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39.236 podpisov že v Državnem zboru

Prepričljivo število zbranih podpisov k
peticiji nazorno kaže, da večina zaposlenih v dejavnostih SVIZ ter pomemben del državljank in državljanov politiko vlade v izobraževanju in raziskovalni dejavnosti zavrača kot napačno.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
je s predsednicami in predsednikom
sindikalnih konferenc SVIZ 12. 2.
2015 predsedniku Državnega zbora
RS dr. Milanu Brglezu izročil kar
39.236 podpisov, ki jih je našemu sindikatu uspelo v nekaj tednih zbrati z
neprecenljivo pomočjo predsednikov
območnih odborov, sindikalnih zaupnikov, članic in članov, upokojenih
kolegov, sindikatov in vseh, ki jim
(vam) ni vseeno za prihodnost našega
izobraževanja in raziskovanja k peticiji Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela. Podpisnice in podpisniki peticije s tako veliko zbranimi
podpisi odločevalcem v naši državi
jasno sporočamo, da je politika
zmanjševanja sredstev za izobraževanje in raziskovanje povsem napačna
in jo je treba opustiti. Številčnost podpisov pod peticijo je bila obenem glasen poziv poslankam in poslancem,

naj ob sprejemanju rebalansa proračuna za letošnje leto zavrnejo varčevalne ukrepe v izobraževanju in raziskovalni dejavnosti in tako v Sloveniji
končajo škodljivo varčevalno politiko
na razvojno ključnih področjih. Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan
Brglez je v svoji izjavi po predaji podpisov povedal, da je SVIZ s peticijo
opozoril na pereč problem in poudaril, da politika, ki bi varčevala na
ključnih področjih, kot so izobraževanje, znanost in razvoj, ne more biti
vzdržna. Izpostavil je, da brez vlaganja
v ljudi ni razvoja države, zato je področje izobraževanja tisto, na katerega bo moral biti Državni zbor po njegovih besedah ob sprejemanju dokumentov, vezanih na dolgoročni razvoj, najbolj pozoren. Izpostavil je še,
da so možnosti za varčevanje na izobraževalnem področju po njegovem
mnenju v marsičem že izčrpane.

Predsednik vlade naj odgovori

SVIZ predpostavlja, da je demokratično izvoljena izvršilna oblast dolžna
skrbno in spoštljivo odgovarjati na
zahteve državljank in državljanov.

SVIZ je zatem, ko je predsedniku Državnega zbora RS predal podpise k
peticiji za ohranitev kakovostnega
javnega izobraževanja in raziskovanja, 17. 2. 2105 na predsednika Vlade
RS dr. Mira Cerarja v imenu 39.236
podpisnic in podpisnikov dokumenta
naslovil odprto pismo, v katerem z
zaskrbljenostjo ugotavlja, da politični
odločevalci vse pogosteje ignorirajo
kritike, pobude ali zahteve civilne
družbe ali pa se – v najboljšem primeru – nanje odzovejo le formalno. SVIZ
predpostavlja, da je demokratično
izvoljena izvršilna oblast dolžna skrbno in spoštljivo odgovarjati na zahteve državljank in državljanov. Pod
omenjeno peticijo, ki poziva Vlado
RS, naj takoj preneha z uničujočo
prakso zmanjševanja sredstev za javno izobraževanje, znanost in kulturo,
se je podpisalo 39.236 državljank in
državljanov in SVIZ težko razume, da
se vlada ne opredeli do njihovih stališč in zahtev. Premiera sprašuje, ali se
slovenska izvršna oblast čuti bolj za-

