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Svizove novice bodo pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
 
Novice ureja: Tanja Modrijan. Iz
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O nejasnostih izplačila nesorazmerij 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, zna-
nosti in kulture Slovenije je 27. ja-
nuarja letos pripravil novinarsko 
konferenco, na kateri je glavni taj-
nik sindikata Branimir Štrukelj ko-
mentiral zaplete in nejasnosti glede 
izplačila prvega obroka tretje četrti-
ne odprave plačnih nesorazmerij 
javnim uslužbencem. Ob tem je 
opozoril, da je poračun odprave 
plačnih nesorazmerij obveznost 
financerja in da zavodi teh sredstev 
ne morejo zagotoviti s poseganjem 
v programe in potekajoče aktivnosti 
ali kakršenkoli namenski denar. Iz 
številnih odzivov na to temo, ki jih 
je prejel SVIZ, namreč izhaja tudi 
bojazen, da bi denar za poplačilo 
tretje četrtine dobili na račun eks-
kurzij, nakupa učil ali izobraževanja 
učiteljev. Glavni tajnik SVIZ je po-
jasnil, da velika večina zavodov na 
področju šolstva – zlasti univerze –, 
kulture brez dodatnega denarja s 
strani financerja te obveznosti ne 
more izplačati. Ponovno pa je 
spomnil tudi, da omenjeno izplačilo 

ni posledica pogajanj, ampak odlo-
čitve Vrhovnega sodišča RS. Sindi-
kati so na pogajanjih konstruktivno 
in racionalno dorekli zgolj način 
izplačila razlike v plači javnih uslu-
žbencev zaradi odprave tretje četrti-
ne nesorazmerij za čas od 1. oktobra 
2010 do 31. maja 2012. Od države 
zdaj pričakujejo, da bo podpisane 
dogovore spoštovala in poskrbela 
za izplačilo vsaj prve polovice neso-
razmerja najpozneje do konca fe-
bruarja 2014, skrajni rok za poplači-
lo druge polovice pa je do konca 
januarja leta 2015. 
V nadaljevanju novinarske konfe-
rence je Branimir Štrukelj sprego-
voril še o morebitnih težavah, v ka-
tere bi iskanje dodatnega prihranka 
lahko pahnilo javne zavode, ter ob 
tem posebej izpostavil nadvse za-
skrbljujoč položaj v ustanovah, ka-
kršna je Center za usposabljanje, 
vzgojo in izobraževanje Janeza Lev-
ca Ljubljana. 

Ministrstvo predlagalo odpuščanja 
SVIZ in Sindikat zdravstva in soci-
alnega varstva Slovenije (SZSVS) 
sta 7. januarja letos ministrico za 
delo, družino in socialne zadeve dr. 
Anjo Kopač Mrak v pismu pozvala, 
naj država in MDDSZ spoštujeta 
odločitev Vrhovnega sodišča RS, 
uresničita podpisano obveznost in 
svojim proračunskim uporabnikom 
zagotovita sredstva za poplačilo 
odprave tretje četrtine plačnih ne-
sorazmerij v osnovnih plačah javnih 
uslužbencev ter se odpovesta ne-
sprejemljivemu iskanju dodatnega 
prihranka na tako občutljivem po-
dročju delovanja, kot ga pokrivajo 
centri za socialno delo, varstveno-
delovni centri ter centri za usposab-
ljanje, delo in varstvo. Ministrstvo 
za delo je namreč 30. decembra lani 

na omenjene proračunske uporab-
nike naslovilo dopis o izplačilu raz-
like v plači zaradi odprave plačnih 
nesorazmerij in jih pozvalo, naj 
sredstva za izplačilo te obveznosti 
države v okviru zakonskih rokov 
zagotovijo iz razpoložljivih virov 
poslovanja zavoda oziroma jih pri-
hranijo z dodatnimi napori pri var-
čevanju na vseh področjih prora-
čunske uporabe – z reorganizacijo 
dela, sistemizacijo delovnih mest in 
celo z zniževanjem števila zaposle-
nih. Pismo SVIZ in SZSVS mini-
strici dr. Anji Kopač Mrak si lahko v 
celoti preberete na spletni strani 
www.sviz.si. 
 

