomočnic in
pomočnikov vzgojiteljic po boljšem
ter ustreznejšem in pravičnejšem vrednotenju njihovega dela na ministrico
za izobraževanje, znanost in šport dr.
Majo Makovec Brenčič 29. 9. 2016
naslovil zahtevo za začetek pogajanj
za sklenitev dogovora o dvigu plač
zaposlenim na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice. Sindikat je ministrico seznanil, da pomočnice in
pomočniki že več let opozarjajo pristojne na izjemno problematičen in
težak položaj te skupine, zlasti seveda
glede prenizkega vrednotenja njihovega dela glede na zahtevnost nalog in
odgovornost, ki jo prevzemajo in nosijo. Ministrica za izobraževanje se je
sicer nedavno do izpostavljene problematike tudi že sama podobno vsebinsko javno opredelila. V izjavi na

komercialni televiziji je septembra letos pojasnila, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport na podlagi julijskega srečanja z zaposlenimi pripravilo predlog za spremembo vrednotenja
delovnega mesta, na katerem
opravljajo delo, in sicer gre za
dva plačna razreda oziroma 120
evrov. SVIZ skladno z vsem navedenim vztraja in zahteva, da se
pogajanja o izvedbi zvišanja plač
začnejo nemudoma. Poleg tega
bi se v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
predstavniki obeh pogajalskih
skupin dogovorili o možnosti
uvedbe strokovnih nazivov v
prehodnem obdobju. Več na
www.sviz.si.
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Vztrajanje pri varčevalnih ukrepih

SVIZ in Konfederacija sindikatov javnega sektorja bosta vztrajala pri uresničitvi novembra lani sklenjenega
dogovora, da bodo še veljavni varčevalni ukrepi – tj. odmrznitev izplačevanja
delovne uspešnosti, izplačevanje polne
višine premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačilo regresa za vse
v višini minimalne plače – postopno
odpravljeni v prihodnjih treh letih.

Po protestnem shodu sindikatov javnega sektorja junija letos je predsednik vlade dr. Miro Cerar zagotovil,
da se bo vlada vrnila na pogajanja in z
njih umaknila predloge, ki so pomenili vračanje že odpravljenih ukrepov.
A prvi krog obnovljenih pogajanj 19.
9. 2016 je žal pokazal, da želi vlada še
veljavne varčevalne ukrepe ohraniti
in ni pripravljena na odkrit pogovor o
odpravi le-teh v dogovorjenem roku.
Ponudila je zgolj 25 evrov višji regres
tistim, pri katerih še ni dosegel minimalne plače, vsi drugi predlogi – tj.
preložitev izplačila napredovanj, doseženih v letu 2017, na leto 2018, nadaljevanje znižanega plačila premij dodatnega pokojninskega zavarovanja
do leta 2019, zamrznitev izplačevanja
delovne uspešnosti do leta 2020 – pa

ostajajo nespremenjeni. S skrajno
ciničnim argumentom, da bo razbremenila plače javnih uslužbencev z
davčno reformo, vlada zgolj utemeljuje prizadevanja po ohranitvi večine
varčevalnih ukrepov tudi v prihodnjih
letih. Ciničen je argument vlade zato,
ker vlada davčno reformo oglašuje
kot razbremenitev srednjega sloja, a z
njo povečuje neto plače izključno najvišjemu sloju: menedžerjem v gospodarstvu, ministrom in poslancem,
direktorjem v javnih podjetjih in javnih zavodih ter najviše postavljenim
uradnikom, medtem ko ogromna
večina zaposlenih, vključno z učitelji,
raziskovalci in kulturniki – da o skupini »J« sploh ne govorimo –, ne bi
imela od tega popolnoma nič. Več na
www.sviz.si.

Delovni čas v izobraževanju

Rešitve SVIZ o delovnem času učiteljev sta na sejah razširjenega predsedstva ta mesec potrdili tudi Sindikalna
konferenca osnovnih in glasbenih šol
ter zavodov za izobraževanje odraslih
in Sindikalna konferenca srednjih,
višjih šol in dijaških domov.

