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Prva seja novega GO SVIZ

Skladno s sklepom nedavno izpeljanega 9. kongresa SVIZ in na podlagi odločitve GO SVIZ o podpisu dogovora o
varčevalnih ukrepih za leto 2015 so
članice in člani GO SVIZ na izredni
seji potrdili tudi odpoved protestnega
shoda, ki je bil napovedan za 3. december 2014. Prav sklicani protest pa je
odigral odločilno vlogo v aktualnih
pogajanjih in pri popuščanju vlade glede na njene prvotne zahteve.

Na prvi dan letošnjega decembra so
se s paraﬁranjem Dogovora o ukrepih
za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 na ravni pogajalskih
skupin končala pogajanja Vlade RS in
reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja o varčevalnih ukrepih za leto
2015. Pogajalci SVIZ so v celoti spoštovali sklep GO SVIZ, da pod raven,
ki je bila za plače v letu 2015 opredeljena — a ne realizirana — v pogajanjih z
odhajajočo vlado Alenke Bratušek,
SVIZ tudi z novo vlado ne gre. V pogajanjih je bil dosežen tudi drugi
ključni cilj, ki ga je GO SVIZ na novo
postavil v pogajanjih z vlado Mira
Cerarja, in sicer da se v prihodnjem
letu sprostijo horizontalna in vertikalna napredovanja. Hkrati je SVIZ
uspelo ponovno zavrniti poskuse, da
bi zvišali standarde in normative administrativno-tehničnim in strokovnim delavcem, s čimer je bilo ohranjenih od 1.500 do 2.000 delovnih mest.

Ob prenosu ukrepov, a tudi varovalk,
ki veljajo v letošnjem letu, v leto 2015
smo pristali le na znižanje dodatnega
pokojninskega zavarovanja za 10 mesecev. Del dogovora je tudi zaveza, da
se najpozneje marca 2015 začnejo pogajanja o odpravi plačnih anomalij,
zlasti v skupini J, spremembah plačnega sistema ter politiki plač v javnem
sektorju po letu 2015. Članice in člani
Glavnega odbora SVIZ so na izredni
seji 2. decembra letos — izpeljana je
bila neposredno po prvi, konstitutivni
seji tega najvišjega organa sindikata
med dvema kongresoma —, zatem ko
so izglasovali, da se tokrat o podpisu
dogovora z vlado ne bo izrekalo celotno članstvo, soglasno potrdili, da se z
Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje
obsega sredstev za plače in druge
stroške dela v javnem sektorju za leto
2015 strinjajo ter da ga bo v imenu
sindikata podpisal glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj.

Državni zbor uzakonil dogovor
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na seji 16. decembra 2014 po
nujnem postopku sprejeli zakon o
ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za
leto 2015, ki uzakonja dogovor vlade s
sindikati javnega sektorja o varčevalnih ukrepih. Ukrepi bodo začeli veljati z novim letom. V zakon o ukrepih
na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju za leto 2015 je
vlada prelila omenjeni dogovor s sindikati javnega sektorja glede omejevanja stroškov dela. Minister za javno
upravo Boris Koprivnikar je ob tem
poslankam in poslancem pojasnil, da
zakon omogoča podaljšanje že dogovorjenih ukrepov iz letošnjega leta v
višini 313 milijonov evrov ter še dodatni prihranek v višini 36 milijonov
evrov, ki je rezultat dogovora s sindikati. Na seznamu varčevalnih ukrepov so znižana plačna lestvica, podalj-

