
Reprezentativne sindikalne centrale 
so ta mesec Vlado RS na dveh novi-
narskih konferencah pozvale, naj 
čim prej in celostno preuči predloge 
za izhod iz krize in ponoven zagon 
gospodarstva, ki jih je od sindikatov 
prejela 30. avgusta letos. V skladu s 
tem dokumentom, poimenovanim 
»Nova pogodba med delom in kapi-
talom za izhod iz krize«, so sindikati 
2. 9. 2013 na Dalmatinovi ulici 4 v 
Ljubljani javnosti sporočili, da se 
mora obdobje brutalnega varčevanja 
in uničevanja socialne države končati 
in da je treba končno začeti ustvarjati 
prihodke. Predsednik Konfederacije 

sindikatov javnega sektorja (KSJS) 
Branimir Štrukelj je opozoril, da so 
stroški dela v Sloveniji padli najbolj 
in so pod povprečjem EU unije ter 
tako ne morejo biti več vodilo. Pou-
daril je še, da je razvojno nazadovanje 
posledica neustreznega vodenja in da 
se je treba začeti o tem pogovarjati. 
Na vladno ignoranco predlogov za 
izhod iz krize so sindikati ponovno 
opozorili na novinarski konferenci 
»Zdaj je čas za novo pogodbo med de-
lom in kapitalom za izhod iz krize«, ki 
je potekala 16. septembra 2013, prav 
tako v Domu sindikatov v Ljubljani.

Pogodba med delom in kapitalom

V povezavi z Novo pogodbo med de-
lom in kapitalom je Konfederacija 
sindikatov javnega sektorja (KSJS) 
na predsednico slovenske vlade mag. 
Alenko Bratušek 4. septembra letos 
naslovila še odprto pismo. Predse-
dnik KSJS Branimir Štrukelj je v 
njem premierko spomnil, da so soci-
alni partnerji lani s podpisom Izho-
dišč za socialni sporazum 2013-2016 
soglasno sklenili, da vidijo skupno 
prihodnost v krepitvi enakopravno-
sti in solidarnosti, s čimer so sledili 
temeljni ustavni opredelitvi, da je 

Slovenija socialna država. V skladu s 
tem je predsednico vlade opozoril, da 
bi bilo povsem nesprejemljivo pri-
praviti proračun za prihodnje leto, ki 
bi za stroške dela predvidel manj 
sredstev, kot jih predvidevajo skle-
njeni dogovori. Obenem je izrazil 
pričakovanje, da bo vlada podala tr-
dna zagotovila, da ne bo kršila podpi-
sanega stavkovnega sporazuma in 
tako do konca 2014 ne bo zniževala 
plač v javnem sektorju in ne zniževala 
števila zaposlenih za več kot en od-
stotek na letni ravni. 

Odprto pismo predsednici vlade
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KRIZE 
 
Predlogi ukrepov za povečanje blaginje prebivalstva in zeleno 
gospodarsko rast 
 
UVOD 
 
Bruto domači proizvod se je v letu 2012 ponovno znižal, in sicer realno za 2,3 %, padanje 
gospodarske rasti pa se nadaljuje tudi v letu 2013, saj se je BDP v prvem četrtletju letos realno 
znižal za 4,8 %. Nadaljuje se tako upadanje potrošnje gospodinjstev in države kot tudi bruto 
investicij. Upadanje potrošnje gospodinjstev je posledica stalnega pritiska na zniževanje plač v 
javnem in zasebnem sektorju in posledica sprejetih ukrepov, ki zmanjšujejo razpoložljivi 
dohodek in s tem kupno moč prebivalstva. Ne le to, na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo konec 
julija že več kot 117.000 registrirano brezposelnih, kar je skoraj za trideset tisoč več kot v istem 
času leta 2009. Število delovno aktivnih se zmanjšuje; med junijem 2008 in 2013 se je znižalo iz 
882.028 na 796.461 oseb, število stečajev pa se povečuje (med januarjem in julijem letos je bilo 
pričetih 420 stečajev, kar je skoraj 100 več kot v celotnem letu 2009). Zelo se je povečalo tudi 
število osebnih stečajev, in sicer kar za 892 glede na leto 2009. V Sloveniji je v letu 2011 pod 
pragom tveganja revščine živelo 13,6 % ali 273.000 ljudi, poleg njih pa še 113.000 socialno 
izključenih (skupaj 19,3 %). Glavna vzroka za revščino in socialno izključenost sta brezposelnost 
in nizki dohodki. Tudi minimalna plača v višini 783,66 EUR ne omogoča dostojnega življenja in 
ne zmanjšuje tveganja revščine. Poleg tega se delavci v Sloveniji soočajo z vse bolj intenzivnim 
kršenjem delovne zakonodaje, saj se je število kršitev na področju delovnih razmerij v letu 2012 
glede na leto 2007 skoraj podvojilo (iz 4.746 na 8.323).  
 