Vladna in sindikalna stran sta novem-
bra lani podpisali izjavo o usklajenosti 
besedila zakonskega predloga o načinu 
izplačila razlike v plači javnih uslu-
žbencev zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij, ob tem pa še izjavo, da 
zaradi poplačila omenjenega dolga 
država v letu 2014 ne bo dodatno pose-
gala v pravice javnih uslužbencev, ki bi 
presegale maja 2013 sklenjeni dogovor. 
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Predsedstvo o predšolskem pravilniku 
V prostorih šolskega ministrstva je 
7. januarja letos potekal sestanek o 
problematiki predlaganega Pravil-
nika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje, ki ga 
je sredi lanskega decembra v javno 
razpravo posredovalo ministrstvo. 
SVIZ je svoje pripombe na pravil-
nik poslal v roku javne razprave in 
obenem zahteval sestanek v zvezi z 
nekaterimi problematičnimi določ-
bami in nejasnostmi v pravilniku. 
SVIZ se je v prvem odzivu že opre-
delil do nekaterih ključnih in za sin-
dikat v celoti nesprejemljivih do-
ločb predloga pravilnika, ki bi po 
našem mnenju poslabšale položaj 
administrativno-računovodskih 
delavcev v vrtcih pri osnovnih šo-
lah, omogočile povečanje števila 
otrok v oddelkih zaradi preveč 
ohlapno opredeljene možnosti rav-
natelja, da poveča število otrok v 
oddelku za še enega otroka, ter do 
določb, ki preprečujejo izvajanje 

sočasnosti strokovnih delavcev v 
obsegu, ki je večje od minimalnega. 
Posledici omenjenih določb bi lah-
ko bili zmanjševanje števila zaposle-
nih strokovnih delavcev ter ne na-
zadnje tudi slabša kakovost vzgojno
-izobraževalnega dela in varstva v 
vrtcih. Na sestanku z državnim se-
kretarjem in sodelavci ministrstva 
je SVIZ dobil zagotovilo, da bo mi-
nistrstvo na podlagi prejetih pri-
pomb in izmenjanih stališč pripra-
vilo novo različico predloga pravil-
nika in nam jo posredovalo v vnovi-
čen pregled. Spremenjen predlog 
smo prejeli v tem tednu, 30. januarja 
pa ga je obravnavalo predsedstvo 
Sindikalne konference predšolske 
vzgoje SVIZ. Na seji je bilo ugotov-
ljeno, da je ministrstvo večino pri-
pomb, ki jih je SVIZ podal na prvot-
no različico pravilnika, upoštevalo, 
za nekaj določb pa bo SVIZ podal 
predlog za ustrezno dopolnitev.  

Težave učbeniškega sklada 
Na MIZŠ je bil sredi januarja, 15. 1. 
2014, izpeljan tudi sestanek o pro-
blematiki učbeniških skladov. Ti 
skladi in njihovi skrbniki se namreč 
že dlje časa srečujejo z več težavami, 
katerih vzrok so predvsem neus-
trezno financiranje ter neustrezna 
določila veljavnega pravilnika o 
upravljanju učbeniških skladov. 
Predstavniki ministrstva so poja-
snili, da imajo že oblikovano delov-
no skupino, ki obravnava in obliku-
je spremembe na področju učbeni-
ških skladov, vključno z načinom 
financiranja in nakupom učbeni-
kov, ter tudi ocenjuje bodoče mož-
nosti vpeljevanja e-gradiva. Dogo-
vorjeno je bilo, da bo ministrstvo na 
predlog SVIZ v to skupino vključilo 
tudi predstavnika sindikata iz vrst 
skrbnikov učbeniških skladov. Mi-
nistrstvo je sporočilo, da obstajajo 

