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 Ponedeljek, 19. november 2018

8.30−10.45 Prihod in registracija delegatk in delegatov

11.00−13.00 Otvoritveno zasedanje kongresa 
 (slavnostni nagovor, pozdrav gostov, nagrade SVIZ)

13.00−14.30 Odmor za kosilo

14.30−16.30 Delovno zasedanje kongresa

16.30−17.00 Odmor za kavo

17.00−19.00 Delovno zasedanje kongresa

19.30−20.30 VeËerja

Od 20.30 Družabno sreËanje

 Torek, 20. november 2018

9.00−11.00 Delovno zasedanje kongresa

11.00−11.30 Odmor za kavo

11.30−14.00 Delovno zasedanje kongresa

14.00−15.00 ZakljuËek kongresa in kosilo

PROGRAM  
10. KONGRESA SVIZ 

 1.
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1. Otvoritev 10. kongresa SVIZ

2. PoroËilo verifikacijske komisije GO SVIZ

3. Potrditev dnevnega reda 10. kongresa SVIZ

4. Poslovnik o delu 10. kongresa SVIZ

5. Izvolitev delovnih teles 10. kongresa SVIZ

6. PoroËilo Nadzornega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2014−2018

7. PoroËilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2014−2018

8. PoroËilo o delovanju SVIZ v mandatnem obdobju 2014−2018

9. Razprava o zahtevah za zvišanje plaË ter izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji,  
izobraževanju, znanosti in kulturi

10. Programske usmeritve SVIZ za mandatno obdobje 2018−2022

11. Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ

12. Volitve:

a) Potrditev kandidacijskih list kandidatov za komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe,  
kandidatov za nadzorni odbor in glavnega tajnika SVIZ

b) Volitve

c) Razrešitev glavnega odbora, komisije za statutarna vprašanja in pritožbe, nadzornega  
odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ

d) PoroËilo volilne komisije o rezultatih volitev

13. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ

14. DoloËitev zaËetka in konca mandatov organov SVIZ

15. Resolucije

16. ZakljuËek kongresa

 DNEVNI RED 
 10. KONGRESA SVIZ 

 2.
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POSLOVNIK O DELU 
10. KONGRESA SVIZ 
(PREDLOG)
Predlagatelj: Glavni odbor SVIZ Slovenije

Sklep: Sprejme se poslovnik o delu 10. kongresa SVIZ Slovenije.

Na podlagi 10. alineje 3. odstavka 16. Ëlena Statuta SVIZ Slovenije je 10. kongres SVIZ Slovenije dne 19. 11. 2018 sprejel

POSLOVNIK O DELU KONGRESA SVIZ SLOVENIJE

I. Splošne doloËbe

1.   Ëlen

Poslovnik ureja potek zasedanja kongresa SVIZ Slovenije (v nadaljevanju kongres) v mandatnem obdobju 
2018−2022 (sklic, vodenje, razpravo, odloËanje, izvolitev delovnih teles kongresa, volitve organov SVIZ ter pisanje 
zapisnika kongresa).

2.   Ëlen

Kongres zaseda obvezno najmanj enkrat v mandatnem obdobju.

Zasedanje kongresa je praviloma javno.

Zasedanje kongresa je lahko redno ali izredno.

II. Sklic kongresa

3.   Ëlen

Kongres sklicuje Glavni odbor SVIZ Slovenije (v nadaljevanju glavni odbor):
• najmanj 60 dni pred iztekom štiriletnega mandata (redno zasedanje),
• kadarkoli v Ëasu mandata na svojo pobudo ali na zahtevo ene tretjine obmoËnih odborov (izredno zasedanje).

V primerih iz druge alineje prejšnjega odstavka tega Ëlena mora predsednik glavnega odbora sklicati zasedanje kon-
gresa najpozneje v 30 dneh po sprejetju sklepa glavnega odbora o izrednem zasedanju kongresa oziroma od preje-
ma pisne zahteve ene tretjine obmoËnih odborov.

»e predsednik ne skliËe zasedanja v roku, opredeljenem v prejšnjem odstavku, lahko skliËe zasedanje glavni tajnik 
GO SVIZ.

 3.
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4.   Ëlen

Predlog dnevnega reda, mesto in uro zasedanja kongresa doloËi glavni odbor.

Na kongres se vabi izvoljene delegatke in delegate (v nadaljevanju delegati), glavnega tajnika SVIZ, druge, za katere 
glavni odbor oceni, da je njihovo sodelovanje pri obravnavi gradiva potrebno, in strokovne sodelavce SVIZ Slovenije.

5.   Ëlen

Vabilo za kongres se pošlje delegatom po elektronski ali po navadni pošti, in sicer najpozneje 15 dni pred zaseda-
njem kongresa.

