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Na sestanku z ministrom in ravnatelji

Minister dr. Jernej Pikalo ter
predstavniki SVIZ in ravnateljev
so se ob koncu srečanja strinjali,
da je tristransko sodelovanje,
kakršno je bilo izpeljano, v korist vseh in da je treba s tovrstnimi srečanji nadaljevati.

Na pobudo SVIZ so se predstavniki
sindikata 18. 12. 2013 srečali z ministrom za izobraževanje dr. Jernejem
Pikalom in v prvem delu sestanka
spregovorili o nejasnem položaju in
prihodnosti dijaških domov. SVIZ
je pri ministru preveril bojazni zaposlenih, da bi se lahko slovenski
dijaški domovi zaradi vseh težav, v
katerih so se znašli in ki se še stopnjujejo, začeli zapirati. Minister je
to zanikal in pojasnil, da se ministrstvo trudi ohraniti nastanitvene
kapacitete in v ta namen rešuje težave z vsakim posameznim dijaškim
domom. Tako v primeru nekaterih
načrtuje reorganizacijo, pri drugih
priključitev doma srednji šoli, v tretjih pa organizacijsko združitev več
domov v skupno pravno osebo. Po
besedah pristojnih ministrstva pri
tem ne usmerjajo varčevalni motivi,
temveč reševanje javnih zavodov in
s tem delovnih mest. Kot najbolj
optimalno sistemsko rešitev za prihodnje vidijo združevanje domov,
saj naj bi se po zagotovilih ministrstva tudi za zaposlene v dijaških domovih v večjih sistemih laže našlo
rešitve in možnosti prezaposlitve
kot v manjših. Predstavniki SVIZ
so opozorili, da dijaški domovi ob
zdajšnjem načinu in višini ﬁnanciranja ne zmorejo pokrivati stroškov, izpostavili so tudi anomalije v
sistemu zaposlovanja, ob koncu
prvega dela srečanja pa MIZŠ predstavili še sklep izredne seje Izvršilnega odbora SVIZ o predlogu Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje.
V drugem delu srečanja so se predstavnikom ministrstva in sindikata
pridružili tudi predstavniki ravnateljskih združenj. Takšno tripartitno srečanje je predlagal SVIZ, ki si
želi, da bi po zgledu pedagoško razvitih evropskih držav ravnatelji,
ministrstvo in sindikat na rednih

srečanjih v okviru svojih pristojnosti izmenjevali stališča in poglede,
razpravljali o težavah in iskali skupne rešitve zanje. Kot primer je SVIZ
omenil zaplete pri izplačevanju regresa za prehrano, ki ga nekateri
ravnatelji še zmeraj vežejo na 4urno prisotnost na delovnem mestu. V ospredju nadaljnje razprave je
bilo (ne)spoštovanje socialnega dialoga in poskusi ravnateljev na nekaterih šolah, da bi zaobšli zakonske
obveznosti dogovarjanja z reprezentativnim sindikatom. Ravnatelji
so tudi ob tej problematiki soglašali,
da je omenjeno ravnanje nedopustno, in izrazili željo, da bi se sindikat,
ko je te težave zaznal, najprej obrnil
na ravnateljska združenja in ne
(zgolj) na šolsko ministrstvo.
Ker smo na SVIZ v zadnjem obdobju s strani našega članstva iz dejavnosti osnovnega šolstva ponovno
prejeli več vprašanj o delovanju
učbeniškega sklada, smo ministra
na sestanku seznanili tudi s to problematiko, še isti dan pa smo na
ministrstvo v povezavi s tem naslovili še dopis. V njem smo opozorili
na težave, ki se kažejo v praksi spričo trenutnega načina ﬁnanciranja
učbeniškega sklada. Ta po mnenju
SVIZ zelo omejuje možnost učiteljeve strokovne in avtonomne izbire
učnega gradiva ter poraja vprašanje
o smiselnosti učbeniških skladov v
obliki, kot je določena z zdaj veljavnim pravilnikom na tem področju.
Prav tako trenutno ﬁnanciranje izpraznjenih učbeniških skladov onemogoča, da bi bili skrbniki skladov
za svoje delo plačani oziroma nagrajeni. Izpostavljeni problemi zelo
otežujejo ustrezno delovanje učbeniških skladov, zato smo ministru
predlagali sestanek, na katerem bi
se posvetili izključno tej tematiki.
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Pripravili navodila o poračunu tretje
četrtine
V začetku decembra, 7. 12. 2013, je
začel veljati Zakon o izplačilu razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)
(Ur. l. RS, št. 100/13), ki je bil novembra letos sprejet v državnem
zboru, upoštevaje odločitev Vrhovnega sodišča RS, da je Republika
Slovenija z neizplačilom tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012
kršila Kolektivno pogodbo za javni
sektor. Ministrstvo za notranje za-