glede financiranja skladov nekatere 
proračunske omejitve, vendar pa je 
obstoj skladov koristen in potreben 
tudi v prihodnje. Glede problema 
ustreznega plačila skrbnikom učbe-
niških skladov so se strinjali, da je 
treba ustrezno ovrednotiti njihovo 
strokovno delo, ki ga opravijo poleg 
svojih rednih delovnih obveznosti. 
Dejali so še, da bodo preučili mož-
nost, da se učbeniškim skladom 
skuša zagotoviti nekoliko svobo-
dnejše upravljanje z vnaprej odo-
brenimi sredstvi za zamenjavo že 
uničenih učbenikov. Na koncu je 
ministrstvo še zagotovilo, da bo gle-
de navedenega še letos pripravilo 
ustrezne spremembe Pravilnika, ki 
naj bi začel veljati s šolskim letom 
2014/2015, predhodno pa naj bi nam 
ga posredovali v presojo. 

Ministrstvo je večino pripomb, poda-
nih na prvi predlog Pravilnika o nor-
mativih za dejavnost predšolske vzgo-
je, upoštevalo, za nekaj določb pa bo 
SVIZ podal predlog za ustrezno dopol-
nitev.  

Javno pismo premierki 
Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije (KSJS), ki zasto-
pa 74.000 javnih uslužbenk in uslu-
žbencev, je 9. januarja letos v jav-
nem pismu mag. Alenki Bratušek 
izrazila začudenje in ogorčenje, po-
vezano z zapleti okrog plač članov 
izrednih uprav Factor banke in Pro-
banke. KSJS je opozorila, da so sin-
dikati v JS izrazito občutljivi na pla-
če bankirjev, saj so se članice in čla-
ni zadnja štiri leta redno odrekali 
pridobljenim pravicam in pristajali 
na zniževanje plač, kar je pomemb-
no prispevalo k blaženju učinkov 
krize sistema. Izpostavljeno je bilo 
tudi, da prejemki zaposlenih v dr-
žavni administraciji, šolstvu in 

zdravstvu so v Sloveniji – kljub dru-
gačnemu javnemu mnenju – kot 
delež v prejemkih vseh zaposlenih 
bistveno nižji kot v povprečju evro-
območja in še precej nižji kot v dr-
žavah evroobmočja, ki prejemajo 
pomoč. Spričo vsega navedenega je 
KSJS predsednico Vlade RS pozva-
la, naj v skladu s svojimi obljubami 
o popolni transparentnosti pri sa-
naciji bank, upravljanju s slabimi 
terjatvami in prodaji našega skup-
nega premoženja KSJS in sloven-
sko javnost seznani z višino in nači-
nom plačil posameznih članov 
uprave Družbe za upravljanje terja-
tev bank ter z njihovimi referenca-
mi.  
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Ravnovesje med poklicnim in  
zasebnim 

V evropski in belgijski prestolnici je 
20. in 21. januarja letos potekal se-
minar o ravnovesju med poklicnim 
in zasebnim življenjem v sektorju 
avdio-vizualnih in uprizoritvenih 
umetnostih. Izvedbo dogodka je 
podprla Evropska komisija, v ime-
nu SVIZ, ki je član združenja Fede-
ration Internationale des Musiciens 
(FIM), pa je predstavitvam na semi-
narju prisluhnil mag. Klemen Hva-
la, podpredsednik Sindikalne kon-
ference kulturnih organizacij. Lau-
rence Cuny je navzočim približala 
izsledke raziskave, ki jo je lani opra-
vila v sektorju uprizoritvenih umet-
nosti v različnih evropskih državah, 
med drugim tudi v Sloveniji. Sledila 
so predavanja na temo enakosti 

med spoloma in zakonskih predpi-
sov, ki zagotavljajo ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem. 
V praktičnem delu seminarja je  
strokovnjak s področja delovanja 
sindikatov in delovnih razmerij Bob 
Hayes vodil simulacijo kolektivnih 
pogajanj na temo ravnovesja med 
poklicnim in zasebnim življenjem, v 
katero so bili vključeni vsi udele-
ženci seminarja. Seminarja se je 
udeležilo 50 predstavnikov sindika-
tov in strokovnih združenj iz pri-
bližno 25 evropskih držav.  

