
Predstavniki najvišjega organa SVIZ 
med dvema kongresoma so 15. okto
bra 2013 na redni 20. seji razpravljali 
o izplačilu odprave plačnih nesoraz
merij, Modri zavarovalnici (MZ) in 
predlaganih spremembah Kolektiv
ne pogodbe za javni sektor ter Ko
lektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti. V slednji Vlada RS pred
laga, da bi se vsi stroški za prevoz na 
delo plačali kot kilometrina, GO pa 
je soglasno sklenil, da bo SVIZ zago
varjal ohranitev kombiniranega na
čina izplačevanja (torej kilometrine 
in javnega prometa) ter si ob tem 
prizadeval, da bo odpravljenih čim 
več nejasnosti, ki spremljajo potne 
stroške. Na seji so se navzoči opre
delili tudi do predlaganega Zakona o 
slovenskem državnem holdingu 1, ki 
ogroža sredstva dodatnega pokoj
ninskega zavarovanja. Spreminja nam

reč status MZ, ki upravlja z Zaprtim 
vzajemnim pokojninskim skladom 
za javne uslužbence, iz strateške na
ložbe, ki je država ne more prodati, v 
običajno prodajljivo naložbo. Mož
nost prodaje zmanjšuje dolgoročno 
stabilnost delovanja MZ in obenem 
tudi varnost sredstev javnih usluž
bencev. Enako nesprejemljivo je, da 
predlagani zakon zavarovancem od
vzema možnost, da bi nadzirali delo
vanje zavarovalnice in upravljanje s 
sredstvi, ki so njihova last. Če Kon
federaciji sindikatov javnega sektor
ja ne bo uspelo preprečiti sprememb 
v statusu MZ ali če bi bila javnim 
uslužbencem odvzeta pravica do nad
zora nad sredstvi dodatnega pokoj
ninskega zavarovanja, bo SVIZ po 
sklepu GO pozval članstvo k zbira
nju podpisov za naknadni zakono
dajni referendum. 

Glavni odbor ne nižanju plač

Predstavniki vlade in sindikatov jav
nega sektorja so se 25. oktobra 2013 
srečali na prvem usklajevanju o iz
plačilu 3. četrtine odprave plačnih 
nesorazmerij. Minister za notranje 
zadeve in javno upravo dr. Gregor 
Virant je sindikatom predstavil mo
žnosti izplačila omenjene obvezno
sti države do zaposlenih v javnem 
sektorju, in sicer: prejem obveznic, 

nakazilo sredstev za dodatno pokoj
ninsko zavarovanje in obročno iz
pla čilo. Minister je sindikatom na 
sestanku tudi eksplicitno zagotovil, 
da se plače javnih uslužbencev do 
konca leta 2014 ne bodo znižale in da 
se bo vlada držala maja letos podpi
sanega Stavkovnega sporazuma. Po
govore bodo Vlada RS in sindikali
sti nadaljevali 4. novembra. 

Prvič o izplačilu 3. četrtine

V povezavi z izplačilom 3. četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij je 
GO SVIZ sklenil, da se bo SVIZ 
udeležil pogovorov o izplačilu, vztrajal 
pa bo pri zahtevi, da ob izplačilu 
te  obveznosti znižanje plač ni 
sprejemljivo.
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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 
epošti: info@sviz.si.

Več vsebin najdete na www.sviz.si.

Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Spričo opozoril o zapletih pri izvaja
nju podaljšanega bivanja, o kršitvah 
pri izplačilu regresa za prehrano in 
pri povračilu stroškov prevoza na 
delo ter nekaterih drugih vprašanj, 
ki so jih članice in člani SVIZ izpo
stavili na sestankih glavnega tajnika 
in strokovne službe SVIZ s članst
vom SVIZ, ki tačas potekajo po ob
močnih odborih, so se predstavniki 
SVIZ 16. 10. 2013 sešli z dr. Jernejem 
Pikalom in njegovimi sodelavci. Naj
več pozornosti na srečanju je bilo 
namenjene problematiki organiza
cije in izvajanja podaljšanega biva
nja v os novnih šolah, zlasti v poveza
vi z okrožnico ministrstva »Kadrov 
ski načrt« iz letošnjega julija, ki je na 
šolah povzročila precej nemira, ne
jasnosti in zapletov. Ministrstvo je 
pripravljeno sodelovati pri reševa
nju težav, ki jih še imajo posamezne 
šole, na večini šol pa naj bi zaplete že 
rešili. Predstavniki ministrstva so na 
delovnem srečanju soglašali z našim 
tolmačenjem določbe o izplačilu re