Na ministrstvu za izobraževanje naj bi
bila v kratkem sklicana Delovna skupina za pripravo rešitev razporejanja
delovnega časa v izobraževanju, ki jo
je imenovala ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič in je
sestavljena iz predstavnikov MIZŠ,
predstavnikov ravnateljev od vrtcev
do srednjih šol, predstavnikov Zavoda za šolstvo in Centra za poklicno
izobraževanje ter sindikatov SVIZ in
VIR. Na usklajevanjih bo SVIZ zagovarjal rešitev, ki je skladna s konvencijami Mednarodne organizacije dela,
tj. da je vprašanje delovnega časa vsebina kolektivnih pogodb, o kateri se
dogovorijo predstavniki delodajalcev
in delavcev. Vztrajali bomo torej, da
se rešitve, ki jih pripravljamo že nekaj
mesecev (stališče SVIZ do delovnega
časa v izobraževanju), uredijo v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v RS. Razpravo o
rešitvah glede delovnega časa učiteljev bomo nadaljevali v prihodnjih

tednih na že tradicionalnih jesenskih
srečanjih z glavnim tajnikom SVIZ na
območnih odborih SVIZ. V zvezi z
urejanjem delovnega časa smo iz
SVIZ sicer že v začetku letošnjega
septembra pisali ministrici za izobraževanje in jo opozorili, da nas članstvo
obvešča, da ravnatelji po šolah, samostojno ali na ravni regij, sprejemajo
interne pravilnike, s katerimi separatno urejajo področje delovne obveznosti in delovnega časa učiteljev. To
počnejo pozivu Računskega sodišča
navkljub, da je treba omenjeno problematiko urediti na nacionalni ravni
in enotno za vse šole. SVIZ je ministrico pozval, naj v najkrajšem času na
šole posreduje okrožnico s pozivom
ravnateljem, naj s takšnim ravnanjem
prenehajo, in priporočilom, kako začasno urejati problematiko delovnega
časa in delovne obveznosti učiteljev,
dokler ne bodo sprejete rešitve na
državni ravni.

Stališče SVIZ do vajeništva

V SVIZ smo se v pismu ministrici zavzeli še za zagotavljanje enakega izobrazbenega standarda tudi v okviru
vajeniškega izobraževanja, prav tako
pa poudarili, da se na račun uvedbe
vajeniškega sistema ne smejo znižati
sredstva, ki jih MIZŠ nakazuje šolam.

V sklopu javne razprave smo v SVIZ
ministrici za izobraževanje dr. Maji
Makovec Brenčič 27. 7. 2016 posredovali stališča, pripombe in predloge k
predlogu Zakona o vajeništvu. Zavzemamo se, da bi morala za vajence smiselno veljati določila Zakona o delovnih razmerjih, tako kot veljajo za vse
ostale delavce, zahtevamo pa tudi, da
bi se lahko vajenec, če bi mu bile kršene pravice, obrnil na sindikat ali delavsko predstavništvo. Za sindikat je
namreč nekorektna, nelogična, predvsem pa sporna ureditev v predlogu
zakona, ko naj bi v sporu med delodajalcem in vajencem posredovala zbornica. Resorno ministrstvo smo opozorili tudi na prenizke nagrade za
opravljeno vajeniško delo in ob tem

ponovili pričakovanje, da bo vajenec
prejemal nagrado – plačilo za delo vse
leto, ko bo opravljal vajeništvo pri
delodajalcu, in ne zgolj za čas, ko bo
dejansko ﬁzično prisoten in delal pri
delodajalcu. Prav tako že od začetka
razprave o možnosti uvedbe vajeniškega sistema v Sloveniji opominjamo, da je treba pred dokončno uvedbo vajeništva opraviti uradno evalvacijo učinkov zakona in analizirati,
kako bo uvedba vajeništva vplivala na
obseg in število zaposlitev učiteljev
praktičnega pouka in strokovnoteoretičnih predmetov ter organizatorjev
praktičnega usposabljanja z delom.
Več na www.sviz.si.
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(Ne)napredovanje v nazive
V SVIZ zagovarjamo stališče, da zaradi
naknadne presoje ministrstva o neustrezni organizaciji in izpeljavi mednarodnih posvetov ZPTU ter dvoma v
verodostojnost potrdil, ki so jih izdali,
to ne more iti na škodo učiteljic in učiteljev, tako da se jim po dolgotrajnem
postopku preverjanja izpolnjevanja
pogojev za napredovanje v nazive potrdil omenjenega organizatorja ne upošteva in se jim napredovanje v strokovni naziv zavrne.