Sprejeti ukrepi vlad, ki naj bi nas pripeljali iz krize, omenjenih problemov niso odpravili in jih ne 
odpravljajo, po drugi strani so revščino in izključenost slovenskega prebivalstva le še povečali. 
Nadaljevanje krize, ki se le še poglablja, potrjuje to, da politika drastičnega varčevanja ne deluje, 
prav nasprotno, povzroča potrebo po nadaljnjem varčevanju in s tem vodi v »past varčevanja«. 
Pravilo, da drastično varčevanje ne deluje, se ne kaže le v Sloveniji, temveč tudi v drugih državah 
EU. Sprejeti ukrepi in predlagani ukrepi povezani z morebitnim ponovnim odpiranjem nedavno 
sprejete pokojninske in delovnopravne zakonodaje, ki bi poslabšali socialno varnost in pogoje 

Sindikati so predstavili ukrepe za 
izhod iz krize in oživitev slovenskega 
gospodarstva – prepričani so, da je 
treba končati z brutalnim varčevanjem 
in preiti v trajnostni razvoj. Za več 
kliknite na www.sviz.si.

Svizove novice
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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.
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Mag. Alenka Bratušek je na sestanku 
z delodajalci in sindikati 24. 9. 2013 
ponovno zagotovila, da se bo vlada pri 
plačah v javnem sektorju v celoti držala 
dogovorjenega in da ne bo posegala 
v minimalno plačo.   
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Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 
interese 74.000 zaposlenih v javnem 
sektorju in med njimi tisoče tistih z 
minimalno plačo, je 23. septembra 
2013 v javnem pismu sporočila, da bo 
nasprotovala morebitnim posegom 
vlade v minimalno plačo, katere ve-
ljavni znesek je že zdaj pod pragom 
tveganja revščine. KSJS zavrača tudi 
relativizacijo minimalne plače, ki bi 
dopuščala podjetjem in zavodom v 
zasebnem in javnem sektorju, da ob 
dogovoru s sindikati v podjetjih ali 
zavodih znižajo veljavno minimalno 
plačo pod zakonsko opredeljeni prag. 
Bistvo minimalne plače je namreč, 
da velja zmeraj in povsod, ker lahko le 

tako preprečuje ekstremno izkori-
ščanje delavk in delavcev v zasebnem 
in javnem sektorju. 
O krčenju pravic najrevnejših preko 
morebitnih posegov v minimalno 
plačo so na tiskovni konferenci, ki je 
potekala 26. septembra 2013 na Dal-
matinovi ulici 4 v Ljubljani, sprego-
vorili tudi predstavniki Koalicije so-
lidarnih. Spomnili so, da mora mi   -
ni malna plača zagotavljati dostojno 
življenje delavcu in njegovi družini 
ter poudarili, da naj se breme krize 
prenese na najbolj premožne. Denar 
za zagon gospodarstva je tako mogo-
če zagotoviti z zajezitvijo sive ekono-
mije in korupcije, iz davčnih oaz in 
nezakonitega premoženja tajkunov. 

Ne dotikajte se minimalne plače!