III. Vodenje zasedanja

6.   Ëlen

Zasedanje kongresa vodi predsednik glavnega odbora (v nadaljevanju predsednik).

Zasedanje kongresa, na katerem se voli organe sindikata v skladu s Statutom SVIZ Slovenije, vodi do izvolitve de-
lovnega predsedstva predsednik glavnega odbora. Po izvolitvi delovnega predsedstva vodi zasedanje kongresa 
predsednik delovnega predsedstva, ob njegovi odsotnosti pa eden izmed Ëlanov delovnega predsedstva.

Za potek zasedanja kongresa v skladu z dnevnim redom in tem poslovnikom je odgovoren predsednik oziroma ose-
ba, ki vodi zasedanje.

7.   Ëlen

Po razglasitvi zaËetka kongresa verifikacijska komisija, ki jo je imenoval glavni odbor, poroËa o številu navzoËih de-
legatov.

Kongres je sklepËen, Ëe je prisotnih veË kot polovica (1/2) vseh delegatov.

Po ugotovitvi sklepËnosti in imenovanju zapisnikarja predsednik predlaga v obravnavo in sprejem dnevni red in po-
slovnik kongresa. Ko je z dnevnim redom zasedanja kongresa doloËena izvolitev delovnih teles kongresa, poda 
predsednik predloge za predsednike in Ëlane posameznih delovnih teles kongresa.

8.   Ëlen

Delegati lahko razpravljajo o predlaganem dnevnem redu in lahko predlagajo spremembe ali dopolnitve dnevnega 
reda. Predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda morajo utemeljiti. Kongres sprejme dnevni red z javnim 
glasovanjem.

Glasuje se o predlogu dnevnega reda v celoti. V primeru predlogov za dopolnitev dnevnega reda se najprej glasuje o 
teh predlogih in nato o predlogu dnevnega reda v celoti.

Po sprejemu dnevnega reda kongres razpravlja o posameznih toËkah dnevnega reda po vrstnem redu, ki je doloËen 
z dnevnim redom.

IV. Razprava

9.   Ëlen

Razprava k posamezni toËki dnevnega reda se zaËne po uvodni obrazložitvi, Ëe je ta potrebna. Delegati se k razpra-
vi prijavijo pisno pri delovnemu predsedstvu na pripravljenem obrazcu. Pisno prijavo k razpravi morajo delegati od-
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dati pred zaËetkom obravnave posamezne toËke dnevnega reda. Predsednik daje delegatom in drugim razpravljav-
cem oziroma razpravljavkam (v nadaljevanju razpravljavci) besedo po vrstnem redu, kot so se prijavili k razpravi pri 
posamezni toËki sprejetega dnevnega reda.

Delegati in razpravljavci imajo za razpravo na razpolago najveË štiri (4) minute in dve repliki po eno (1) minuto. O po-
daljšanju razprave odloËijo delegati kongresa.

Razprava k posamezni toËki dnevnega reda lahko traja najveË 3 ure. Po izteku tega Ëasa mora predsednik razpravo 
zakljuËiti.

Delegati in razpravljavci razpravljajo na govorniškem odru.

»asovne omejitve iz drugega odstavka tega Ëlena ne veljajo za poroËevalce na kongresu.

Razpravljavci razpravljajo o vprašanjih, ki so neposredno povezana z obravnavano toËko dnevnega reda, v nasprot-
nem primeru lahko predsednik razpravljavca opomni. »e razpravljavec opomina ne upošteva, mu predsednik od-
vzame besedo.

Predsednik vodi razpravo o posamezni toËki dnevnega reda, jo usmerja ter jo zakljuËi, ko ugotovi, da ni veË razprav-
ljavcev ali da je o zadevi mogoËe sklepati.

Delegati lahko ustno v razpravi ali v obliki pisnih amandmajev predlagajo spremembe in dopolnitve predlogov sta-
lišË, sklepov ali drugih dokumentov, ki so predloženi k posamezni toËki dnevnega reda.

Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije se vlagajo le v obliki pisnih amandmajev. Predlagatelj mora predla-
gane spremembe in dopolnitve obrazložiti. Pisne amandmaje, ki se vlagajo na zasedanju, lahko vloži najmanj ena 
petina (1/5) delegatov.

V. OdloËanje

10.   Ëlen

Kongres veljavno odloËa, Ëe je prisotnih veË kot polovica (1/2) vseh delegatov.

Kongres sklepa z javnim glasovanjem z dvigom glasovalnih kartonov.

Glasovanje poteka tako, da najprej glasujejo delegati, ki so ZA predlog, nato delegati, ki so PROTI predlogu.

11.   Ëlen

Delegati glasujejo o predlogih stališË, sklepov ali drugih dokumentov, ki so predloženi k posamezni toËki dnevnega 
reda, ter o predlogih sprememb in dopolnitev, ki so bile podane na samem zasedanju.

