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Z novelo ZOFVI postopna prilagoditev

Na ministrstvu sprva podaljšanja možnosti dopolnjevanja učne obveznosti
niso predvideli, zatem pa so 27. 5. 2015
poslali na vlado novelo ZOFVI, s katero nameravajo podaljšati čas, ko se
lahko učiteljicam in učiteljem učna
obveznost dopolnjuje tudi s predmeti,
ki jih sicer ne bi mogli učiti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport (MIZŠ) je konec aprila letos
posredovalo SVIZ predlog nujne
spremembe Zakona o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI) v povezavi s prenehanjem
veljavnosti določbe, ki učiteljicam in
učiteljem, zaposlenim za nedoločen
čas v obsegu polnega delovnega časa,
dopušča, da svojo učno obveznost
izjemoma dopolnjujejo do 40 odstotkov pri predmetih, za poučevanje katerih sicer ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev. SVIZ je opozarjal MIZŠ, da
bi popolno prenehanje veljavnosti
določbe s 1. 9. letos povzročilo resne
motnje v izvajanju pouka in hkrati
ogrozilo zaposlitve posameznih učiteljic in učiteljev. V skladu s tem smo
predlagali zamik postopnega zmanjševanja ter končne ukinitve izjeme za
eno šolsko leto. Prvo zmanjšanje obsega izjeme naj bi bilo v skladu s tem
izpeljano v šolskem letu 2017/2018,
ukinjena pa naj bi bila šele v šolskem
letu 2019/2020. Na ministrstvu sprva
podaljšanja možnosti dopolnjevanja
učne obveznosti niso predvideli, zatem pa so 27. 5. 2015 poslali na vlado

novelo ZOFVI, s katero nameravajo
podaljšati čas, ko se lahko učiteljem
učna obveznost dopolnjuje tudi s
predmeti, ki jih sicer ne bi mogli učiti.
Trenutno veljavni zakon predvideva,
da se obdobje, ko se je lahko učiteljem
učna obveznost dopolnjevala s poučevanjem predmetov, ki jih sicer ne bi
mogli učiti, konča 1. 9. letos, novela pa
omenjeno obdobje podaljšuje. Pri tem
je predvideno postopno ukinjanje
omenjene možnosti. Zdaj lahko obseg
dopolnjevanja učne obveznosti z drugimi predmeti znaša do 40 odstotkov.
Po predlagani noveli bo tako še v naslednjem šolskem letu, nato pa se bo
obseg zmanjševal. V šolskem letu
2016/2017 ne bo smel presegati 30
odstotkov, v šolskem letu 2017/2018
pa 20 odstotkov. V šolskem letu
2018/2019 dopolnjevanje učne obveznosti na ta način več ne bo mogoče.
MIZŠ je v gradivu vladi zapisalo, da
bodo šole z novelo pridobile čas za
potrebne prilagoditve, ne da bi bilo za
to treba povečevati ﬁnančna sredstva,
in za izvedbo ustreznega kadrovskega
načrta za čas, ko se izteče prehodno
obdobje.

Zakaj IMF ocenjuje naše izobraževanje?

Delegacija emisarjev Mednarodnega
denarnega sklada je na t. i. tehnični
misiji pregledovala proračunske izdatke in naši vladi svetovala, kje v izobraževanju je še mogoče kaj privarčevati.