Pred začetkom letošnjega šolskega
leta smo se v SVIZ seznanjali z ogorčenostjo nemalo učiteljic in učiteljev,
ki so prejeli odločbe o napredovanju v
strokovni naziv. Za številne med njimi so se namreč dolgotrajni postopki
preverjanja izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v nazive končali neugodno, tj. z zavrnilno odločbo in nezmožnostjo napredovanja v prvi ali
višji strokovni naziv. Pri vseh omenjenih je šlo za nepriznavanje točk za
potrdila o udeležbi in izvedbi referata
na mednarodnih konferencah ter
posvetih v organizaciji Združenja pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije (ZPTU). Ob navedenem smo
ministrico za izobraževanje dr. Majo
Makovec Brenčič z dopisom 31. 8.

2016 ponovno opozorili, da je ministrstvo v preteklih letih istovrstna
potrdila omenjenega organizatorja
mednarodnih konferenc pri odločanju o napredovanju strokovnih delavcev v nazive že upoštevalo, in sicer
brez da bi za to od učiteljic in učiteljev
dodatno zahtevalo dokazila o udeležbi in izvedbi referata. V SVIZ zato
vztrajamo, da je nova praksa neupoštevanja in problematiziranja potrdil
pri obravnavi vlog za napredovanje iz
leta 2015 nedopustna. S tem razlogom
smo tudi zavrnili stališče ministrstva,
da so vloge, ki jim niso bila predložena dodatna dokazila, ki jih ne predvideva niti veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, nepopolne.

Zmanjševanje sredstev za izobraževanje

Na to, da se je vlaganje v izobraževanje
v Sloveniji v zadnjih letih zniževalo, da
to področje še zmeraj močno občuti
zapoznel vpliv globalne gospodarske
krize iz leta 2008 in da je politika na
tem področju dolgoročno škodljiva je
glavni tajnik SVIZ opozoril tudi že na
novinarski konferenci pred začetkom
letošnjega šolskega leta, 29. 8. 2016.

V SVIZ smo se s sporočilom za javnost, 16. 9. 2016, odzvali na za slovensko izobraževanje zaskrbljujoče podatke, ki jih je Organizacija za ekonomsko
sodelovanje
in
razvoj
(OECD) objavila v vplivni publikaciji
Education at a Glance 2016 o izobraževalnih sistemih v svojih 35 državah
članicah in partnerskih državah. Poročilo nedvoumno potrjuje resnost in
utemeljenost dozdajšnjih vztrajnih
pozivov SVIZ Vladi RS, naj preneha z
uničujočo prakso zmanjševanja sredstev za javno izobraževanje. Naša država s 4,8 odstotka namenja izobraževalnim ustanovam od vrtcev do fakultet nižji odstotek BDP, kot je povprečje v OECD (5,2 odstotka), hkrati pa
OECD v EAG2016 izpostavlja Slovenijo ob Madžarski, Italiji in Latviji kot
državo, ki nameni za izobraževanje
manj kot 8 odstotkov javnih sredstev
v skupnih odhodkih iz proračuna,
medtem ko je povprečje v državah
OECD 11,2 odstotka. Dodatno je Slo-

