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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Podpisali dogovor o NPZ

Večina učiteljev, ki sodelujejo pri vrednotenju nacionalnega preverjanja
znanja, se je v poizvedovanju SVIZ,
preden je bil sklenjen dogovor z MIZŠ,
opredelila za bojkot letošnjega vrednotenja preverjanja, če za to ne bi prejeli
ustreznega plačila.

SVIZ in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ) sta ta mesec
še s podpisom potrdila 15. 4. 2015
usklajeni in paraﬁrani Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo
vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015 . V njem se MIZŠ
zavezuje, da imajo učiteljice in učitelji
na podlagi sprejetega dogovora že v
tem šolskem letu pravico do plačila ur
za vrednotenje preizkusov Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). MIZŠ
se je obvezalo, da bo vsebino dogovora najpozneje do 30. 7. 2015 preneslo
tudi v ustrezne pravilnike, ki urejajo
normative in standarde, ter v merila
in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov NPZ. Vsebino pravilnikov, ki
so že v pripravi, mora MIZŠ uskladiti
s SVIZ pred dejanskim začetkom izvedbe letošnjih preizkusov NPZ, tj. do
5. 5. 2015. Dogovorjeno je tudi, da če

ministrstvo domenjenega ne bo preneslo v ustrezne pravilnike ter merila
in kriterije do začetka izvedbe preizkusov NPZ v naslednjem šolskem
letu, bo sklenjeni dogovor veljal tudi
za plačilo vrednotenja preizkusov
NPZ v naslednjem šolskem letu.
MIZŠ se je zavezalo tudi, da bo po
podpisu dogovora začelo s postopki
za pripravo analize izvajanja NPZ in z
vsemi deležniki, tudi učiteljicami in
učitelji praktiki, vzpostavilo strokovno razpravo o nadaljnjem razvoju
NPZ (konceptu, načinu izvedbe, uporabi rezultatov in analiz, vrednotenju
…). Analizo mora pripraviti najpozneje do konca šolskega leta 2015/2016. S
sklenitvijo dogovora z MIZŠ so tako
za SVIZ izzveneli tudi razlogi za napovedani morebiten bojkot letošnjih
NPZ, kot jih je na svoji zadnji redni
seji 24. marca letos opredelil Glavni
odbor SVIZ.

Pripombe in predlogi za dopolnitev
»analize« plačnega sistema

Celotno opredelitev KSJS do »analize«
plačnega sistema javnega sektorja, ki
jo je pripravilo Ministrstvo za javno
upravo, si lahko preberete na
www.sviz.si.

Konfederacija sindikatov javnega
sektorja Slovenije (KSJS) je na seji
svojega predsedstva 14. 4. 2015 potrdila pripombe k analizi plačnega sistema JS in predloge za dopolnitev. Izdelavo analize plač v JS, ki predstavlja
nujno potreben pripomoček pri spreminjanju plačnega sistema, ki ga predlaga vlada, KSJS sicer pozdravlja, a
ob tem opozarja, da je analiza delovanja sistema eno, niz razdrobljenih
grafov, ki nimajo jasnega metodološkega temelja, prav tako pa ni jasno,
kaj želijo sporočiti, pa nekaj povsem
drugega. »Analiza« za KSJS ni sprejemljiva in je pri pogajanjih ni mogoče
uporabljati kot objektivne slike plačnega sistema in posledic učinkov skoraj 7-letnega delovanja le-tega.
KSJS izpostavlja, da vlada v povzetku
analize nekritično sledi priporočilom
iz evalvacije slovenskega plačnega

sistema v JS, ki so jo na vrhuncu varčevalne histerije, tj. leta 2011, pripravili pri OECD. Povsem očitno je, da so
priporočila ujetnik takrat dominantne neoliberalne doktrine, da je treba
JS oklestiti, znižati stroške, ga
»potržiti« in čim bolj približati delovanju zasebnega sektorja. Vladni predlog sledi »menedžerskemu principu«
vodenja, ki naj JS približa vodenju in
upravljanju gospodarskih družb. Za
učinkovitejše izkoriščanje »človeških
virov« je treba po priporočilih OECD
plačni sistem spremeniti v smeri povečanja pooblastil predstojnikom,
direktorjem in ravnateljem, da bodo ti
laže upravljali s stroški dela, imeli
večje možnosti posegati v plačo posameznega javnega uslužbenca ali uslužbenke. KSJS se ob tem sprašuje, kje
je tu skrb za kakovost storitev in skrb
za enako dostopnost do le-teh.
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O problematiki zavodov za otroke in
mlade s posebnimi potrebami