deve, ki je pristojno za sistem plač v
javnem sektorju, je ob koncu decembra pripravilo dogovorjeno navodilo o načinu izplačila odprave
tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev. Povzetek temeljnih točk le-tega
najdete
na
spletni
strani
www.sviz.si, v rubriki Obvestila
GO, sicer pa je notranje ministrstvo
pojasnilo v zvezi z izvajanjem
ZNIRPJU že posredovalo proračunskim uporabnikom in ga objavilo na svoji spletni strani.

Sporni določbi pravilnika v predšolski
vzgoji
Izvršilni odbor SVIZ se je 17. 12.
2013 sestal na izredni seji spričo
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki
ga je v javno razpravo posredovalo
šolsko ministrstvo. IO je soglasno
zavrnil predlagano zaostritev normativov za poslovne sekretarje in
računovodje, kot so opredeljeni v
spremembah navedenega pravilnika, in predlagano še dodatno povečanje števila otrok v oddelkih v vseh
vrtcih ter od predlagatelja pravilnika zahteval umik spornih določb.
SVIZ je MIZŠ sporočil, da je enostransko poseganje v normative, ki
znižujejo plače računovodjem in
poslovnim sekretarjem, povsem
nesprejemljivo, saj se je Vlada RS v
zadnjem stavkovnem sporazumu z
reprezentativnimi sindikati javnega
sektorja obvezala, da bo do 31. 10.
2013 pripravila predlog za odpravo
anomalij v skupini J, vključujoč

računovodje in poslovne sekretarje,
a do zdaj tega ni storila. Poskus
enostranskega spreminjanja normativov je obenem v nasprotju s
Sporazumom o razrešitvi stavkovnih zahtev (10. 5. 2012) in z na podlagi tega sporazuma sprejetimi Izhodišči za socialni sporazum 2012–
2016, ki določajo, da se spremembe
standardov in normativov na področju izobraževanja uskladijo s
socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma. Enako nesprejemljivo je tudi predlagano povečanje
števila otrok za enega v oddelkih
vrtcev, saj se s tem zakonska materija določanja zgornjega števila otrok
v vrtcih iz zakona prenaša v pravilnik. Ministrstvo pa smo ponovno
opozorili, da povečevanje števila
otrok v vrtčevskih oddelkih neizogibno vodi v nedopustno slabšanje
kakovosti predšolske vzgoje.

Izboljšanje za baletne plesalce
Na Odboru za kulturo Državnega
zbora Republike Slovenije je bil
potrjen predlog Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo
in šport, ki bo celostneje uredil status poklicnega baletnika oziroma
izboljšal pogoje za poklicne pokojnine baletnih plesalcev. Omenjeni
predlog o nujnosti takojšnje sistemske ureditve poklicne pokojnine
baletnih plesalcev v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK-E) je bil
Odboru za kulturo DZ posredovan
na predlog SVIZ in Sindikata Glosa, ki sta na seji Komisije Državnega
sveta za kulturo, znanost, šolstvo in
šport novembra letos opozorila, da

Predlog ponovno le parcialno ureja
problematiko na področju kulture
in ne rešuje nekaterih problemov,
povezanih s statusom in vrednotenjem posameznih umetniških poklicev. Med drugim je to status poklicnega baletnika oziroma pogoji
za poklicne pokojnine baletnih plesalcev. Baletni plesalci so namreč
zaradi vsakodnevnih hudih telesnih
in duševnih obremenitev, ki so jim
izpostavljeni, ena najbolj ranljivih
skupin med poklici v kulturi. Poleg
tega je baletni poklic v obstoječem
plačanem sistemu izrazito podcenjen, ker je »nagrajevan« zgolj za
srednješolsko izobraževanje, saj
višje stopnje ni mogoče pridobiti.
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Z MIZŠ o visokošolskem zakonu
Na MIZŠ smo se prav tako na pobudo SVIZ 13. 12. 2013 predstavniki
sindikata sešli še z državnim sekretarjem dr. Mirkom Pečaričem in
mu podrobneje predstavili svoje
pripombe in pomisleke k predlaganem novem visokošolskem zakonu.
SVIZ je k zakonu v roku javne razprave poslal predloge in komentarje, predstavniku ministrstva pa še
na sestanku prenesel kritiko glede
samega snovanja zakona in dela
skupine, ki je pripravljala predlagani zakon, saj je predstavnik SVIZ v
njej pogrešal več dialoga. Podali
smo tudi pripombo na postopek
usklajevanja s socialnimi partnerji,
ki ni bil izpeljan v skladu z ustaljeno
prakso, in izrazili pričakovanje, da