šanje neusklajevanja osnovnih plač,
podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, znižan regres za
letni dopust in podaljšanje omejenega
izplačevanja delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela. Zakon določa tudi zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in
nazive oziroma višje nazive v prihodnjih dveh letih. Po besedah ministra
Borisa Koprivnikarja pa je pomembno, da se z dogovorom uvajajo tudi
določeni stimulativni elementi. Dogovor o varčevalnih ukrepih je z vlado
podpisalo 29 od 38 reprezentativnih
sindikatov, med njimi po sklepu najvišjega sindikalnega organa med dvema kongresoma tudi SVIZ. Preostalih
devet sindikatov ni pristopilo dogovoru iz različnih razlogov, ki so povezani s speciﬁčnimi zahtevami poklicnih skupin, ki jih zastopajo. Zakon bo
kljub temu veljal za ves javni sektor.
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Socialni sporazum še ni sklenjen
Vzporedno s pogajanji o plačah za
prihodnje leto so se začela tudi pogajanja med sindikalnimi centralami,
delodajalskimi organizacijami in slovensko vlado o sklenitvi socialnega
sporazuma, ki naj bi veljal za leti 2015
in 2016. Med drugimi pomembnimi
področji, kot so trg dela, zdravstveni
in pokojninski sistem, socialna država, sta tudi poglavji o javnem sektorju
in o izobraževanju. Sindikati v poglavju o javnem sektorju izpostavljamo
pomen dogovorov med vlado in sindikati, ki morajo temeljiti na sistemu
kolektivnih pogodb, pristajamo na
racionalizacijo, a nasprotujemo zniževanju plač. V poglavju o izobraževalnem sistemu vztrajamo, da je treba
izobraževanju treba nameniti najmanj
6 odstotkov BDP; da predstavniki
zaposlenih lahko sodelujejo pri načrtovanju izobraževalnih politik. V besedilo želimo vključiti obveznost plačljivega pripravništva. Pogajanja naj
bi se po prvotnih pričakovanjih vlade
končala do konca tega koledarskega
leta, a se bodo nadaljevala januarja, saj
je ostalo odprtih še precej vprašanj.
Med ključnimi so zahteve delodajalcev po davčni razbremenitvi plač
(dvig neto plač, sprememba dohodninske lestvice v smeri progresivne
obdavčitve) in po odsotnosti dodatnih davčnih obremenitev v obdobju
2015-2016, prav tako ostajajo nedorečena vprašanja privatizacije podjetij,
prilagoditve mase sredstev za kritje
stroškov dela javnoﬁnančnim zmož-

nostim, prenove predpisov in KP v
javnem sektorju z namenom optimiziranja in racionaliziranja javnega
sektorja, določitev obsega mreže javnih storitev in zagotavljanje stabilnega in vzdržnega ﬁnanciranja dogovorjene kakovostne mreže javnih storitev, vključno s prenovo sistema ﬁnanciranja javnega sektorja. S soglasjem
socialnih partnerjev naj bi se ob prenovi Zakona o zavodih opredelila načela javnega ﬁnanciranja in sistemske
možnosti nastopanja javnega sektorja
na trgu, s ciljem izvajanja tržne dejavnosti brez negativnega vpliva na kakovost in učinkovitost izvajanja javne
službe; pripravilo, sprejelo in uveljavilo naj bi se standarde in normative
zdravstvenih storitev ter ustrezno
sistemsko ureditev in umestitev poklicev v zdravstveni dejavnosti v
zdravstveni sistem. Krajšalo naj bi se
tudi obdobje plačila nadomestila za
bolniško odsotnost, ki gre v breme
delodajalca; realne plače naj bi se
usklajevale v skladu z med socialnimi
partnerji dogovorjenim deležem produktivnosti po panogah; rast bruto
plač v javnem sektorju pa ob tem ne
more biti višja kot v zasebnem. Predvideno je še uvajanje ﬁnančnih spodbud in olajšav za delodajalce za večjo
uporabnost ﬂeksibilnih oblik dela, do
konca leta pa mora biti sprejeta nova
sprememba ZDR.

Sestanek sekcije svetovalnih delavcev

Svetovalne delavke in delavci v osnovnih šolah se pri svojem delu srečujejo s
številnimi težavami – med najbolj perečimi so tiste, povezane z delovnim
časom, povečanim obsegom dela, programskimi smernicami, minimalnimi
standardi, obremenjenostjo, povečano
zahtevnostjo dela zaradi krize, z vse
večjo pojavnostjo nasilja v šolah, normativi, svetovalnimi urami, DSP in
evidencami.