Vlada RS je julija letos reprezentativ-
nim sindikatom javnega sektorja po-
sredovala predlog sprememb Kolek-
tivne pogodbe za negospodarstvo in 
Kolektivne pogodbe za javni sektor 
(KPJS). V prvi predlagajo spremem-
bo plačevanja nadomestila za prevoz 
na delo, ki bi se obračunavalo izključ-
no kot kilometrina. Možnost obraču-
navanja nadomestila glede na stro-
šek za javni prevoz bi bila skladno s 
predlogom ukinjena. V SVIZ imamo 
do tega resne zadržke, saj prve simu-
lacije kažejo, da bi bili zlasti člani in 

članice, ki se jim na krajših razdaljah 
obračunava povračilo prevoza glede 
na ceno javnega prevoza, in tisti, ki se 
jim poračuna strošek mesečne vo-
zovnice za mestni promet, precej na 
škodi. V KPJS vlada predlaga, da se iz 
dodatka za pripravljenost na delo 
doma izloči poseben dodatek za pri-
pravljenost na delo izven kraja biva-
nja, ki bi bil vrednoten ugodneje. V 
SVIZ menimo, da gre v tem primeru 
za dežurstvo in ne pripravljenost na 
delo (denimo v šoli v naravi), ki ga je 
treba temu primerno tudi plačati.
   

Spremembe kolektivnih pogodb
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Predstavniki Koalicije solidarnih 
so izrazili tudi skrb spričo idej 
o privatizaciji in komercializaciji 
zdravstva in šolstva, kar bi prav tako 
pomenilo poseg v minimalne dohodke.

Ob predstavitvi sprememb glede 
prevoza na delo in dodatka za pripra-
vljenost na delo je vlada napovedala 
tudi spremembe Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju pri sistemu 
napredovanja v strokovne nazive in 
plačne razrede, pri delovni uspešno-
sti in pogojih za sklepanje Kolektivne 
pogodbe za javni sektor (kvorum). V 
SVIZ ocenjujemo, da bo vlada sistem 
napredovanja poskušala poceniti. 
Predpostavljamo, da ima namen po-
daljšati napredovalna obdobja in za-
ostriti zahtevnost vsebinskih pogo-

jev za napredovanje. Ni izključeno, 
da bo pripravila predlog, s katerim bi 
opustili zdajšnji sistem napredovanja 
zaposlenih v javnem sektorju. Izvršil-
ni odbor SVIZ je na svoji zadnji seji, 
ki je potekala 27. avgusta 2013, ocenil, 
da želi vlada prek spremenjenega na-
čina napredovanja dolgoročno zniža-
ti stroške dela v javnem sektorju, kar 
bi najbolj prizadelo mlajše delavke in 
delavce. Če bo vlada napovedane 
spremembe v resnici pripravila, je 
konflikt s sindikati neizbežen.  

Drugačen sistem napredovanja
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Po nizu dvodnevnih izobraževalnih 
seminarjev za sindikalne zaupnike 
SVIZ, ki so letošnjo pomlad potekali 
v Zrečah in Portorožu, je bil zadnji, 
»nadomestni« izpeljan na sedežu 
GO SVIZ. 

Predstavnik ETUCE je povedal, da 
nekatere države izrabljajo gospodarsko 
krizo kot izgovor za preveč drastične 
ukrepe tudi na tako pomembnem 
področju, kot je izobraževanje.

V Slovenskem šolskem muzeju 
opozarjajo, da predlog o združitvi z 
Muzejem športa, ki naj bi začel veljati 
že 1. oktobra, vsebuje veliko nejasnosti. 
Poziv vladi, naj odpre javno razpravo, 
je podprl tudi SVIZ. 

SVIZ je 12. septembra letos v sporočilu 
za javnost pozval Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, naj kot 
predlagatelj reorganizacije Slovenske-
ga šolskega muzeja in Muzeja športa 
umakne predlagani sklep  o združitvi 
obeh omenjenih muzejev v skupni jav-
ni zavod Muzej šolstva in športa. Ena-
ko kot v preteklosti ob podobnih pri-
merih ravnanja šolskih oblasti in 
vlade, na primer ob združevanju in 
ukinjanju posameznih srednjih šol, 
SVIZ ne nasprotuje nujno predlaga-
nim rešitvam, nedopusten pa je način 
njihove priprave in načrtovane izved-
be. SVIZ je zato od ministrstva zahte-
val, naj odpre resno javno razpravo in 
zaposlenim, strokovni javnosti ter 