Za večjo učno uspešnost mladostnikov 

Pedagoški inštitut v januarju in fe-
bruarju letos v različnih slovenskih 
regijah organizira strokovne posve-
te »Spodbudimo učno uspešnost 
slovenskih mladostnikov«, na kate-
rih želijo po besedah Ane Mlekuž 
skupaj z učitelji različnih predmet-
nih področij, svetovalnimi delavci 
in ravnatelji osvetliti problematiko 
učno manj uspešnih mladostnikov 
ter v skupni razpravi oblikovati raz-
nolike praktične pristope, ki bi pri-
pomogli k izboljšanju njihove učne 
uspešnosti. V uvodnih dveh preda-
vanjih se udeleženci seznanijo z re-
zultati mednarodne raziskave PISA, 
nato pa so dejavni v razvojno-
praktično usmerjenih delavnicah, 
ki so razdeljene v tri tematske sku-

pine: »Učna uspešnost v raziskavi 
PISA in argumentacija«, »Odnosi, 
pogledi in čustva« in »Praktično 
pridobivanje znanja in učna uspe-
šnost«. Na gostujočih šolah vzpore-
dno potekajo tudi delavnice za dija-
ke, ki vsebinsko pokrivajo navede-
ne tri tematske sklope. Posveti po-
tekajo v okviru projekta »Približaj-
mo priložnosti vseživljenjskega 
učenja vsem«, ki ga na Pedagoškem 
inštitutu izvajajo s podporo Evrop-
ske komisije in Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport.  

Do zdaj sta bila izpeljana strokovna 
posveta v Mariboru in Ljubljani, pri-
pravili pa jih bodo še v Velenju, Kopru 
in Novem mestu. Na te posvete se lah-
ko še prijavite prek spletne povezave 
http://raollla.pei.si/dogodki/regijski-
posveti-za-ucitelje-in-dijake/ ali obi-
ščete spletno stran raollla.pei.si.  SVIZ prispeval za učne pripomočke 

Izvršilni odbor SVIZ se je na svoji 
januarski seji odločil, da bo sindikat  
s 1.000 evri priskočil na pomoč 
Osnovni šoli Stara Cerkev v občini 
Kočevje, ki jo je ob koncu minulega 
šolskega leta prizadel požar. Takrat 
je ogenj v osrednjem delu montažne 
stavbe uničil enajst učilnic od šest-
najstih. V njih je zgorelo veliko uč-
nih pripomočkov, še dodatne pa je 
pozneje uničila voda, s katero so 
gasilci premagovali ognjene zublje. 

Pouk od požara naprej poteka z ve-
liko prilagajanja razmeram; v tem 
šolskem letu izvajajo pouk v nepo-
škodovanem delu šole. SVIZ upa, 
da bo s prispevkom za nakupu uč-
nih pripomočkov vsaj malo pripo-
mogel k še kakovostnejšem pouče-
vanju tamkajšnjih učencev.  



Zaradi sodelovanja v stavki na sodišče 
Sredi januarja, 14. in 15. 1. 2014, je v 
Ankari v Turčiji potekala sodna 
obravnava proti več kot petsto ose-
bam, med njimi proti številnim čla-
nom učiteljskega sindikata Egitim 
Sen, ki so bili obtoženi kršitve pra-
vice do zbiranja in demonstracij, ko 
so marca 2012 sodelovali v stavki 
proti t. i. 4 + 4 + 4 šolski reformi. 
Kljub poskusom drugačnih razlag 
se je pokazalo, da so v ozadju spre-
memb politični in ekonomski raz-
logi, ne pa nadaljnje razvijanje izo-
braževalnega sistema in njegovo 
izboljševanje; ta sodni postopek pa 
je očiten znak, da želi turška vlada 
utišati vse, ki se ne strinjajo z njeno 
politiko. Kot izkaz solidarnosti s 
turškimi kolegi je Evropski sindi-
kalni odbor za izobraževanje ETU-
CE  organiziral mednarodno dele-
gacijo, ki se je udeležila sodnega 