Več o izobraževalnih seminarjih za
sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ
si lahko preberete v novicah na spletni
strani www.sviz.si, preko katere so
dostopne tudi fotogalerije in gradivo,
ki je bilo predstavljeno na dogodkih.

Sredi aprila, 13. in 14. 4. 2015, so se v
Zrečah na izobraževalnem seminarju
SVIZ zbrali sindikalne zaupnice in
zaupniki iz osnovnih šol in zavodov za
otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami. Tudi tokrat so najprej prisluhnili predsednici sindikalne konference in glavnemu tajniku sindikata, Jelki Horvat in Branimirju Štruklju. Spregovorila sta o najpomembnejšem in najbolj aktualnem dogajanju, pri čemer so bili v ospredju problematika opredelitve svetovalne storitve,
pridobivanje
specialnopedagoške izobrazbe in vsebina pravilnikov o ustrezni izobrazbi učiteljev
in drugih strokovnih delavcev. Glavni
tajnik je najprej predstavil aktualni
osnutek Nacionalnega reformnega
programa, še pomembnejši pa je za
članstvo SVIZ decembra lani med
vlado in sindikati podpisan dogovor o
varčevalnih ukrepih. Ob slednjem je
glavni tajnik spomnil na sklep Glavnega odbora SVIZ, da sindikat na
podaljšanje varčevalnih ukrepov in na
morebitne nove ne namerava pristati.
Za zaupnike in vse člane, zlasti tiste iz
plačne skupine »J«, je zelo pomembna
tudi napovedana sprememba sistema
plač v javnem sektorju ter v omenjenem decembrskem dogovoru zapisana zaveza po odpravi anomalij. Državna sekretarka na MIZŠ dr. Andreja
Barle Lakota in vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Polona Šoln Vrbinc sta v nadaljevanju predstavili poglavitne aktivnosti ministrstva na področju dejavnosti sindikalne konference osnovnih
šol in zavodov za otroke s posebnimi
potrebami. Ministrstvo tako, denimo,

pripravlja spremembe Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, boljšo ureditev dodatne strokovne pomoči (DPS) za dolgotrajno
bolne otroke, ureditev svetovalne storitve kot DSP, spremembe Zakona o
osnovni šoli glede nadaljevanja šolanja otrok s posebnimi potrebami po
končanju 9. razreda osnovne šole,
ukvarjajo pa se tudi z vprašanjem
ustreznega delovnega mesta za mobilnega vzgojitelja za DSP in z analizo
potnih stroškov mobilnih učiteljev za
DSP, na podlagi česar naj bi nato uredili položaj teh delavcev. V nadaljevanju so zbrani prisluhnili še predavanjem o varni rabi interneta in o tem,
kako dobro javno nastopati. Državni
nadzornik za varstvo osebnih podatkov je spregovoril o tem, kateri so
osebni podatki in kako jih varovati,
zaupniki pa so se seznanili še z veščinami vodenja. Na zboru sindikalne
konference ob koncu seminarja je
potekala razprava o vlogi sindikalnega zaupnika, delovnem času učiteljev,
pravilnikih o izobrazbi učiteljev in
drugih strokovnih delavcev ter o nacionalnem preverjanju znanja.

Varna raba interneta

Arnes za letošnjo jesen pripravlja novo
izvedbo odprtega brezplačnega spletnega tečaja o varni rabi interneta in
naprav, ki bo prirejen posebej za učiteljice in učitelje. Več informacij na mooc.arnes.si.