Zatem ko je minister za ﬁnance dr.
Dušan Mramor potrdil, da so se v Sloveniji od konca aprila mudili predstavniki Mednarodnega denarnega
sklada (IMF), ki naj bi pripravljali
poročilo o možnostih učinkovitejše
porabe sredstev in dodatnega znižanja stroškov na področju izobraževanja in znanosti, smo v SVIZ 25. 5. 2015
na predsednika vlade dr. Mira Cerarja
naslovili poziv po prenehanju varčevanja v šolstvu. Poročilo IMF namreč
lahko razumemo kot vnovično napoved vlade o krčenju sredstev v izobraževanju in znanosti ter tako nadaljevanje povsem zgrešene politike, ki
temelji na prepričanju, da je osrednja
naloga omenjenih področij čim več
prispevati h konsolidaciji javnih ﬁnanc. V pismu premieru smo izpostavili, da vlada preprosto ne razume, da

zdajšnje nerazumno varčevanje v izobraževanju in znanosti povzroča težko popravljivo škodo prihodnjim rodovom in jim zmanjšuje možnosti za
kakovostno življenje. Slovenija je lahko uspešna le v primeru, da bo imela
izobražene in usposobljene ljudi, kar
potrjuje tudi nedavno objavljena primerjalna analiza OECD o uspešnosti
in učinkovitosti izobraževanja Universal basic skills: what countries
stand to gain, ki je bila izpeljana v 76
državah po svetu. V njej je sta poudarjeni ugotovitvi, da sta gospodarska
rast in trajnostni razvoj najtesneje
povezana z znanjem in kompetencami prebivalstva ter da je kakovost izobraževalnega sistema močan napovedovalec dolgoročne blaginje posamezne države. Več na www.sviz.si.
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Varčevanje nepremišljeno in neustrezno

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
je na tiskovni konferenci 20. 5. 2015
sporočil, da Vlada RS z vnovičnim nerazumnim poskusom varčevanja pri
vpeljevanju poučevanja prvega tujega
jezika neposredno jemlje možnost
otrokom, da bi osvojili dodatno temeljno znanje, ki bi jim v prihodnosti omogočilo boljše življenje.

MIZŠ je v javno razpravo podalo
osnutek predloga spremembe Zakona
o osnovni šoli (ZOsn), s katerim bi se
zamaknila uveljavitev poučevanja
prvega tujega jezika kot izbirnega
predmeta v 1. razredu ter poučevanja
prvega tujega jezika kot obveznega
predmeta v 2. razredu osnovne šole.
Predlog sprememb zakona predvideva, da naj bi bil prvi tuj jezik kot izbirni predmet v 1. razredu namesto v
šolskem letu 2015/2016 vpeljan dve
leti pozneje, tj. v šolskem letu
2017/2018, določa pa še, da bi se prvi
tuji jezik kot obvezni predmet v 2.
razredu v šolskem letu 2016/2017 lahko izvajal na največ 20 odstotkih
osnovnih šol, v šolskem letu
2017/2018 še na dodatnih 20 odstotkih (skupaj na 40 % šol), v šolskem
letu 2018/2019 pa na vseh osnovnih
šolah. V SVIZ k podaji mnenja o dokončnem predlogu sprememb ZOsn
še nismo bili pisno pozvani, a smo na
ministrico dr. Majo Makovec Brenčič

kljub temu 28. 5. 2015 naslovili pismo
s svojim stališčem. Predlagani noveli
kategorično nasprotujemo, saj smo
prepričani, da gre še za enega od nepremišljenih in zgrešenih varčevalnih
ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja, ki bo neposredno prizadel
otroke. Ključna perspektiva za Slovenijo je lahko le nadpovprečno izobraženo in usposobljeno prebivalstvo, pri
čemer ni nikakršnega dvoma, da
predstavlja kakovostno znanje tujih
jezikov, ki jih obvlada čim širši del
prebivalstva, pomemben, celo nenadomestljiv del te potencialne prednosti. Z varčevanjem, namesto s poudarjenim vlaganjem v znanje, neposredno zmanjšujemo možnosti mladih,
da bi se lahko enakovredno potegovali za kakovostna delovna mesta. Šolsko ministrico smo v skladu z zapisanim pozvali, naj predlog ZOsn, ki našim otrokom vnovič samo jemlje,
umakne.