gresa za prehrano zaposlenim, na 
zaprosilo SVIZ pa naj bi ministrstvo 
o tem pripravilo okrožnico. Na po
sameznih zavodih namreč kljub ja
sni zakonodaji prihaja do zapletov 
pri izplačilu omenjenega nadome
stila. Navzoči na sestanku so razpra
vljali tudi o različni obravnavi mo
bilnih učiteljev za dodatno stro kovno 
pomoč, zaposlenih na zavodih in na 
OŠPP, glede povračila stroška za 
uporabo lastnega avtomobila v služ
bene namene. Ministrstvo je zago
tovilo, da bo skušalo neenak položaj 
odpraviti. Da bodo preučili razmere 
in ustrezno ukrepali, so predstavniki 
ministrstva obljubili tudi ob vpraša
nju zagotavljanja sredstev za pla
čevanje nadomeščanja v osnovnih 
 šolah. Šole namreč že od lanskega 
septembra teh sredstev s strani mi
nistrstva ne dobivajo, zaposleni pa 
poročajo o preobremenjenosti zara
di nadomeščanja odsotnih kolegov 
in dodatnih pedagoških ur, ki jih 
morajo posledično opraviti.

Pravna služba SVIZ je ta mesec v so
delovanju s predsedstvom Sindikal
ne konference osnovnih šol in zavo
dov za otroke in mladostnike s po 
sebnimi potrebami ter ob pomoči 
sindikalnih zaupnikov in članov s 
področja omenjene sindikalne kon
ference pripravila mnenje k predlo
goma novega Pravilnika o organiza
ciji in načinu dela komisij za us 
merjanje otrok s posebnimi potre
bami in novega Pravilnika o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za otro
ke s posebnimi potrebami. Novi Za
kon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP1) se je začel 
uporabljati 1. septembra letos in je 
tudi razveljavil pravilnika, ki sta ve
ljala na podlagi do tedaj veljavnega 
ZUOPP, zato je ministrstvo pripra
vilo predloga novih za čim hitrejši 
sprejem. SVIZ je v dopisu šolskemu 

ministrstvu poudaril, da morata biti 
oba predpisa čim bolj strokovno pri
pravljena, da morata zajeti potrebne 
predloge strokovne javnosti ter čim 
bolj celostno in učinkovito urediti 
pravice ter položaj otrok s posebni
mi potrebami. Izpostavili smo, da da 
navedena pravilnika ne sledita v ce
loti ciljem, zaradi katerih je bil spre
jet nov Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami ter kot taka ne 
upoštevata dovolj razvoja otroka in 
dejstev, da otrok potrebuje ustrezno 
pomoč že v predšolskem obdobju, 
da naj bi starši čim bolj sodelovali v 
kontinuirani obravnavi in da naj bi 
sledili zagotavljanju največje koristi 
za otroka, ne glede na vrsto progra
ma, v katerega je vključen. Celoten 
dokument z mnenjem SVIZ k pred
laganima novima pravilnikoma naj
dete na www.sviz.si. 

Predpisa naj bosta pripravljena 
strokovno

Na sestanku s šolskim ministrom

02

SVIZ je ministra opozoril tudi na zapis 
50. člena ZIPRS za leti 2014 in 2015 o 
zniževanju števila zaposlenih, ki je 
zavajajoč in v neskladju z maja letos 
sklenjenim Stavkovnim sporazumom. 
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Jelka Velički, predsednica SVIZ, je 
javnost opozorila na odgovornost 
oblikovalcev šolske politike, da 
zagotavljajo splošno dostopnost do 
kakovostnega javnega izobraževanja.

Oktobra so se glavni tajnik SVIZ in 
strokovni sodelavci GO SVIZ za 
pravne zadeve srečali s članstvom na 
sedmih sestankih, še dva bosta 
izpeljana novembra. 

V SVIZ smo tudi letošnjo jesen na
menili nizu sestankov glavnega taj
nika SVIZ Branimirja Štruklja in 
strokovnih sodelavcev Glavnega od
bora SVIZ s sindikalnimi zaupnica
mi in zaupniki ter članstvom po ob
močnih odborih sindikata. Glavni 
tajnik članstvu po območjih pred
stavlja proračunske ukrepe in drugo 
aktualno dogajanje s področja pra

vic zaposlenih, dovolj pa je tudi časa 
za razpravo o vprašanjih, s katerimi 
se članice in člani SVIZ srečujejo ob 
svojem delu. Za tovrstna vprašanja 
so navzočim na sestankih na voljo 
strokovni sodelavci SVIZ za pravne 
zadeve. Več informacij o sestankih 
in fotografije z leteh najdete na 
www.sviz.si. 