vezana obljubam Bruslju kot resnemu
in spoštljivemu dialogu z državljankami in državljani. SVIZ od dr. Mira
Cerarja, kot smo zapisali v pismu,
pričakuje, da bo pojasnil razloge, zakaj Vlada RS ne sprejema naše zahteve o takojšnjem prenehanju uničujočega varčevanja v znanosti in izobraževanju; da se bo opredelil do naše
trditve, da je politika varčevanja v izobraževanju in znanosti, ki jo vlada
nadaljuje, povsem zgrešena, saj nas
potiska na periferijo, v odvisnost in
podrejanje; da bo utemeljil, zakaj je
neizbežno z varčevanjem ogrožati
kakovostno delovanje javnih univerz
in raziskovalnih inštitutov; da bo
argumentiral, zakaj v rebalansu ni
mogoče zagotoviti zadostnih sredstev
za plačilo dodatne strokovne pomoči,
za zdajšnjo raven ﬁnanciranja šole v
naravi in interesne dejavnosti ter za
celotno izplačilo druge polovice tretje
četrtine poračuna iz naslova odprave
plačnih nesorazmerij.
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Izobraževanje za zaupnice in zaupnike

V Portorožu se je zbralo skoraj 300 sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz osnovnih
in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, naslednji izobraževalni
seminar bo izpeljan 9. in 10. marca v Zrečah, in sicer za sindikalne zaupnice in
zaupnike iz predšolske vzgoje.

V organizaciji SVIZ je bil 2. in 3. februarja letos izpeljan prvi iz niza izobraževalnih seminarjev za sindikalne
zaupnice in zaupnike SVIZ. V Portorožu se je zbralo skoraj 300 sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz osnovnih
in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, ki predstavljajo več
kot 21.000 članic in članov našega
sindikata. V uvodnem delu prvega
dneva seminarja je zbrane nagovorila
predsednica GO SVIZ in predsednica
Sindikalne konference osnovnih in
glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih Jelka Velički ter jim
predstavila dogajanje na področju
konference v začetku aktualnega
mandata 2014–2018, izpostavljene
teme pa je v nadaljevanju še podrobneje orisal glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. S seminarja so udeleženci poslali javni poziv ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislavi Setnikar Cankar, Vladi RS ter
poslankam in poslancem Državnega
zbora ob sprejemanju rebalansa pora-

čuna 2015, v katerem so med drugim
opozorili, da je država kot odgovorna
za javne osnovne šole dolžna v njih v
največji možni meri zagotoviti vsem
učenkam in učencem ustrezne razmere za pridobitev kakovostne osnovne
izobrazbe, učiteljicam in učiteljem ter
vsem drugim zaposlenim pa ustrezne
pogoje za opravljanje zahtevnega in
odgovornega dela ter primerno plačilo zanj. Poziv so sindikalne zaupnice
in zaupniki sicer nameravali šolski
ministrici izročiti na samem seminarju v Portorožu, a je ministrica svojo
udeležbo na njem ob velikem ogorčenju navzočih v povsem zadnjem hipu
odpovedala. Dvodnevni izobraževalni
seminar se je sklenil z zborom sindikalne konference, na katerem je bila v
ospredju razprava o ureditvi delovnega časa učiteljic in učiteljev, tej pa je
sledila predstavitev sprememb, ki so
bile ob 9. kongresu SVIZ vpeljane v
statut sindikata. Več o seminarju in
fotoutrinke z le-tega si lahko ogledate
na www.sviz.si.

Vprašanja za šolsko ministrico
Sindikalne zaupnice in zaupniki iz
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov
za izobraževanje odraslih so ob omenjenem izobraževalnem seminarju v
Portorožu pripravili za šolsko ministrico tudi nekaj zanje najbolj perečih
vprašanj, s katerimi se srečujejo pri
svojem delu. Ker jih dr. Stanislavi
Setnikar Cankar spričo njene odpovedane navzočnosti na dogodku niso
mogli postaviti neposredno, jih je
SVIZ na resorno ministrstvo 10. 2.
2015 naslovil pisno. Sindikat šolsko
ministrico med drugim sprašuje, zakaj so nekatere ure dodatne strokovne pomoči za učence sistemizirane
druge pa ne; zakaj ministrstvo z vsebino svojih okrožnic »nagovarja« ravnatelje, naj z izvajanjem le-teh kršijo
zakone in pravice zaposlenih; katere
varčevalne ukrepe je ministrstvo že
izpeljalo za svoje zaposlene; ali je delo
učiteljev v zasebnih šolah enako vre-