ostalim zainteresiranim deležnikom 
omogoči, da predstavijo svoje poglede 
na problematiko združevanja muzejev 
in poiščejo najprimernejšo rešitev za 
vse vpletene. Vse doslej namreč vod-
stvo in zaposleni v Slovenskem šol-
skem muzeju ter sindikat, ki jih zasto-
pa, niso mogli enakovredno sodelovati 
v razpravah o prihodnosti muzeja in 
zadevah, ki se tičejo neposredno njih 
in njihovih zaposlitev, ter niso dobili 
ustreznih odgovorov na mnoga vpra-
šanja in številne utemeljene pomisle-
ke. Ob poteku razvoja dogodkov glede 
poskusa reorganizacije muzejev, ki ga 
ne odlikuje transparentnost, je SVIZ 
presenetila tudi pasivna vloga Mini-
strstva za kulturo.

Sviz za resno javno razpravo

Na Brdu pri Kranju je 11. septembra 
2013 potekal nacionalni posvet viso-
kega šolstva, ki je bil namenjen pred-
vsem razpravi o izzivih visokega šol-
stva v aktualnih družbenih in eko  -
nomskih razmerah. Minister za izo-
braževanje, znanost in šport dr. Jer-
nej Pikalo je v uvodnem delu dogod-
ka poudaril, da so visokošolske in -
stitucije ključne za razvoj človeških 
virov in prav zato so investicije v izo-
braževanje ključne. Jens Vraa-Jensen 
iz ETUCE – evropskega odbora Izo-

braževalne internacionale – je k temu 
dodal, da številne raziskave potrjuje-
jo, da je izobraževanje ena od najbolj 
donosnih javnih naložb, ki se družbi 
najhitreje povrne. Prof. dr. Stanislav 
Pejovnik, nekdanji rektor Univerze v 
Ljubljani, pa je izpostavil, da se nobe-
na država ni izšla iz krize z zmanjše-
vanjem sredstev za izobraževanje ter 
glasno poudaril, da imamo v Sloveni-
ji le še dva branika socialne države – 
šolstvo in zdravstvo – in da je treba 
narediti vse, da ju bomo obranili. 

Naložba v znanje se povrne

Ob septembrskih dogodkih name-
njamo nekaj vrstic tudi izobraževalne-
mu seminarju za sindikalne zaupnice 
in zaupnike, ki smo ga izpeljali na prvi 
julijski dan na sedežu GO SVIZ na 
Oražnovi ulici 3 v Ljubljani. Po nizu 
dvodnevnih izobraževalnih seminar-
jev, ki so letošnjo pomlad potekali v 
Zrečah in Portorožu, so se 1. julija 2013 
zbrali na izobraževanju še zainteresi-
rani zaupnice in zaupniki, ki se v re-
dnih rokih seminarjev iz kakršnega-
koli razloga niso mogli udeležiti. Ob 
začetku enodnevnega seminarja je 
približno 30 navzočih najprej nagovo-

ril glavni tajnik Branimir Štrukelj in 
jim predstavil aktualno dogajanje, po-
membno za SVIZ. V nadaljevanju se-
minarja so bile kot na vseh letošnjih v 
ospredju spremembe delovnopravne 
zakonodaje, ki jih predstavila strokov-
na sodelavka SVIZ za pravne zadeve 
Nadja Götz. Pred delavnico o odpu-
ščanjih pod vodstvom strokovnega 
sodelavca za pravne zadeve Toneta 
Seliškarja in novostmi pokojninske 
zakonodaje pa je o poslovanju sindi-
kata v minulem letu spregovorila stro-
kovna sodelavka SVIZ za finance 
mag. Nina Štangl.

Enodnevno izobraževanje za zaupnike
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Geslo letošnjega 5. oktobra izpostavlja 
ključno vlogo vzgojiteljev in učiteljev 
pri skrbi za zagotavljanje in ohranitev 
kakovostnega javnega izobraževanja.

Po uradnem začetku kampanje za 
kakovostno izobraževanje boste 
dejavnosti EI, učiteljskih sindikatov 
in učiteljev po vsem svetu lahko 
spremljali tudi na uradni spletni strani 
kampanje www.unite4education.org.