Sestanki z zaupniki in članstvom

SVIZ je 9. oktobra letos v sporočilu 
za javnost opozoril na poročilo Ev
ropske komisije »Plače in dodatki 
učiteljev in ravnateljev v Evropi 
2012/2013«, ki ga zanjo letno pripra
vlja evropsko informacijsko omrežje 
za izmenjavo podatkov v izobraževa
nju Eurydice. V tokratni izdaji poro
čila Evropska komisija izpostavlja, 
da je kupna moč učiteljev v vseh dr
žavah EU (z izjemo Grčije) leta 2013 
ostala na enaki ali višji ravni, kot je 
bila leta 2000, navkljub temu, da so 
se učiteljske plače znižale ali pa osta
le enake. A nespremenjena kupna 
moč med učiteljsko populacijo ni 
pozitiven kazalnik, saj je zgolj posle
dica dejstva, da je bila rast njihovih 
plač v letih od 2000 do 2009 v večini 
preučevanih držav večja kot zniža
nje, ki je sledilo v letih od 2009 do 
2012 kot odziv številnih držav na 
upad gospodarske rasti. Tudi v pri

meru slovenskih učiteljev nespre
menjena kupna moč žal pomeni le, 
da so bile v t. i. kriznih letih s posegi 
v učiteljske plače izničene praktično 
vse pridobitve, ki so si jih učitelji pri
borili v obdobju od leta 2003 do 
2006, ko smo bili priča največji od
pravi nesorazmerij med učitelji in 
drugimi primerljivimi poklici. Že po 
podatkih lanskega poročila Eurydi
ce pa so proračunske omejitve in 
ukrepi v letu 2011/2012 poleg učite
ljev na Irskem, v Grčiji, Španiji in na 
Portugalskem najbolj prizadeli prav 
slovenske učitelje. In tudi letos je 
Slovenija ob Grčiji in Portugalski v 
poročilu znova izpostavljena kot dr
žava, v kateri so se plače v šolskem 
letu 2012/2013 spet znižale zaradi 
splošnega znižanja plač vseh zapo
slenih v javnem sektorju. Več na naši 
spletni strani. 

Rezi med najglobljimi v Sloveniji

Predsednica SVIZ Jelka Velički in 
glavni tajnik Branimir Štrukelj sta 
tudi ob letošnjem prazniku vzgojite
ljev in učiteljev pred novinarji spre
govorila o položaju pedagoškega ka
dra v aktualnih razmerah gospodar
 ske krize ter o pomenu ohranjanja 
splošne dostopnosti do kakovostne
ga javnega izobraževanja. Na to bo 
do naslednjega dneva učiteljev – to

rej do oktobra 2014 – v sklopu enole
tne globalne kampanje intenzivno 
opozarjala tudi Izobraževalna inter
nacionala (Education international), 
kampanji pa se bo aktivno pridružil 
tudi SVIZ. Videoposnetke z novinar
ske konference, ki je 3. oktobra letos 
potekala na sedežu našega sindikata 
v Ljubljani, si lahko ogledate na 
www.sviz.si. 

Z novinarji pred 5. oktobrom



GO SVIZ Slovenije
Oražnova ulica 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana
tel: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-pošta: info@sviz.si

Zmagovalni pokal so si priborili 
članice in člani OO SVIZ Koroška, 
ki so prevzeli tudi organizacijo 
športnih iger za leto 2014. 

Praznovanje dneva učiteljev na ptujskem območju: dobitniki Žgečevih plaket 
in Žgečevih priznanj za leto 2013. 

Na ptujskem območnem odboru so 
v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj, 7. 
oktobra 2013 počastili letošnji pra
znik učiteljev tudi s tradicionalno 
podelitvijo Žgečevih priznanj in pla
ket zaslužnim strokovnim delavcem 
za dolgoletno uspešno in požrtvo
valno delo v vzgoji in izobraževanju. 
Prireditev organizirajo Društvo rav
nateljev ptujskega področja, ZSSS – 
Območna organizacija Spodnje Po
dravje ter SVIZ OO Ptuj. Zbrane je 

pozdravil vodja sektorja za osnovno 
šolstvo na šolskem ministrstvu, Bo
ris Zupančič, ki je nanizal nekaj sta
tističnih podatkov o položaju slo
venskih učiteljev ter jim čestital ob 
prazniku. Za več kot 15letno priza
devno delo je priznanja dr. Franja 
Žgeča dobilo 34 učiteljev in vzgojite
ljev, za več kot 30letno uspešno delo 
v vzgoji in izobraževanju pa je 8 uči
teljev in vzgojiteljev prejelo plakete 
dr. Franja Žgeča.

Priznanje za uspešno delo 

Na Ptuju 900 članic in članov

Na letošnji svetovni dan učiteljev, 5. 
oktobra, se je na 6. Svizovih šport
nih igrah na Ptuju srečalo skoraj 900 
tekmovalcev in navijačev z 22 ob
močnih odborov. Preskusili so se v 
desetih športnih disciplinah, pri če
mer so bili najuspešnejši članice in 
člani SVIZ z OO SVIZ Koroška, ki 
bodo prihodnjo jesen gostili 7. Svi
zove športne igre. Tajništvo GO SVIZ 

vsem tekmovalcem, zlasti pa zmago
valcem, čestita za njihove dosežke, 
hkrati pa ponovno izrekamo veliko 
zahvalo OO SVIZ Ptuj in tamkajš
njemu predsedniku Milanu Kumru 
za res dobro organiziran in izpeljan 
dogodek. Podrobnosti z iger in ob
sežno fotogalerijo si lahko ogledate 
na spletni strani ptujskega območja 
www.svizooptuj.si.