dnoteno kot v javnih; koliko učencev
s posebnimi potrebami (z odločbami)
je vključenih v zasebne šole; kakšno je
stališče ministrstva glede plačanih
oziroma volonterskih pripravništev
in ali se na tem področju leta 2015
obetajo spremembe; kaj bo ministrstvo storilo za omejitev pravic staršev
in predvsem pravice do vmešavanja v
delo učiteljev in delovanje šole; kdaj
bo delo z učbeniškim skladom vneseno v sistemizacijo del strokovnih delavcev; na katerih strokovnih podlagah temeljijo predlogi MIZŠ o zmanjšanju števila strokovnih delavcev svetovalne službe oziroma zviševanju
normativa za zaposlovanje svetovalnih delavcev ter kdo strokovno podaja tovrstne predloge. Celoten dokument, ki smo ga naslovili na ministrico za izobraževanje, znanost in šport,
je dostopen na naši spletni strani
www.sviz.si.

Predlog koncepta ZViS
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport (MIZŠ) je 16. 2. 2015 na podlagi zavez, ki so zapisane v Resoluciji o
nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 in Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije
2011–2020, pripravilo predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu ZViS ter
ga predstavilo javnosti in posredovalo
visokošolskim deležnikom. Slednje –
tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture (SVIZ) – je MIZŠ
pozvalo, naj predlog koncepta preučijo in ministrstvu posredujejo predloge, zatem pa bodo na MIZŠ na temo
visokošolskega zakona 3. marca letos
pripravili sestanek z vsemi visokošol-

skimi deležniki. Na podlagi pripomb
iz razprave o predlogu koncepta naj bi
bil nato oblikovan predlog zakona, ki
bo šel zatem v javno obravnavo. SVIZ
bo najnovejši predlog koncepta visokošolskega zakona natančno pregledal in ga primerjal s predlogom, ki je
bil že usklajen med visokošolskimi
deležniki še v času prejšnjega šolskega ministra dr. Jerneja Pikala.
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Podpisali socialni sporazum

Sindikalne centrale so se skladno s
svojo napovedjo, ki so jo podale ob
podpisu socialnega sporazuma, 12. 2.
letos dogovorile za skupne aktivnosti
za spremembo deﬁnicije minimalne
plače. V noveli zakona o minimalni
plači naj bi bil ta prejemek v prihodnje
opredeljen tako, da ne bo vključeval
dodatkov.

Po nekaj več kot treh mesecih pogajanj so predstavniki Vlade RS, delodajalskih organizacij in sindikalnih
konfederacij – med slednjimi tudi
Konfederacija sindikatov javnega
sektorja, katere član je SVIZ – ob navzočnosti premierja dr. Mira Cerarja 5.
2. 2015 v Ljubljani podpisali socialni
sporazum za leti 2015 in 2016. Predsednik vlade je ob podpisu poudaril, da
gre za pomemben dogovor, ki kaže na
medsebojno zaupanje, odgovornost
in skrb za skupno prihodnost. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač
Mrak, ki je vodila pogajanja in prispevala podpis v imenu vlade, pa je v nagovoru opozorila, da dokument nakazuje temeljne politike, ki bodo oblikovane v prihodnje. Ob tem je zatrdila,
da v nadaljnjih pogovorih ne bosta
spregledani niti minimalna plača niti

insolvenčna zakonodaja, četudi ti področji v sporazum nista vključeni. Za
sindikate je v zvezi s socialnim sporazumom ključno, da iz dokumenta izhaja, da je za spreminjanje delovnopravne zakonodaje, trga dela, zdravstva, pokojninskega zavarovanja in
plačnega sistema v javnem sektorju
potrebno soglasje socialnih partnerjev. Za delavke in delavce v javnem
sektorju je zelo pomembno, da bo
tudi o napovedanih spremembah zakona o zavodih treba pri bistvenih
vprašanjih doseči soglasje. Na področju izobraževanja izpostavljamo tri
elemente dogovora: nujno soglasje pri
spreminjanju standardov in normativov; za izobraževanje se nameni najmanj 6 odstotkov BDP; postopna
uveljavitev priporočil EU pri ﬁnanciranju raziskovanja in razvoja.