Delegati se z glasovanjem opredelijo najprej o posameznih predlogih k posamezni toËki dnevnega reda, potem pa 
še o dokumentu v celoti.

12.   Ëlen

Sklepi kongresa so sprejeti, Ëe zanje glasuje veË kot polovica (1/2) delegatov, prisotnih na kongresu.

Statut SVIZ Slovenije ter njegove spremembe in dopolnitve so sprejeti, Ëe zanje glasuje veË kot polovica (1/2) vseh 
delegatov.
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13.   Ëlen

Zasedanje kongresa se praviloma ne more konËati, dokler niso zakljuËene vse toËke dnevnega reda. Zasedanje se 
lahko tudi prekine, Ëe kongres sklene, da se razpravljanje in sklepanje o posamezni toËki dnevnega reda prenese in 
nadaljuje na nadaljevanju zasedanja kongresa. Nadaljevanje zasedanja mora biti sklicano najpozneje v 90 dneh od 
njegove prekinitve.

VI. Zapisnik

14.   Ëlen

Zasedanje kongresa se snema, zvoËni zapis se shrani v arhivu GO SVIZ Slovenije kot izvirni zapisnik zasedanja.

Na podlagi zvoËnega zapisa se napiše izvleËek zapisnika s sklepi kongresa v štirinajstih (14) dneh po koncu kongre-
sa. Delegati kongresa lahko podajo pripombe na zapisnik v štirinajstih (14) dneh od dneva prejema predloga zapi-
snika. Na podlagi pripomb delegatov se oblikuje dokonËno besedilo zapisnika, ki ga podpišejo predsednik delovne-
ga predsedstva, oba overovatelja zapisnika in zapisnikar.

Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
• Ëas in kraj zasedanja ter podatek, kdo je zasedanje vodil,
• poroËilo verifikacijske komisije,
• dnevni red zasedanja,
• poroËilo volilne komisije z rezultati volitev ter
• stališËa, sklepe in druge dokumente, sprejete na zasedanju.

15.   Ëlen

StališËa, sklepe in druge dokumente kongresa se objavi v Obvestilih GO SVIZ Slovenije.

VII. Delovna telesa kongresa

16.   Ëlen

Predsednik glavnega odbora izmed prisotnih delegatov na kongresu predlaga predsednike in Ëlane delovnih teles 
kongresa. Delegati z javnim glasovanjem izvolijo predsednike in Ëlane delovnih teles kongresa.

Posameznega delegata se lahko imenuje najveË v eno delovno telo kongresa.

17.   Ëlen

Delovna telesa kongresa so:
• delovno predsedstvo: predsednik in štirje (4) Ëlani;
• komisija za statut, vloge in pritožbe: predsednik in štirje (4) Ëlani;
• volilna komisija kongresa: predsednik in štirje (4) Ëlani;
• dve (2) overovateljici oziroma overovatelja (v nadaljevanju overovatelja) zapisnika.

18.   Ëlen

Delovno predsedstvo vodi zasedanje kongresa, na katerem se voli organe sindikata v skladu s Statutom SVIZ Slo-
venije (redno zasedanje).

Komisija za statut, vloge in pritožbe (v nadaljevanju komisija) na podlagi razprav in pisnih amandmajev, podanih na 
zasedanju, pripravi predloge sprememb in dopolnitev dokumentov oziroma sklepov. Komisija obravnava tudi pisne 
pritožbe delegatov kongresa, se do njih opredeli in nato kongresu predlaga sprejem stališË.
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Volilno komisijo kongresa se izvoli na zasedanju kongresa, na katerem se voli organe sindikata v skladu s Statutom 
SVIZ Slovenije. Volilna komisija kongresa skrbi za izvedbo volitev v organe sindikata. Predsednik volilne komisije 
razglasi rezultate volitev.

OdloËitve, ki jih komisije predlagajo v sprejem kongresu, kongres sprejema z veËino glasov vseh prisotnih delegatov.

VI. Volitve organov sindikata na kongresu

19.   Ëlen

Na rednem zasedanju kongresa delegati v skladu s Statutom SVIZ Slovenije volijo: glavnega tajnika SVIZ Slovenije, 
Ëlane in Ëlanice Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe GO SVIZ Slovenije ter Ëlane in Ëlanice Nadzornega od-
bora GO SVIZ Slovenije.

Volitve se opravijo v skladu s Pravilnikom o volitvah.1

20.   Ëlen

»e kongres ni sklepËen, se volitve glavnega tajnika SVIZ Slovenije, Ëlanov in Ëlanic Komisije za statutarna vprašanja 
in pritožbe GO SVIZ Slovenije ter Ëlanov in Ëlanic Nadzornega odbora GO SVIZ Slovenije opravijo v skladu z 21. Ële-
nom Pravilnika o volitvah (dopolnilne volitve), in sicer tako, da najprej glasujejo vsi na kongresu prisotni delegati. Nji-
hove oddane glasove zapeËati in hrani volilna komisija kongresa. Vse manjkajoËe delegate pa se pisno pozove, da v 
roku, ki ga doloËi volilna komisija kongresa, glasujejo po pošti.