Lani so se članice in člani SVIZ 
športno udejstvovali v Kopru, tokratne 
šeste Svizove športne igre pa bodo 
potekale na Ptuju. 

Tudi letos bomo vzgojitelji in učitelji 
pri nas in po svetu obeležili svetovni 
dan učiteljev, ki ga praznujemo 5. ok-
tobra. Tokrat bo izpostavljena po-
membnost vsem dostopnega kako-
vostnega javnega izobraževanja, ob 
tem pa nezavidljive razmere, v katerih 
se je v času krize znašlo javno šolstvo v 
številnih državah. Kljub soglasju in 
nespornim dokazom, da vlaganje v 
izobraževanje prinaša državam soci-
alne in gospodarske koristi, se podro-
čju izobraževanja sredstva pogosto 
celo jemlje. Tudi pri nas smo bili v za-

dnjih letih v izobraževanju priča tako 
zamrznitvi plač kot njihovemu niža-
nju in odvzemu nekaterih skozi dolga 
leta priborjenih pravic, da poskusov 
spreminjanja standardov in normati-
vov v vrtcih in šolah sploh ne omenja-
mo. Čas je, da vzgojitelji in učitelji z 
vsega sveta stopimo skupaj v imenu 
našega poklica in otrok, ki so nam za-
upani, in opozorimo politike, da so 
odgovorni za zagotavljanje ustreznih 
sredstev in za uresničevanje pravice 
do kakovostnega in vsem dostopnega 
izobraževanja. 

(O)branimo kakovostno javno 
izobraževanje!

Boljše izobraževanje za boljši svet
Izobraževalna internacionala bo leto-
šnji svetovni dan učiteljev pospremila 
tudi z obsežno enoletno kampanjo, s 
katero bo ob sodelovanju svojih čla-
nic na svetovni ravni spodbujala zave-
danje o pomenu kakovostnega javne-
ga izobraževanja in opominjala vlade 
ter oblikovalce šolske politike, kako 
pomembno je ne varčevati na tem po-
dročju. Kampanji, ki se bo začela 4. 

oktobra letos z odmevnima dogodko-
ma v Parizu in New Yorku in bo traja-
la do oktobra prihodnje leto, se bo 
aktivno pridružili tudi SVIZ. V skla-
du z geslom kampanje »Združeni za 
kakovostno izobraževanje – boljše iz-
obraževanje za boljši svet« bomo ob 
različnih dejavnostih opozarjali pred-
vsem na pomen ohranjanja kakovo-
stnega javnega šolstva v Sloveniji. 

Svetovni dan učiteljev, 5. oktober, bo 
SVIZ letos oznamoval z druženjem 
članic in članov ob športnih igrah v 
najstarejšem slovenskem mestu. 
Športni navdušenci – predsednik 
Območnega odbora SVIZ Ptuj Mi-
lan Kumer je prejel kar 870 prijav čla-
nic in članov z 21 območnih odborov 
sindikata – se bodo zjutraj zbrali na 
otvoritveni slovesnosti, nato pa se 
bodo odpravili na tekmovališča. Do 
večera se bodo družili ob tekmova-
njih v odbojki, košarki, teku, bowlin-
gu, pikadu, plavanju, šahu, badmin-
tonu, tenisu in namiznem tenisu. Ob 
»tradicionalnih« športih so se udele-
ženci lanskih iger v Kopru pomerili 

še v igri za pršut, na Ptuju pa za člani-
ce in člane SVIZ pripravljajo igro Je-
senski izziv. Več o dogajanju na igrah 
si boste lahko prebrali v naslednjih 
naših mesečnih e-novicah, že pred 
tem pa bomo utrinke s Ptuja objavili 
na naši spletni strani www.sviz.si.
Seznam drugih dogodkov, ki jih v 
čast prazniku učiteljev pripravljajo 
OO SVIZ, najdete na posebni spletni 
strani, namenjeni 5. oktobru: http://
www.sviz.si/sdu2013. Na njej bomo 
objavljali tudi druge pomembne in-
formacije, povezane z letošnjim 5. 
oktobrom in enoletno kampanjo za 
kakovostno javno izobraževanje.

6. Svizove športne igre