Razjasniti krpanje bančnih lukenj
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
(ZSSS) in Konfederacija sindikatov
javnega sektorja Slovenije (KSJS),
katere član je tudi SVIZ, sta na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja 11.
2. 2015 naslovila pismo z jasnim sporočilom: »Ne bomo plačevali malopridnosti našega bančnega sistema!«
Podpisnika mag. Dušan Semolič in
Branimir Štrukelj sta premiera ob
tem spomnila na domnevne nepravilnosti v Banki Slovenije in na prekapitalizirane banke, ki zlahka in brez tveganja dobičkonosno poslujejo. Banke
pomemben dobiček ustvarjajo že z
obrestnimi prilivi od državnih obveznic in medtem ko še dodatno služijo z
državnimi obveznicami, veliko njihovih komitentov, ki so izgubili zaposlitev v stečajih, zaman že nekaj let čaka
na poplačilo svojih terjatev. Prav te
iste banke so namreč spet prve v vrsti

za poplačilo svojih terjatev iz stečajev.
ZSSS in KSJS od predsednika vlade
zahtevata, naj takoj sproži ustrezne
preiskave, ki bodo do konca razjasnile
vsa dejstva glede krpanja bančnih
lukenj. Premier naj prav tako takoj
pridobi in javno objavi vse informacije v zvezi z metodologijo oziroma metodologijami izračuna bančnih lukenj.
Če je do prevelike dokapitalizacije
slovenskega bančnega sistema res
prišlo, pa naj prav vsa sredstva pridobi nazaj in obenem takoj sproži zakonodajni postopek, s katerim bo na
prvo mesto pri poplačilu terjatev iz
stečajne mase postavil delavce in ne
banke. Sindikalista sta izpostavila še,
da do uresničitve navedenih zahtev
niso smiselni kakršnikoli nadaljnji
varčevalni ukrepi ali morebitna pogajanja o njih.

TTIP je treba zavrniti

Če bi bila določila trgovinskega sporazuma TTIP v celoti vpeljana za javne
storitve, kot je izobraževanje, bi strogo
omejila prostor javnega sektorja ter
okrepila pritiske po privatizaciji in
komercializaciji.

V dvorani Državnega sveta v Ljubljani
je 13. 2. 2015 na pobudo Umanotere,
Slovenske fundacije za trajnostni razvoj in evropskega poslanca Igorja Šoltesa kot predstavnika evropskih Zelenih potekala javna razprava o vplivu
prostotrgovinskega sporazuma med
EU in ZDA na Slovenijo in njeno družbo. Na dogodku je o nevarnosti sporazuma TTIP in drugih prostotrgovinskih sporazumov za javne storitve
spregovoril tudi glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj. SVIZ sicer že dlje
časa javno opozarja na problematičnost in nevarnosti prostotrgovinskih
sporazumov, o katerih pogajanja največkrat potekajo v največji tajnosti in
so skrajno netransparentna, ob tej
priložnosti pa je glavni tajnik izpostavil, da je treba sporazum TIPP zavrniti, saj gre za ključno točko spopada

med korporacijami in državo. S pomočjo klavzule ISDS bi tako korporacije lahko omejevale javne politike, ki
so v rokah državljanov. Več informacij in stališče SVIZ do sporazuma
TTIP in njemu sorodnih sporazumov
lahko najdete na spletni strani
www.sviz.si.
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Konec dolge stavke
Po skoraj trimesečni stavki zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah v
Srbiji je tamkajšnjemu Ministrstvu
za šolstvo, znanost in tehnološki
razvoj ter dvema učiteljskima sindikatoma – Zvezi učiteljev Srbije
(TUS) in Nezavisnosti (NTTU) –, ki
sta tudi člana Evropskega združenja
učiteljskih sindikatov (ETUCE), 11.
2. 2015 uspelo skleniti sporazum.
Spremenjena kolektivna pogodba
bolje ščiti zaposlene, jim zagotavlja
jubilejno in letno nagrado, solidarnostno pomoč, odpravnino, bolje
pa tudi ščiti predstavnike sindika-