SVIZ je sindikalnim zaupnicam in
zaupnikom na izobraževalnih seminarjih v sodelovanju z Arnesom in
pod okriljem projekta SAFE-SI ponudil tudi predavanje o varni rabi interneta. Arnesova strokovnjaka Domen
Božeglav in Maja Vreča sta tako navzočim predstavila različne vidike pasti
sodobne
informacijskokomunikacijske tehnologije, ki smo
jim v zdajšnji realnosti vse pogosteje
izpostavljeni. Arnes s sodelavci iz
omenjenega projekta pripravlja o tej
tematiki predavanja tudi za učitelje,
starše in mlade, o katerih najdete vse
potrebne informacije na http://
safe.si/aktivnosti/izobrazevanja-ovarni-rabi-interneta. Preko te strani
so dostopni tudi kratki videoposnetki, ki so jih na Arnesu pripravili posebej za učence in dijake in so namenjeni uporabi pri pouku ali pa za obrnjeno učenje. Za manjše otroke pa so
primerne t. i. risanke ovčke, ki jih najdete na http://otroci.safe.si/ in http://
sl.sheeplive.eu/.

Na Arnesu so na osnovi omenjenega
gradiva razpisali tudi natečaj za učitelje za pripravo vzorčnih šolskih ur
(http://www.arnes.si/obvestila/
obvestilo/article/sodelujte-nanatecaju-varna-raba-interneta.html),
ki jih bodo ob koncu natečaja objavili,
da bodo v pomoč vsem učiteljicam in
učiteljem, ki bi želeli pripraviti učne
ure s tako tematiko.
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Izobraževanje za srednje in višje šole
ter dijaške domove

Predstavnici MIZŠ sta spregovorili
tudi o predvidenem projektu, ki naj bi
bil ﬁnanciran iz evropskih sredstev in
s katerim naj bi ministrstvo poskrbelo
za plačilo pripravništva, tako da bi starejše učitelje razbremenjevali pedagoške obveznosti na račun mentoriranja
mladih, ki bi jih lahko za isti delež ur
zaposlili.

SVIZ Slovenije je 20. in 21. 4. 2015 v
Zrečah pripravil še izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike iz srednjih in višjih šol ter dijaških domov. V uvodnem delu dogodka so ob predstavitvi predsednika
sindikalne konference Jožeta Brezavščka največ pozornosti namenili stanju na področju vpisa v srednje in višje šole ter dijaške domove, v razpravi
pa je bilo izpostavljeno tudi vprašanje
ponovnega vpeljevanja dualnosti v
poklicno izobraževanje. V nadaljevanju se je glavni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj kritično opredelil do problematike usmerjanja javnega denarja v
žepe ozke skupine posameznikov, ob
čemer se vzpostavlja povsem napačno
sporočilo, da je denarja v izobraževanju dovolj. Negativno za področje
izobraževanja je bilo tudi dogajanje ob
nedavnem imenovanju in razrešitvi
nove šolske ministrice, ki je jasno
pokazalo, kaj prinese s seboj dominantna logika prodiranja trga v javni
sektor. Glavni tajnik SVIZ se je dotaknil tudi obetov glede materialnega

in socialnega položaja javnih uslužbencev v tem in prihodnjem letu ter
opozoril na poskuse vlade, da bi v javni sektor vpeljala menedžerski tip
vodenja in v povezavi s tem negativno
delovno uspešnost. Izpostavil je še
problematiko odprave anomalij, ki
med zaposlenimi v javnem sektorju,
predvsem v skupini »J«, poraja veliko
nezadovoljstva. Zbrane na seminarju
sta nagovorili tudi državna sekretarka
na MIZŠ dr. Andreja Barle Lakota in
Elvira Šušmelj, generalna direktorica
Direktorata za srednje in višje šolstvo
ter dijaške domove. Pozornost sta
namenili spremembam, ki se obetajo
na področju šolske zakonodaje, in v
sklopu le-teh spregovorili o vprašanjih delovnega časa učiteljev, plačila
regresa za prehrano, mreže srednjih
šol, plačljivosti izobraževanja odraslih, o zasebnem šolstvu, imenovanju
ravnateljev in svetov zavodov, dotaknili pa sta se tudi problematike
zmanjšanega vpisa v dijaške domove.
Več na www.sviz.si.