Protest za kulturno ministrstvo
V SVIZ smo bili obveščeni, da vodstvo nekaterih javnih zavodov s področja kulture točko IV. Dogovora o
ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v
javnem sektorju za leto 2015, ki smo
ga Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja podpisali decembra lani, razlagajo napačno, in
sicer, da je treba število zaposlenih v
obdobju januar 2015–januar 2016 znižati na vsakem javnem zavodu za 1
odstotek. V SVIZ taki interpretaciji
nasprotujemo in smo 20. 5. na ministrstvo za kulturo v zvezi s tem posredovali protest. Interpretacija, ki napeljuje javne zavode k odpuščanju javnih
uslužbencev iz poslovnih razlogov, je
napačna in se ne sklada s tem, kar je
bilo dogovorjeno med vlado in sindikati. Trditev, da mora 1-odstotno zni-

žanje števila zaposlenih v omenjenem
obdobju uresničiti vsak posamezni
zavod, je v nasprotju z namenom, ki
smo ga imeli socialni partnerji ob
sprejemu dogovora, tj. izogniti se situacijam, ko bi zavode silili k odpuščanju ne glede na razloge in potrebe po
zaposlitvah. Menimo tudi, da je na
področju kulture nemogoče, da se
enak ali celo večji obseg dejavnosti
izvaja z manjšim številom zaposlenih.
Ni mogoče zmanjšati števila zaposlenih za en odstotek, ne da bi dodatno
obremenili preostale zaposlene. SVIZ
je v dopisu ministrico za kulturo mag.
Julijano Bizjak Mlakar prosil za stališča in pojasnila o predstavljenem problemu, predlagal pa je tudi čimprejšnje srečanje, na katerem bi opisano
problematiko preučili in poiskali zanjo ustrezne rešitve.

Za spremembe pri minimalni plači

Foto: Delo.si.

V SVIZ pričakujemo, da bo naše članstvo z odhodom na upravne enote v
času od 1. 9. do 30. 10. 2015 množično
izrazilo podporo izločitvi dodatkov za
nočno, nedeljsko in praznično delo iz
minimalne plače.

Predstavniki sedmih sindikalnih central smo 14. 5. 2015 podali pobudo za
vložitev predloga sprememb Zakona
o minimalni plači v parlamentarni
postopek. Vložitev pobude v Državni
zbor RS predstavlja prvi korak, da
bodo poslanke in poslanci lahko sprejeli predlog sprememb, ki predvideva
spremembo deﬁnicije minimalne
plače. Sprememba zakona predvideva
izvzem dodatkov za nočno, nedeljsko
in praznično delo, tako da bodo delodajalci te dolžni prejemnikom minimalne plače plačevati posebej. Sindikati zdaj za vložitev predloga zakona
v parlamentarni postopek potrebujemo najmanj 5.000 overjenih podpisov
volivk in volivcev. Izvršilni odbor
SVIZ je na svoji zadnji redni majski
seji že sklenil, da se bo naš sindikat
aktivno vključil v kampanjo zbiranja

podpisov in tako prispeval k temu, da
bi bile spremembe zakona uveljavljene. Konfederacija sindikatov javnega
sektorja bo skupaj z drugimi sindikalnimi centralami organizirala zbiranje
podpisov na stojnicah pred večjimi
upravnimi enotami. V SVIZ sicer ni
veliko članic in članov, ki prejemajo
minimalno plačo in delajo ponoči, za
praznik ali v nedeljo, a pričakujemo,
da bo naše članstvo z odhodom na
upravne enote množično izrazilo podporo izločitvi omenjenih treh dodatkov iz minimalne plače. Aktivnosti,
povezane z zbiranjem 5000 potrebnih
overjenih podpisov, se bodo začele
jeseni, saj je predsednik DZ Milan
Brglez kot rok za to določil 60dnevno obdobje med 1. 9. in 30. 10.
2015.
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Seminar za visoko šolstvo in znanost

Od začetka letošnjega februarja smo v
SVIZ pripravili šest izobraževalnih
seminarjev za sindikalne zaupnice in
zaupnike. Izvršilni odbor SVIZ je na
svoji zadnji redni seji sklenil, da bodo
letos jeseni organizirani še krajši seminarji po območnih odborih, na katerih
bodo zaupnice in zaupniki ter članstvo
lahko prisluhnili tedaj najaktualnejšim in najpomembnejšim zadevam.