tov v šolah. Ob tem je bilo dogovorjeno, da bodo predstavniki sindikalne strani v prihodnje lahko sodelovali v zakonodajnem postopku oblikovanja plač v javnem sektorju in
pri nastajanju krovnega zakona v
izobraževanju, da bi tako zboljšali
vse slabši položaj zaposlenih v izobraževanju. Slednji so se namreč
znašli na dnu plačne lestvice v javnem sektorju. Pogajalski proces so
podprli tudi pri ETUCE, kar je imelo pomembno vlogo pri dogovarjanju z oblastjo.

Po dolgotrajnih pogajanjih in skoraj
trimesečni stavki zaposlenih v srbskih
osnovnih in srednjih šolah je sindikatom uspelo z vlado doseči dogovor in
spremeniti tudi kolektivno pogodbo.

V Makedoniji začetek pogajanj

Vodstvo makedonskega učiteljskega
sindikata se je zahvalilo glavnemu tajniku SVIZ, ker je pomembno pripomogel k temu, da je vlada prisluhnila
njihovim zahtevam.

Ob koncu minulega meseca so bili
primorani poseči po skrajnem sindikalnem sredstvu, tj. stavki, tudi
naši makedonski kolegi. Znašli so
se namreč v zelo zapletenem in zahtevnem položaju, saj prek pogajanj
z vlado niso mogli doseči ničesar,
obenem pa je oblast uporabila vsa
sredstva, da bi sindikatu otežila in
onemogočila delovanje. Po enajstih
stavkovnih dnevih se je makedonsko ministrstvo za izobraževanje le
približalo zahtevam sindikalne strani in sindikat SONK je 4. 2. 2015
stavko prekinil. Ministrstvo je sindikalni strani zagotovilo, da ne bo
vpeljalo ukrepa, skladno s katerim
bi se makedonskim učiteljicam in
učiteljem znižala plača, če uspeh
njihovih učencev pri eksternem
preverjanju ne bi bil skladen z oceno, ki so jim jo podelili oni. Obenem je pristalo na takojšen začetek
pogajanj s SONK o samem modelu
zunanjega preverjanja in se strinja-

lo, da bo pomembno omejilo tudi
druge oblike kazni, ki izhajajo iz
aktualne zakonodaje, ter čim bolj
zmanjšalo obremenjenost pedagoških delavcev z administrativnimi
nalogami. Oblast je kot legitimno
sprejela tudi zahtevo po zvišanju
učiteljskih plač, ki zdaj znašajo od
350 do 400 evrov, pogajanja o tem
pa se bodo začela v prihodnjih mesecih ob sodelovanju z makedonskim ﬁnančnim ministrstvom.
Vodstvo sindikata SONK – ta zastopa približno 30.000 članic in članov
na vseh ravneh izobraževanja – se je
po sklenitvi sporazuma z vlado zahvalilo tudi glavnemu tajniku SVIZ
Branimirju Štruklju, ker jih je ob
svojem obisku v Makedoniji decembra lani javno podprl v njihovih
zahtevah in poskrbel, da se je z njimi sestal tudi direktor Evropskega
združenja učiteljskih sindikatov
Martin Rømer.

Obiskali so nas kurenti

Kurenti so ob svojem obisku s svojimi
željami podprli SVIZ v prizadevanju za
ohranjanje kakovostnih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Četudi še nikomur ni uspelo enoznačno dokazati, odkod izvira ta čudoviti pustni lik in dokončno opredeliti njegovega poslanstva, so v
predpustnem tednu, 9. februarja
2015, ptujski kurenti prinesli na sedež našega sindikata veliko pozitivne energije in iskrenega veselja. S
svojo mogočnostjo in zvoki so med
svojim tradicionalnim plesom napolnili Oražnovo ulico in upamo, da
bomo v prihodnje tudi s pomočjo
njihove mistične energije, ki so nam
jo pustili, še uspešneje zastopali interese naših članic in članov.