venija v ospredju kot država, v kateri
se je delež sredstev za javno izobraževanje iz proračuna od leta 2005 do
2013 kontinuirano zniževal, to znižanje pa je bilo hkrati posebej občutno.
Prav nič manj izrazito zaskrbljujoč ni
poudarek OECD, da je Slovenija poleg Španije edina, ki je ob siceršnjem
občutnem povišanju celotne javne
porabe sredstva za izobraževanje znižala, in sicer v obdobju od leta 2008
do 2013 za kar 12 odstotkov. OECD v
publikaciji poudarja tudi velik pomen
višine učiteljskih plač za izobraževanje, saj da zniževanje le-teh neposredno vodi v slabšanje kakovosti izobraževanja. Poročilo ob tem kaže, da plače slovenskih učiteljic in učiteljev na
vseh ravneh izobraževanja in na vseh
kariernih stopnjah ostajajo pod povprečjem njihovih kolegic in kolegov v
državah članicah OECD in EU22,
obenem pa so pod povprečjem drugih
zaposlenih z visokošolsko izobrazbo.
Več na www.sviz.si.

Poziv k zavrnitvi sporazuma

Proti sprejemanju sporazuma CETA je
v Ljubljani 15. 9. 2016 potekal tudi protestni shod s pozivom poslankam in
poslancem, naj zavrnejo podpis sporazuma in se tako zavzamejo za interese
prebivalk in prebivalcev Slovenije.

V prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je 6. 9 . 2016 potekala novinarska konferenca ZSSS,
SVIZ, Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Greenpeaca v
Sloveniji, Zveze potrošnikov Slovenije ter Zveze društev upokojencev Slovenije, na kateri so sodelujoči poslanke in poslanke Državnega zbora RS
pozvali, naj zavrnejo predlog o podpisu, sklenitvi in začasni rabi sporazuma CETA, ki ogroža delavske, okoljske, socialne in potrošniške standarde, ob tem pa prinaša le minimalne
učinke na gospodarsko rast. Sindikati
in nevladne organizacije so prostotr-

govinski sporazum med EU in Kanado ocenili za nesprejemljiv, obenem
pa je zaskrbljujoče, da poslanke in
poslanci neposredno pred odločanjem o CETI nimajo niti formalnih
predlogov niti samega besedila 1.500
strani dolge zavezujoče mednarodne
pogodbe. Glavni tajnik SVIZ in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je
pred novinarji izrazil prepričanje, da
je v kapitalizmu demokracija postala
motnja pri kovanju dobička. Več na
www.sviz.si.
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Učinkovitost slovenskega izobraževanja

V SVIZ pričakujemo, da bo poglobljena analiza slovenskega izobraževalnega sistema okrepila zavedanje, da je
kakršnokoli zmanjševanje sredstev za
to področje nesprejemljivo in bi se nujno odrazilo v zmanjšanju kakovosti
našega šolstva. Prepričani smo, da je
treba, da bi lahko ohranili izpričano
visoko raven slovenskega javnega izobraževanja, ﬁnanciranje le-tega v prihodnje povečevati.

V SVIZ smo letos poleti izdali knjižico Učinkovitost sistema izobraževanja v Sloveniji, v kateri avtorji Velimir
Bole, Žiga Jere in Peter Rebec z Ekonomskega inštituta (EIPF) v Ljubljani
analizirajo odvisnost dosežkov na
posameznih stopnjah izobraževanja
od ustreznih izdatkov oziroma porabljenih sredstev ter skušajo ob tem odgovoriti na dve ključni vprašanji: kako
učinkovit je sistem izobraževanja v
Sloveniji glede na druge razvite države ter kakšne so razlike v razpoložljivih sredstvih in ustreznih dosežkih
med posameznimi stopnjami izobraževanja, prav tako v primerjavi z drugimi razvitimi državami. Analiza, ki je
nastala tudi v kontekstu tega, da se v
ekonomsko-političnih razpravah o

izobraževanju praviloma omenja le
stroške, stanje v gospodarstvu in v
javnih ﬁnancah pa se še posebno v
zadnjih nekaj letih ureja praktično
zgolj s stiskanjem trošenja države, je
pokazala, da je sistem izobraževanja v
Sloveniji precej bolj učinkovit, kot je
splošno prepričanje. Naša država je
namreč do konca srednješolskega
izobraževanja praviloma nad mediano razvitih držav in zaostaja za najboljšo prakso le-teh za približno pet
odstotkov, od četrtega razreda osnovne šole do konca devetletke pa je Slovenija v samem vrhu najučinkovitejših držav. Knjižica je v celoti dostopna
na www.sviz.si, kjer najdete tudi vse
druge publikacije, ki smo jih izdali v
sindikatu.