V Ankaranu je SVIZ 11. in 12. 5. 2015
izpeljal še zadnjega v nizu letošnjih
izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike. Uvodne
besede je zbranim s področja visokega šolstva in raziskovanja namenil
predsednik sindikalne konference dr.
Danilo Korže, ki se je dotaknil dogajanja pri sprejemanju zakonov o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti
ter poročal o svojem delu v Svetu RS
za visoko šolstvo. Maja je svoj mandat
nastopil tudi novi rektor Univerze v
Mariboru, ki mu je SVIZ ob tem že
čestital in mu predlagal srečanje. Prvi
volilni postopki prav tako potekajo na
primorski univerzi, kjer se mandat
rektorju izteče letos jeseni. Na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru pa so aktualni tudi predlogi
sprememb statutov. Glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj je ob robu
imenovanja nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport navzočim spregovoril o zapisanih zavezah
glede ﬁnanciranja visokega šolstva in
znanosti ter odstotkih sredstev za te
dejavnosti v bruto domačem proizvodu, kot so določene v različnih doku-

mentih. Predstavil je še dogajanje pri
spreminjanju plačnega sistema v javnem sektorju, kjer je namen vlade
spremeniti sistem tako, da bi vanj
vpeljala menedžerske principe upravljanja. V razpravi o vsebini decembra
lani podpisanega dogovora med sindikati in vlado o varčevalnih ukrepih
je glavni tajnik ponovil temeljne točke
le-tega in sklep zadnje seje Glavnega
odbora SVIZ, da bo SVIZ v prihodnje
v skladu s sklepi zadnjega 9. kongresa
SVIZ in dozdajšnjimi sklepi GO zavrnil ponovno podaljšanje znižanja plač
in drugih varčevalnih ukrepov, ki so
bili dogovorjeni z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za
plače in druge stroške dela v javnem
sektorju za leto 2015, tudi v leto 2016.
SVIZ bo vztrajal pri uresničitvi zadnjega dogovora, ki predvideva, da se s
1. 1. 2016 plače dvignejo na raven pred
znižanjem in prenehajo veljavni ostali
ukrepi (znižanje premij dodatnega
pokojninskega varčevanja, znižanje
regresa za letni dopust, zamrznitev
delovne uspešnosti …). Več na
www.sviz.si.

Shod proti privatizaciji

Sindikate skrbi predvsem, kaj bo po
prodaji z delovnimi mesti v podjetjih,
vsi člani Koalicije proti privatizaciji pa
se strinjamo, da je predlog Strategije
upravljanja z državnimi kapitalskimi
naložbami pisan po meri kupcev in ne
v interesu države ter nas, državljanov.

Koalicija proti privatizaciji, v katero
so se združile politične stranke in gibanja, civilnodružbene organizacije
in sindikalne konfederacije, med njimi tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) in z
njo SVIZ, 11. junija v Ljubljani organizira protestni shod. V koaliciji se ne
strinjamo s predlagano strategijo
upravljanja državnih naložb in smo
zato prepričani, da je treba privatizacijo ustaviti. Koalicijo proti privatizaciji združuje nestrinjanje z vladnim
predlogom strategije upravljanja, ki je
bil pripravljen povsem nedemokratično, brez vključitve javnosti in upoštevanja pripomb civilne družbe, sindikatov, stroke in opozicijskih političnih strank. Sindikate skrbi predvsem,
kaj bo po prodaji z delovnimi mesti v
podjetjih, vsi člani koalicije pa se strinjamo, da je predlog Strategije uprav-