V popoldanskih urah so se v sredo, 17.
decembra 2014 na sedežu Glavnega
odbora SVIZ Slovenije v Ljubljani
sestali predstavnice in predstavniki
koordinacijskega odbora Sekcije svetovalnih delavcev. V uvodu v sestanek je zbrane ob odsotnosti glavnega
tajnika SVIZ, ki je bil zadržan zaradi
sodelovanja na pogajanjih za socialni
sporazum za obdobje 2015–2020, pozdravil njegov pomočnik Marjan Gojkovič. Strokovni sodelavec GO SVIZ
za pravne zadeve Jernej Zupančič je
zatem navzočim podrobno predstavil
dogovor o ukrepih na področju plač
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, ki so ga Vlada RS in
sindikati javnega sektorja – po sklepu
najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma tudi SVIZ – podpisali ta mesec. Dogovor so poslanke in
poslanci Državnega zbora RS na seji
16. decembra 2014 po nujnem postopku tudi že uzakonili, ukrepi iz njega pa
bodo začeli veljati z novim letom. V
nadaljevanju sestanka so predstavnice in predstavnik sekcije kot predsednico potrdili Darinko Dekleva z
Osnovne šole Antona Žnideršiča iz
Ilirske Bistrice, za člane predsedstva
pa Matejo Verdinek Žigon, Boštjana
Ravnjaka, Blanko Mlakar, Andrejo
Ninković, Andrejo Kozmus in Polonco Čar. Srečanje se je sklenilo s pro-

blemsko razpravo o delu svetovalnih
delavk in delavcev v osnovnih šolah,
pri katerem se omenjeni srečujejo s
številnimi težavami. Kot najbolj pereče so bile izpostavljene tiste, povezane
z delovnim časom, povečanim obsegom dela, programskimi smernicami,
minimalnimi standardi, obremenjenostjo, povečano zahtevnostjo dela
zaradi krize, z vse večjo pojavnostjo
nasilja v šolah, normativi, svetovalnimi urami, DSP in evidencami. V
skladu s tem je bil sprejet dogovor, da
se bodo na ravni SVIZ reševali delovni problemi, Društvo svetovalnih delavcev pa bo namenilo pozornost
strokovnim. Ob tem je bila opredeljena tudi prva naloga sekcije, ki je strniti vse zaznane probleme in jih predstaviti resornemu ministrstvu.
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Peticija proti privatizaciji

Peticijo, ki bo poslana predsedniku
vlade, ministricam in ministrom ter
poslankam in poslancem Državnega
zbora RS, je v zelo kratkem času že
podpisalo več kot 9.000 državljank in
državljanov, ki jim ni vseeno, kaj se
dogaja z našim skupnim premoženjem.
Besedilo peticije se nahaja na naslovu:
http://www.mladina.si/peticije/, kjer
lahko oddate tudi svoj podpis.

Sindikati smo 10. novembra letos
pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani
pripravili protestni shod proti privatizaciji, da bi javnost in politiko opozorili na posledice razprodaje državnih
podjetij. Sindikati smo takrat od vlade
zahtevali, da ustavi izvajanje privatizacije podjetij z lani potrjenega seznama, dokler se ne bosta spremenili
prevzemna zakonodaja in strategija
upravljanja državnih naložb. Poleg
tega smo izrazili pričakovanje, da bodo ob prodaji delavcem in njihovim
predstavnikom pravočasno zagotovljene informacije ter možnost posvetovanja in sodelovanja pa tudi, da se
bo bolj zaščitilo sindikalne zaupnike
in predstavnike delavcev v organih
nadzora. Pozvali smo, naj prodajalec
pripravi ukrepe za zmanjšanje možnih negativnih učinkov na socialni in
ekonomski položaj zaposlenih. Po
predlogu sindikatov morajo lastniki,
uprave in sindikati ob prodaji podpisati sporazum, s katerim se bo med
drugim zagotavljalo, da se v podjetju
kot uradni jezik ohrani slovenščino,
da si bo kupec prizadeval za dolgoročni obstoj družbe, da bo ohranil proizvodnjo in prodajo na obstoječih lokacijah ter da bo investicijsko vlagal v
posodobitev proizvodnje in nove programe. Sindikati smo prepričani tudi,
da mora prodajna pogodba nujno vsebovati protikorupcijsko klavzulo, zahtevamo pa še večjo družbeno odgovornost podjetij. Sredi tega meseca je
ugledni slovenski ekonomist Jože

Mencinger pripravil peticijo, s katero
podpisniki, med njimi akademiki in
različni strokovnjaki, izražajo nasprotovanje načrtovani prodaji državnega
premoženja. Vlado RS ter poslanke in
poslance pozivajo, naj preprečijo
»razprodajo«, ki je za Slovenijo dolgoročno škodljiva, in prekličejo lani
sprejeti sklep o prodaji 15 podjetij.
Avtor v peticiji poudarja, da
»gospodarskih razlogov za razprodajo
ni. Finančna sredstva, pridobljena z
dosedanjimi zadolžitvami, zadoščajo
za odplačevanje dolgov. Prilivi v proračun so večji kot lani, presežek na
tekočem računu ostaja enako velik.
Trditve, da bomo kupnino porabili le
za zmanjšanje dolga, so prazne. Vseeno je, ali jo porabimo za zmanjšanje
dolga ali za pokrivanje primanjkljaja;
le vrstni red računskih operacij je drugačen, rezultat pa je enak«.