bo v prihodnje socialni dialog bolj
organiziran in da bodo predlogi
socialnih partnerjev upoštevani ali z
argumenti zavrnjeni. Ministrstvo je
do zdaj že upoštevalo naše nestrinjanje s predlaganim skrajšanim
postopkom, po katerem naj bi se
sprejemal zakon, in potrdilo, da bo
zakon obravnavan in sprejet v rednem postopku. Po novem letu bo
sicer MIZŠ, upoštevajoč predloge iz
javne razprave, pripravilo novo različico besedila zakona in tega nato
skupaj s socialnimi partnerji obravnavalo na srečanjih, ki jih načrtujejo
izpeljati z visokošolskimi deležniki,
tudi s SVIZ kot reprezentativnim
sindikatom za področje visokega
šolstva.

Pisa jasno sporočilo slovenski politiki

O rezultatih raziskave PISA sta na
Pedagoškem inštitutu v Ljubljani spregovorila direktorica inštituta Mojca
Štraus in minister za izobraževanje dr.
Jernej Pikalo. Videoposnetki predstavitve so dostopni na www.sviz.si.

Po predstavitvi dosežkov v mednarodni raziskavi PISA 2012 je SVIZ 5.
decembra letos v sporočilu za javnost izrazil zadovoljstvo, da so se
slovenski 15-letniki na lestvici rezultatov v matematičnem in naravoslovnem znanju uvrstili nad povprečje najrazvitejših držav na svetu,
vendar pa smo ob tem poudarili, da
dosežki v bralni pismenosti nedvoumno sporočajo, da moramo to pomembno področje nujno izboljšati.
SVIZ zato podpira, da se brez politizacije ter ob sodelovanju strokovnjakov in učiteljev praktikov vzpostavijo takojšnje aktivnosti za izboljševanje bralne pismenosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport pa smo pozvali, naj v ta namen zagotovi ustrezna sredstva.
Odločevalci v šolski politiki v Sloveniji morajo končno prisluhniti
številnim opozorilom, da aktualne
krize ni mogoče premagati z zniževanjem sredstev za izobraževanje,

torej tudi učiteljskih plač. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) v zadnji raziskavi
PISA namreč med drugim ugotavlja, da je višina učiteljskih plač pozitivno povezana z uspehi učencev v
tej raziskavi – torej, da so mladi v
državah z bolje plačanimi učitelji
dosegli statistično pomembno boljše rezultate kot njihovi vrstniki iz
držav, kjer so učiteljske plače slabše.
Za Slovenijo, ki se je po podatkih
Evropske komisije z Grčijo in Portugalsko znašla med trojico evropskih držav, v katerih so se v šolskih
letih 2011/2012 in 2012/2013 plače
učiteljev znižale najbolj, slednji podatek predstavlja resno opozorilo.
Ob tem je na mestu vprašanje, kako
dolgo lahko slovenski izobraževalni
sistem še zadrži zdajšnjo raven kakovosti, ki nas pri matematiki in
naravoslovju umešča med nadpovprečne države OECD.

Pri notranjsko-kraških ravnateljih

Ravnatelji so bili zadovoljni, da so lahko predstavnikoma šolskega sindikata
predstavili težave, s katerimi se spoprijemajo pri svojem delu in so speciﬁčne za vsako šolo posebej.

Na OŠ Antona Globočnika v Postojni je 12. decembra letos potekalo
srečanje ravnateljev osnovnih in
glasbenih šol notranjsko-kraške
regije, na katerem je aktualno problematiko javnega šolstva predstavil tudi glavni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj. Sestanka ravnateljev, ki so
med drugim spregovorili še o zaposlovanju strokovnega in drugega
kadra v osnovnem šolstvu, problematiki mladih učiteljev in normativih v javnem šolstvu, pa se je udeležil še strokovni sodelavec SVIZ za
pravne zadeve Jernej Zupančič. Na
srečanju sta bila v ospredju razprave
tudi postopek imenovanja ravnateljev in problematika številnih menjav ravnateljev, ker z njimi niso
zadovoljni šolska zbornica, starši ali