ljanja z državnimi kapitalskimi naložbami pisan po meri kupcev in ne v
interesu države ter nas, državljanov,
zato je treba vse prodajne postopke
nemudoma ustaviti. Praktično edini
kriterij vladne strategije upravljanja je
cena prodaje, pri čemer se ne upošteva socialnih, ekoloških in družbenih
posledic privatizacije. V Koaliciji proti privatizaciji smo se odločili, da na
protestnem shodu 11. junija 2015, ob
17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani Vlado RS opozorimo, da argumenti stroke, družbenih in političnih
organizacij in sindikatov niso upoštevani ter da je sprejela zelo slab predlog
strategije, na katerega ne pristajamo.
Vabljeni, da se nam na protestnem
shodu pridružite.

Združevanje sindikalnih central?
Slovensko sociološko društvo je ob
svoji 50-letnici in v obeležitev letošnjega praznika dela 5. 5. 2015 pripravilo omizje Združevanje sindikalnih
central? Ob dogodku so organizatorji
zapisali, da se slovenskim delavcem
dogajajo segmentacija trga delovne
sile, prekarizacija ter individualizacija
delovnih izkušenj in perspektive, sindikatom pa hiter osip članstva. Podobno je drugod po Evropi. Obenem
je sindikalna krajina razdrobljena.
Sindikati priložnostno sodelujejo
med seboj, sicer pa jih cepijo razlike

med interesi članstva in tudi osebne
zamere in prestižni boji med funkcionarji. Na dogodku, na katerem je sodeloval tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, so bila tako v ospredju
vprašanja, kako močni so slovenski
sindikati danes in kako močni bodo
čez 5 ali 10 let; kakšne oblike združevanja bi jih lahko krepile; kaj ovira
združevanje ali tesnejše sodelovanje
med sindikalnimi centralami; kateri
so interesni zadržki pred tem. Videoposnetki z omizja so dostopni na
www.sviz.si.
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Na obisku pri italijanskih kolegih

V sklopu strokovne ekskurzije so italijanski kolegi poudarili, da je v razmerah, ko delodajalci širom Evrope krčijo
sredstva za izobraževanje in usposabljanje, prav, da temu namenijo še več
pozornosti sindikati.

Sredi letošnjega maja, tj. od 14. do 16.
5. 2015, so predstavnice in predstavniki SVIZ v sklopu strokovne ekskurzije obiskali sindikalne kolege iz Konfederacije sindikatov delavcev Italije
CISL (Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori), ki so v svojih dveh
izobraževalnih centrih v Mestrah in
Firencah predstavili svoje delovanje
ter programe izobraževanja in usposabljanja. Poudarili so, da predstavljajo ogrodje sindikata prav dobro usposobljeni članice in člani, zato je njihov
temeljni cilj posredovati jim kakovostno izobraževanje. Poleg znanja pa
prinaša udeležba na izobraževanjih
tudi možnosti za povezovanje s članicami in člani iz sorodnih sindikalnih
organizacij, pri čemer se prenašajo
koristni zgledi dobre prakse. Sindikat
CISL, ki je bil ustanovljen leta 1950,
ima sicer več kot štiri milijone članic
in članov iz zelo različnih sektorjev,
ena od kategorij v sklopu sindikata pa

je Cisl Scuola. Ta združuje zaposlene,
tj. pedagoške in druge delavce, v javnih in zasebnih vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah. Na strokovni ekskurziji so predstavniki SVIZ sodelovali v
razpravi z zaposlenimi v izobraževalnem centru CISL Scuola Veneto v
Mestrah, njihova sekretarka Rosa
Monglio pa je predstavila delovanje
njihove institucije na nacionalni ravni. V izobraževalnih centrih CISL
potekajo programi izobraževanj skozi
vse leto, vsebino pa redno prilagajo
aktualnim družbeno-gospodarskim
razmeram in potrebam, ki jih sindikalni predstavnice in predstavniki
zaznajo na terenu. Temeljna dejavnost centrov je pri tem namenjena
izobraževanju mladih sindikalnih
zaupnic in zaupnikov. Tečaji, ki so
organizirani zanje, trajajo deset mesecev, medtem pa slušatelji obiščejo
tudi za njihovo delovanje najpomembnejše institucije v Bruslju.