Jutri vzgoje in izobraževanja

Glavni tajnik SVIZ je ob predstavitvi
dela opozoril, da številni poskusi poseganja v standarde in normative, ki smo
jim bili priča, sploh niso bili razumljeni kot strokovno vprašanje, temveč
zgolj kot možnost za zmanjševanje
stroškov. Knjižica Finska v vrhu znanja 2030 je lahko spodbuda za spraševanje o tem, kam gre slovensko šolstvo.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je
Center za študij edukacijskih politik
(CEPS) v sodelovanju z društvom
SLODRE 3. decembra letos pripravil
zadnji seminar Šolskega polja v tem
letu, na katerem je navzoča strokovna
javnost razpravljala o knjižici Finska v
vrhu znanja 2030. Gre za slovenski
prevod ﬁnske »študije o prihodnosti
izobraževanja«, ki je v izvirniku nastala kot poročilo ﬁnskega sindikata
vzgoje in izobraževanja OAJ, v Slovenijo pa sta jo skupaj prenesla CEPS in
SVIZ. Kot je v uvodu v omizje izpostavil dr. Pavel Zgaga, predstojnik CEPS,
je splošno znano, da je izobraževanje
popeljalo Finsko v skupino najbolj
naprednih in uspešnih držav na svetu,
sindikat OAJ pa si ob tem prizadeva,
da bi bila edukacija ena najpomembnejših investicij ﬁnske družbe tudi v
prihodnje. S tem si Finci zastavljajo
pomembno vprašanje, kakšna naj bo
ﬁnska šola v prihodnosti. Zaradi neodzivnosti vlade je odgovore na to
vprašanje poiskal sindikat OAJ s svojo študijo, omenjena knjižica pa prikazuje temeljne rezultate tega dela.
Slednje je nadvse aktualno tudi širše,
zunaj Finske in vsekakor tudi pri nas.
Knjigo je na omizju predstavil njen
urednik in avtor spremne besede dr.
Slavko Gaber, o njej pa sta spregovo-

rila še dr. Marjan Šimenc in glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Slednji je povedal, da se je SVIZ odločil
sodelovati pri izdaji dela, ker želi
spodbuditi razpravo o položaju in
prihodnosti izobraževanja tudi v Sloveniji ter s knjižico ob zgledu Finske
predstaviti smer, v kateri naj bi potekal razmislek o tem pomembnem
področju. Ob tem je izpostavil, da je
izobraževanje do nastopa ﬁnančne in
gospodarske krize pridobivalo na
družbenem pomenu, zatem pa se je
zgodil pomemben korak nazaj. Izobraževanje je postalo zreducirano
predvsem na strošek, ki ga je mogoče
skorajda neomejeno zniževati, ne da
bi to kakorkoli škodilo družbi.
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Dosežki in izzivi učiteljskih sindikatov

Konferenca na Kosovu je potekala ob
prijetni gostoljubnosti predsednika
sindikata SBAShK Rrahmana Jasharaja, ki se je SVIZ zahvalil za prispevek
na dogodku ter izpostavil izjemno dobro sodelovanje s sindikatom in še
posebno z glavnim tajnikom Branimirjem Štrukljem.

Z namenom izmenjave znanja o najbolj učinkovitih načinih za razvoj socialnega dialoga in o strokovnem razvoju učiteljskega poklica je decembra
letos v Prištini potekala mednarodna
konferenca za dejavnosti sindikatov v
izobraževanju, znanosti in kulturi z
naslovom Sindikati učiteljev danes –
dosežki in izzivi. V sklopu te tematike
Sindikat izobraževanja, znanosti in
kulture (SBAShK) in Kosovski izobraževalni center (KEC) izvajata projekt Krepitev vloge SBASHK pri procesu oblikovanja politike, katerega
namen je okrepiti zmogljivost
SBASHK za večjo udeležbo v social-

nem dialogu, politiki in odločanju.
Izboljšane zmogljivosti SBASHK bi
prispevale k povečanju učinkovitosti
pri zastopanju potreb in interesov
članic in članov kot tudi pri pogajanjih v njihovem imenu s socialnimi
partnerji na nacionalni in lokalni ravni. Da bi predstavili primere dobre
prakse iz svojih držav, so organizatorji
povabili na konferenco predstavnike
z Nizozemske, iz Albanije in Slovenije, ki jo je zastopala članica Izvršilnega
odbora SVIZ in predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje
Marjana Kolar.