Pozivi k okrepitvi socialnega dialoga

Gostitelji omizja o socialnem dialogu
so poudarili, da je v Srbiji na tem
področju med bolj izpostavljenimi
težavami, da dialog na deklarativni
ravni poteka zgledno in da so vsi
partnerji opredeljeni za sodelovanje,
za pogovore in napredek v
izobraževanju, v praksi pa se to nato
ne uresničuje. Predsednica SOS je zato
predstavnika srbskega šolskega
ministrstva pozvala k okrepitvi
dialoga in sodelovanja, ki naj preideta
iz same oblike do vsebine.

Konec septembra, 27. 9. 2016, je v
Beogradu potekalo zadnje omizje v
okviru
projekta
Evropskega
sindikalnega odbora za izobraževanje
(ETUCE),
v
katerem
socialni
partnerji v izobraževanju s pomočjo
izmenjave informacij in izkušenj ter
usposabljanja
spodbujajo
rast
potencialov socialnega dialoga v
svojih državah. Na željo in pobudo
srbskih kolegov smo se ga udeležili
tudi slovenski socialni partnerji, da bi
predstavili naše izkušnje in primere
(dobre) prakse glede sodelovanja med
oblastjo in predstavniki zaposlenih.
Predsednica Sindikata obrazovanja
Srbije (SOS) Valentina Ilić je
uvodoma povzela stanje v njihovi
državi, ki je daleč od rožnatega, a
hkrati si tudi tamkajšnji in naši
politiki niso tako daleč vsaksebi, kar
zadeva njihove prakse. Tu imamo v

mislih
zlasti
spoštovanje
dogovorjenega, pri čemer se
zaposlenim v Srbiji redno
dogaja, da vlade ne spoštujejo
tistega, o čemer so se dogovorile
in kar so podpisale s sindikati.
Obenem je (tudi) v Srbiji postalo
značilno, da se šolski sindikati
ne pogovarjajo in pogajajo več
(le) z izobraževalnim ministrom,
temveč se v vse razprave
vključujeta še, denimo, ministra
za javno upravo ter za delo in
socialo,
zadnji
sopodpisnik
oziroma ta, brez katerega mi
mogoče vpeljati pravzaprav
nobene
dogovorjene
spremembe, pa je minister za
ﬁnance.

Psihosocialno tveganje pri delu

Organizacijska kultura bistveno določa načine reševanja konﬂiktov, način
komunikacije, kako se zaposleni soočajo z izzivi, ovirami, kritiko, kakšno
vlogo imata trud in delo, kako se soočajo z lastnim uspehom in uspehom
drugih. Več na www.sviz.si.

V okviru Konfederacije sindikatov
javnega sektorja Slovenije je bil v sodelovanju z Inštitutom za produktivnost dela in Zavodom ZVIS in ob soﬁnanciranju Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije izpeljan že drugi projekt za promocijo zdravja na
delovnem mestu »Skupaj za zdravje«.
V pilotnih organizacijah s področja
predšolske vzgoje in v zavodu za socialno varstvo starejših – domu upokojencev so bile narejene analize dejavnikov, ki vplivajo na zdravje zaposle-

nih, ter organizirane skupine za zdravje, ki pripravljajo načrte aktivnosti za
promocijo zdravja. Ugotovitve bodo
lahko za izboljšanje zdravstvenega
stanja zaposlenih uporabili zavodi s
področja predšolske vzgoje in socialnega varstva. Več o tem, kako organizacijska kultura vpliva na psihosocialno tveganje v javnih zavodih na
www.sviz.si.