Gremo skupaj na kolo!

Na Poli maratonu deset let sodeluje
tudi skupina SVIZ Slovenije, ki je že
nekajkrat zapored prejela pokal za
drugo najštevilčnejšo ekipo.

V najstarejšem slovenskem mestu bo
tudi letos, 13. 6 2015, potekala največja
rekreativna kolesarska prireditev v
Sloveniji. Start in cilj Poli maratona
bo v starem mestnem jedru na Ptuju,
za množico rekreativnih kolesark in
kolesarjev vseh generacij pa tudi tokrat pripravljajo različno zahtevne
proge. Prav posebna in zabavna proga
bo namenjena najmlajšim, ki bodo
kolesarili na krožni poti skozi mesto.
Najzahtevnejša, 52-kilometrov dolga
trasa bo iz starega mestnega jedra
vodila po razgibani pokrajini Ptujskega polja in Slovenskih goric, vsem, ki
se ne bodo odločili podati na to preizkušnjo, pa bo na voljo še 22-

kilometrska proga. Območni odbor
SVIZ Ptuj tudi letos organizira skupinsko prijavo in vabi vse članice in
člane sindikata ter njihove družine, da
se udeležijo kolesarskega maratona v
skupini SVIZ. Vse dodatne informacije o prijavi in plačilu startnine – del
le-te bo tudi tokrat soﬁnanciral Glavni odbor SVIZ – dobite pri predsednici OO Ptuj Majdi Anzelc po elektronski pošti anzelc.majda@gmail.com ali
po telefonu 051 667 178. Rok za prijavo je 8. junij 2015. Lepo povabljeni na
rekreacijo in prijetno druženje v najstarejše slovensko mesto in njegovo
idilično okolico.

Pomagamo za specialno olimpiado

Izpolnite obrazec za pridobitev kartice
in pomagajte pri soﬁnanciranju projekta Specialne olimpiade - Poletne
svetovne igre, Los Angeles 2015.

Po sklepu Izvršilnega odbora SVIZ bo
naš sindikat z donacijo sredstev priskočil na pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju, ki se pripravljajo
na udeležbo na poletnih svetovnih
igrah specialne olimpiade v Los Angelesu. Članice in člani Specialne
olimpiade Slovenije so številni zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja za
otroke s posebnimi potrebami, ki so
včlanjeni v SVIZ. Akciji se je pridružil
tudi Diners Club in tako bodo vsi članice in člani SVIZ, ki bodo izpolnili
hitro pristopnico za pridobitev kartice Diners Club SVIZ in jo aktivirali v
obdobju do 10. 7. 2015, pomagali pri
soﬁnanciranju projekta Specialne
olimpiade Slovenije - Poletne svetov-

ne igre v Los Angelesu 2015. Od vsake
pridobljene kartice bo Erste Card, d.
o. o. doniral 10 evrov, darujete pa lahko tudi sami prek kartice, in sicer tako, da vpišete potrebne podatke v
pooblastilo za prostovoljni prispevek.
Več o tem lahko preberete v priloženem obvestilu. Kartica Diners Club
SVIZ vam ponuja: članarino za prvo
leto, ki vam jo podari Diners Club,
brez menjave banke in tekočega računa; vsak mesec nove akcije in popuste
na različnih prodajnih mestih, tudi do
50 odstotkov; preprost nakup na obroke (od 2 do 24 obrokov); nakup na
obroke tudi v tujini; pester nagradni
program (1 evro, 2 nagradni točki).