Dvigalo za samostojnost
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. SVIZ je tako letos ob številnih donacijah iz solidarnostnega sklada namenil tistim, ki so se znašli v
težavah, tudi sredstva iz Lizinega
zdravstvenega sklada, nazadnje za
pomoč naši dolgoletni članici, učiteljici kemije in naravoslovja na Osnovni šoli Lenart. S 3.000 evri — dodatno
pa so k temu znesku prispevali še območna odbora SVIZ Podravje in
Ormož ter zaposleni na OŠ Lenart—,
je naš sindikat družini vsaj nekoliko
olajšal ﬁnančni zalogaj, pred katerim
so se znašli ob gradnji hišnega dvigala
za hčerko. Srednješolko Agnes namreč od rojstva spremlja cerebralna
paraliza in z njo pogojene težave pri

gibanju. Ob zelo veliki prizadevnosti
staršev in številnih zdravstvenih terapijah je sicer bodoča maturantka mariborske Škoﬁjske gimnazije Antona
Martina Slomška zelo napredovala, a
je bila omenjena investicija nujna.
Vzpenjačno dvigalo, ki ga je Agnes še
donedavna uporabljala, se je po desetletju od namestitve že začelo kvariti,
hkrati pa sta mama in oče le še stežka
zmogla ﬁzično breme, povezano s
pomočjo hčerki pri dostopanju v stanovanje in iz njega. Zdajšnje dvigalo,
ki so ga uredili v prizidku k hiši, je
tako pomembno razbremenilo vso
družino, Agnes pa prineslo neprecenljivo samostojnost pri gibanju. Agnesina družina je SVIZ in vsem — še posebno tudi zaposlenim na OŠ Lenart—, ki so pripomogli, da je življenje
družine iz Slovenskih goric z novo
pridobitvijo postalo nekoliko lažje,
nadvse hvaležna za nesebično pomoč.
Iz SVIZ pa zelo uspešni in optimistični gimnazijki Agnes želimo vse dobro
na nadaljnji študijski in življenjski
poti.

Pomagali kupiti učne pripomočke

Podpredsednik Sindikata obrazovanja
Srbije Radomir Šojanović se je ob predaji donacije članicam in članom SVIZ
zahvalil za pomoč pri ponovnem vzpostavljanju kakovostnega učnega okolja
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,
ki so bile poškodovane in uničene v
letošnjih poplavah na območju nekdanje skupne države.

Članici Izvršilnega odbora SVIZ Jelka Velički in Marjana Kolar sta v
predbožičnem času v imenu našega
sindikata srbskim kolegom predali še
6.500 evrov za prizadete v letošnjih
poplavah, ki jih je SVIZ zbral v dobrodelni akciji. Takoj po prihodu v srbsko prestolnico, 19. decembra letos,
sta se skupaj s predstavniki Sindikata
obrazovanja Srbije odpravili v vasi
Bradarac in Bare, kjer sta si ogledali v
poplavah poškodovano podružnično
šolo in se srečali z vodstvom Osnovne
šole Božidar Dimitrijević Kozica. S
pomočjo naše donacije je šola kupila
potrebne učne pripomočke za vseh
svojih 12 podružničnih šol. Direktori-

ca matične šole Sanja Krstić Obradović je ob tem poudarila, da jim je SVIZ
omogočil, da so lahko kupili vso opremo, ki so jo njihovi učitelji pri poučevanju pogrešali: raznovrstne zemljevide, pripomočke za športno vzgojo,
projektorje, prenosne računalnike,
tiskalnike in televizor. Predstavnici
SVIZ sta v sklopu omenjenega obiska
predali še donacijo vrtcu Galeb v Petrovcu na Mlavi, in sicer za nakup
opreme za glasbeno učilnico v vrtcu,
ki je bila v letošnjih poplavah v celoti
uničena.