Deregulacija trgovskega poklica

Predsednik SK srednjih, višjih šol in
dijaških domov Jože Brezavšček je na
problematiko deregulacije posameznih poklicev opozoril tudi na izobraževalnem seminarju sindikalnih zaupnic in zaupnikov v Zrečah. V Sloveniji
za trgovski poklic izobražuje 18 šol,
zasedenost le-teh pa je manj kot 50odstotna.

Vlada RS je na svoji seji 2. aprila 2015
sprejela predlog novele Zakona o trgovini, ki deregulira izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca, za katera
je predpisana minimalna stopnja izobrazbe splošne smeri. Po vladni oceni
bo deregulacija v trgovini pozitivno
vplivala na večjo ﬂeksibilnost pri iskanju dela in zaposlovanje ter lažji dostop v panogo, kar povečuje možnosti
samozaposlitve in socialnega podjetništva. Sindikati smo skupaj z Obrtno
-podjetniško zbornico Slovenije predlogu, s katerim se odpravlja izobraz-

bene pogoje za poklica trgovec in poslovodja, že pred tedni javno izrazili
nasprotovanje. Sprememba bi po naši
oceni razvrednotila omenjena poklica
in znižala standarde storitve. Deregulacija bi prinesla pomanjkanje kakovostnega kadra in povečanje pritiska
na ceno dela, pomenila pa bi tudi grob
poseg na področje izobraževanja, saj
bi to botrovalo ukinitvi trgovskih šol.
SVIZ si bo skupaj z drugimi partnerji
še naprej prizadeval, da sprememba
(deregulacija) ne bi bila uveljavljena.

Za preprečitev tragedij v Sredozemlju
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov javnega sektorja
(KSJS) so 21. 4. 2015 vodji predstavništva Evropske komisije v Ljubljani
izročili skupno izjavo Evropske konfederacije sindikatov ter se tako pridružili zahtevam, naj se Evropska
unija in njene članice takoj odločno,
enotno in celostno odzovejo na migracijske probleme, ki jih odsevajo
tragedije, do katerih prihaja v Sredozemlju. ZSSS in KSJS se strinjata, da
mora skupni strateški pristop preprečiti nadaljnje tragične dogodke, pri
čemer naj bi bilo ukrepanje osredotočeno na krepitev zmogljivosti za nadzor meje ter za pomoč pri reševanju in
iskanju migrantov. Zaostriti se mora

tudi boj proti kriminalnim združbam,
ki organizirajo nezakonito preseljevanje in ob tem izrabljajo trpljenje ljudi.
V strategiji mora biti prav tako opredeljeno tudi proaktivno sodelovanje
EU z državami, od koder migranti
prihajajo, ponovno pa je treba vzpostaviti operacijo za iskanje in reševanje v Sredozemlju Mare Nostrum.
Predsednik KSJS Branimir Štrukelj
meni, da ima Evropa veliko odgovornost in da bi bilo etično, da je del prevzame, saj je povezana tudi z njeno
zgodovino.
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Proti tajnim prostotrgovinskim
sporazumom

Proti tajnim mednarodnim trgovinskim sporazumom TTIP, CETA in
TISA ter s tem proti kovanju dobičkov
na račun ljudi so se protestniki izrekli
po vsej Evropi. Na ulicah Barcelone in
Madrida se jih je zbralo več kot 10.000.

Koalicija proti tajnim sporazumom,
katere član je tudi SVIZ, je 18. 4. 2015 v
Ljubljani organizirala globalni protest
proti tajnim mednarodnim trgovinskim sporazumom TTIP, CETA in
TISA, podobni protesti pa so na omenjeni dan potekali tudi po številnih
drugih evropskih državah. Doslej je
svoj podpis proti sporazumu TTIP o
prosti trgovini in naložbah, o katerem
se pogajata EU in ZDA, prispevalo že
več kot 1,6 milijona državljanov
Evropske unije. TTIP je sporazum, ki
demokratične postopke odločanja o
skupnem dobrem in dogovore o zaščititi pravic delavk in delavcev v posameznih državah vidi kot ovire za
dobičke velikih korporacij na obeh
straneh Atlantika. Poleg tega, da
ogroža okoljske in prehranske stan-