lokalna politika. Ob izpostavljenem
vprašanju urejanja delovnega časa
učiteljev, ki se ga vsaka šola loteva
drugače, je Branimir Štrukelj poudaril, da je treba vsako spremembo,
ki je povezana z delovnim časom
zaposlenih, sprejeti ob predhodnem mnenju reprezentativnega
sindikata. Drugačno odločanje o
delovnem času, predvsem o delovnem času učiteljev, bi namreč pomenilo nespoštovanje določil kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Ob koncu je ravnateljica Sabina Ileršič Kovšca, ki je gostila srečanje, izrazila zadovoljstvo, da
so si navzoči lahko izmenjali mnenja, ki niso zelo različna in so večinoma v korist zaposlenih v osnovnem in glasbenem šolstvu.
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Priložnost za nov začetek

Za več informacij o projektu spremljajte
spletno stran www.priloznost.si. Tu bodo
v kratkem objavljeni tudi podrobni podatki o več izobraževalnih delavnicah, ki bodo
do junija 2014 izpeljane za člane sindikatov
KSJS.

Konfederacija sindikatov javnega
sektorja (KSJS) je pri Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti prijavila projekt
»Priložnost za nov začetek«, s katerim se želijo sindikati vključiti v aktivno politiko zaposlovanja in prispevati k razvoju novih zaposlitvenih možnosti za članstvo. Mnogi
javni uslužbenci so namreč zaposleni za določen čas, novih zaposlitev v
javnem sektorju praktično ni, medtem ko je dolgoročna zaposlitev za
nedoločen čas vse bolj ogrožena.
Mnogi javni uslužbenci niso usposobljeni za soočenje z brezposelnostjo in iskanje novih možnosti na
trgu dela. S projektom, v katerem
kot partner sodeluje tudi Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, želi
KSJS zagotoviti članom sindikatov
potrebne informacije, svetovanje in
usposabljanje za boljši položaj na
trgu dela ter jih seznaniti z novimi
zaposlitvenimi možnostmi, kot so
samozaposlovanje in socialno podjetništvo. Članstvo se bo seznanilo s
potrebami in kvaliﬁkacijami na trgu
dela ter se usposabljalo za speciﬁč-

na znanja, kot so komunikacijske
spretnosti, uporaba interneta v
vseživljenjskem učenju in karierni
orientaciji, učinkovita predstavitev
znanja, spretnosti in kompetenc,
reševanje problemov. Kot strokovna podlaga za nadaljnje delo bo pripravljena študija o vlogi sindikatov
pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti in evalvacija projektnih aktivnosti. Projekt, ki ga
delno ﬁnancira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada, ponuja tudi primerjavo dobrih praks
aktivne politike zaposlovanja in
usposabljanja za nove priložnosti na
trgu dela v državah EU.

Trinajstkrat več prosilcev
SVIZ je že ob ustanovitvi med svoja
načela in cilje zapisal medsebojno
solidarnost kot temelj delovanja
sindikata. V času ﬁnančne in
gospodarske krize je solidarnost s
tistimi, ki so se znašli v nadvse težkem položaju in sami ne morejo
vplivati na okoliščine, v katerih živijo in delajo, še pomembnejša. SVIZ
se je zato z veseljem odzval povabilu
Dijaške
organizacije
Slovenije
(DOS) k doniranju sredstev na posebni bančni račun Dijaškega sklada in za projekt pomoči dijakom v

stiski prispeval 3.500 evrov. V DOS
so bili nad letošnjim odzivom na
razpis presenečeni in zgroženi, saj
so prejeli 752 vlog dijakov iz socialno ogroženih družin – tj. skoraj trinajstkrat več kot lani, ko je bilo vlog
59. Omenjeno si v DOS razlagajo s
tem, da se je položaj dijakov in njihovih staršev ali skrbnikov v minulem letu bistveno poslabšal in je
vedno več takih, ki potrebujejo pomoč, da se prebijejo iz meseca v mesec.

Povabilu k doniranju sredstev na posebni bančni račun Dijaškega sklada
za socialno ogrožene mlade se je odzval tudi SVIZ.

Z najlepšimi željami za 2014!
Ob tej priložnosti, ko nas do izteka
leta loči le še nekaj decembrskih
dni, vam, cenjeni članice in člani,
dragi bralci naših e-novic, izrekamo
iskrene želje, da bi v prazničnem
času v družbi svojih najdražjih pre-

živeli čim lepše in mirne praznike, v
prihajajočem letu 2014 pa naj se
vam v izobilju izmenjujejo zdravje,
zadovoljstvo, sreča, poklicni in
osebni uspehi!