zaslišanja in učiteljskim kolegom 
prenesla vso podporo, s prisotnos-
tjo na sodišču pa je turški oblasti 
jasno sporočila, da ne odobrava kr-
šenja sindikalnih in človekovih pra-
vic. Sindikalisti iz več evropskih 
držav so se že v preteklosti nekaj-
krat udeležili podobnih zaslišanj in 
sodnih primerov, tokrat pa je v 24-
članski delegaciji sodeloval tudi 
glavni tajnik SVIZ in podpredse-
dnik ETUCE Branimir Štrukelj. 
Mednarodna udeležba na sodnih 
postopkih prispeva k temu, da sodi-
šča ne morejo arbitrarno sprejemati 
sodb, povečujejo zavedanje javnosti 
o problematičnosti političnih in 
sodnih postopkov proti tistim, ki se 
ne strinjajo z odločitvami politike, 
in pomenijo pritisk na oblasti, da 
morajo obsojenim omogočiti pošte-
no sojenje. 

Posebne članske ponudbe  

V zadnjih dneh, ko je narava poskr-
bela za nekaj snega in nižje tempe-
rature, vse bliže pa so tudi zimske 
počitnice, si bo najbrž marsikdo 
zaželel svoj prosti čas preživeti na 
smučeh, sankah ali si zgolj oddahni-
ti v zimski idili. Vaša izbira je lahko 
Rogla, kjer ima SVIZ z lastnikom 
apartmajev Rogla Nune za svoje 
članice in člane sklenjen dogovor o 
15-odstotnem popustu na redne 
cene najema. Sindikat ima dogo-
vorjen ugodnejši najem nastanitev 
tudi z apartmajsko hišo Apartmaji 
Mozirje pod smučarskim središčem 
Golte, ki je oddaljeno štiri kilome-

tre. Popust, ki ga lahko uveljavljate 
članice in člani, znaša kar 25 odstot-
kov. Posebno ponudbo za korišče-
nje wellness storitev, ki velja do 
konca letošnjega marca, so za SVIZ 
pripravili še v Thermani Laško. Po-
leg tega nudijo članicam in članom 
tudi 40 odstotkov popusta na 4-, 5- 
in 6-dnevno bivanje v njihovih ho-
telih v terminih 15. januar–14. febru-
ar, 16. februar–21. februar in 24. fe-
bruar–28. februar. Podrobnosti o 
vseh predstavljenih ponudbah naj-
dete na www.sviz.si. 
 

Mednarodna delegacija, ki se je v orga-
nizaciji ETUCE udeležila  sodnega 
postopka proti udeležencem stavke, je 
turški oblasti jasno sporočila, da ne 
odobrava kršenja  sindikalnih in člove-
kovih pravic. 

Kartica Diners Club SVIZ  
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, zna-
nosti in kulture Slovenije z Erste 
Card, d. o. o. nadaljuje leta 2007 za-
snovano sodelovanje, ki omogoča 
članicam in članom SVIZ, da pod 
ugodnimi pogoji pridobijo posebej 
zanje zasnovano plačilno-kreditno 
kartico Diners Club SVIZ. Če se 
odločite za kartico, bo prvo leto čla-
narina za vas brezplačna, obenem 
pa vsaka kartica Diners Club SVIZ 
brez dodatnih stroškov za imetnika 
zagotavlja solidarnostno pomoč 
članom SVIZ. S kartico Diners 
Club SVIZ lahko nakupujete na 
obroke, hkrati pa vam omogoča 
dodatne prihranke. Z njo izkazujete 
tudi svoje članstvo v sindikatu.  

Kartico Diners Club SVIZ lahko 
dobite tako, da izpolnete pristopni-
co za pridobitev kartice, ki jo najde-
te na spletni strani 
www.dinersclub.si.  
 
Pristopnico pošljete po pošti na 
naslov: Erste Card, d. o. o. Dunajska 
129, 1000 Ljubljana (podpora proda-
ji).  
 
Več informacij dobite po telefonu  
01 561 78 80 ali na 
www.dinersclub.si. 

• Prvo leto je članarina brezplačna. 
 

• S svojimi nakupi pomagate tistim, ki 
potrebujejo pomoč. 

 

• Kartica Diners Club SVIZ izkazuje 
članstvo v  sindikatu. 