darde v Evropi, ogroža tudi kolektivne pogodbe in razširja možnosti uveljavljanja tržnih zakonitosti v javnem
sektorju, zlasti na področju zdravstva
in izobraževanja. Zaradi nevarnosti,
da bi države izgubile nadzor nad izobraževanjem, Evropski sindikalni
odbor za izobraževanje ETUCE skupaj z vsemi svojimi člani zahteva, da
se izobraževanje v celoti izključi iz
okvira prostotrgovinskega sporazuma TTIP in njemu sorodnih sporazumov. Glavni tajnik SVIZ je ob protestu v Ljubljani poudaril, da je TTIP
koncept, ki gre v napačno smer in
ogroža demokracijo, izpostavil pa je
tudi nesprejemljivo logiko mehanizma ISDS za reševanje sporov med
investitorjem in državo.

O krepitvi sindikatov in aktivnosti

Udeleženke in udeleženci so dobršen
del seminarja namenili tudi delu v
skupinah ter si izmenjevali ideje o tem,
kako v sindikate privabiti nove člane,
katere usluge jim ponuditi in kako še
naprej skrbeti za zaščito vsem dostopnega kakovostnega javnega šolstva.

V organizaciji in pod sponzorstvom
francoskega sindikata Snes-FSU je
22. in 23. 4. 2015 v Budimpešti potekal
seminar o (o)krepitvi sindikatov, na
katerem je sodelovalo 15 udeleženk in
udeležencev iz 11 srednje- in vzhodnoevropskih držav, tudi iz Slovenije. V
sklopu vodilne teme srečanja so navzoči razpravljali in si izmenjevali izkušnje o tem, kako v sindikate privabiti nove članice in člane, kako okrepiti sindikalne aktivnosti in kaj je še
mogoče ponuditi članstvu. Ob tem so
sodelujoči sindikati potrdili, da so v
vrhu njihovih prioritet prizadevanja
za ohranitev kakovostnega javnega
izobraževanja. V času, ko smo vsi soočeni s posegi in rezi v izobraževalne
proračune, zahtevami po stalnih spremembah šolskih sistemov, s privati-

zacijskimi težnjami v izobraževanju,
po drugi strani pa se od učiteljev pričakuje zmeraj več in se jih postavlja
pred vse težje naloge, to zahteva veliko sindikalne aktivnosti. Kot pereč
problem je bilo na seminarju ponovno izpostavljeno, da postaja učiteljska
kariera vse manj privlačna in marsikje
po Evropi se že srečujejo s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Razlog je pogosto tudi v denarju, saj so se v času
krize plače učiteljev v številnih državah občutno znižale. Učitelj začetnik
v Romuniji tako, denimo, prejme približno 220 evrov mesečne plače, ob
koncu kariere pa približno 450.

Zgodovinska protiprekarna reforma
S sprejetjem t. i. zakona za pravičnost
pri delu in priznavanje dela od doma
so v Ekvadorju zaščitili tamkajšnje
tradicionalno diskriminirane skupine. Reforma, ki je nadomestila zakon
iz leta 1938 in jo je Državnemu zboru
predlagal ekvadorski predsednik Rafael Correa, širi pravice, ki izhajajo iz
delovnopravne zakonodaje, na številna področja. Med najbolj korenitimi
potrjenimi spremembami je priznanje gospodinjskega dela, tako da bodo
tisti, ki to delo opravljajo, prvikrat v
zgodovini države vključeni v sistem
socialne varnosti. S priznanjem dela,
ki ga 1,5 milijona ljudi – večina od njih
je žensk – opravlja doma, je Ekvador

po mnenju številnih storil tudi odločilni korak k spreminjanju zgodovine
tamkajšnjih žensk. Skladno s prizadevanji, da bi zmanjšali neenakost na
področju dela, je ekvadorski parlament z večino potrdil še določbo, da
bodo vse nove pogodbe o delu, ki bodo podpisane po 1. januarju 2016,
sklenjene za nedoločen čas. Nova delovnopravna zakonodaja vključuje
tudi varovala za t. i. tradicionalno diskriminirane skupine, med katere spadajo tudi nosečnice. Tako bo moral
delodajalec, za katerega bi se ugotovilo, da je nezakonito odpustil delavca,
slednjemu izplačati odškodnino v
višini enoletne plače.