Po izteku roka za dopolnilne volitve, volilna komisija kongresa ugotovi in objavi izid volitev.

VI. Prehodne in konËne doloËbe

21.   Ëlen

Poslovnik o delu kongresa, njegove spremembe in dopolnitve sprejme kongres z veËino glasov prisotnih delegatov 
na kongresu. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga vsak delegat kongresa.

Za razlago posameznih Ëlenov poslovnika o delu kongresa je pristojna komisija za statut, vloge in pritožbe iz 17. Ële-
na tega poslovnika.

Zasedanje 10. kongresa SVIZ Slovenije poteka v skladu s Statutom SVIZ Slovenije z dne 1. 12. 2006 ter z vsemi spre-
membami in dopolnitvami k temu statutu.

22.   Ëlen

Poslovnik o delu kongresa SVIZ Slovenije zaËne veljati z dnem sprejema.

V Portorožu, 19. novembra 2018

1 Pravilnik o volitvah z dne 23. 3. 2010, spremembe z dne 6. 7. 2010, spremembe z dne 12. 10. 2010 in dopolnitve z dne 15. 11. 2011.
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PORO»ILO NADZORNEGA ODBORA 
SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 
2014−2018
Pripravila: Erika Rozman Logar, predsednica Nadzornega odbora SVIZ

 4.

V mandatnem obdobju 2014−2018 smo v Nadzornem odboru SVIZ (NO) sodelovali Sonja MlinariË in Robert Bre-
zovnik kot Ëlana, predsednica Erika Rozman Logar ter strokovna sodelavka Nina Štangl. Sestali smo se štiriintride-
setkrat.

Naloge nadzornega odbora, da spremlja finanËno-materialno poslovanje sindikata in njegovih organov na vseh rav-
neh organiziranosti, da nadzoruje uresniËevanje dogovorjenega programa, da o svojih ugotovitvah poroËa kongre-
su, da ob obravnavi finanËnega poroËila za vsako posamezno koledarsko leto z ugotovljenim najmanj enkrat na leto 
seznani glavni odbor sindikata, da ob morebitnih nepravilnostih zahteva sklic seje glavnega ali obmoËnega odbora, 
smo ves mandat opravljali resno in zavzeto.

Nadzorni odbor SVIZ je kot svojo poglavitno zadolžitev opravljal preglede finanËno-materialnega poslovanja Glav-
nega odbora SVIZ (GO SVIZ): realizacijo in naËrt za vsako posamezno leto. Vsako leto smo pregledali gradivo, ki 
nam je bilo predloženo, ter se seznanili s posameznimi postavkami letnega poroËila in naËrta GO SVIZ. Ugotavljali 
smo, da je poslovanje urejeno in da bistvenih nepravilnosti ni. O svojih ugotovitvah smo poroËali na sejah glavnega 
odbora in predlagali, da le-ta potrdi letna poroËila in finanËne naËrte.

Po razpravi o upravljanju s poËitniških stanovanj, ki jih ima v lasti sindikat, na seji glavnega odbora leta 2017, smo se 
pri svojem delu osredotoËili na gospodarjenje z le-temi. Na eni od naslednjih sej našega odbora smo glavnega tajni-
ka SVIZ seznanili s priporoËili, ki smo jih ob tem oblikovali: svetovali smo, naj SVIZ na leto prenovi od pet do šest sta-
novanj in vzpostavi sistem sporoËanja veËjih škod v stanovanjih, priporoËili smo, da se upravitelju poËitniških stano-
vanj zagotovi pri delu dodatno pomoË in da naj upravitelj pripravi terminski naËrt prenove kapacitet. Tajništvu GO 
SVIZ, predsednicam in predsednikom obmoËnih odborov sindikata ter sindikalnim zaupnicam in zaupnikom smo 
predlagali, naj spodbujajo skrbno ravnanje s poËitniškimi stanovanji SVIZ.

Vsako posamezno leto v mandatnem obdobju smo pripravili, dopolnjevali in usklajevali obrazce o finanËnem poslo-
vanju obmoËij, na podlagi katerih je strokovni sodelavec nadzornega odbora Marjan GojkoviË pripravil primerjave 
med podatki, ki so jih posredovali obmoËni odbori, in podatki, ki so bili oddani na AJPES. Ugotovili smo, da ostaja na 
transakcijskih raËunih nekaterih obmoËnih odborov precej sredstev, hkrati pa so ti dodelili malo sredstev za solidar-
nostne in finanËne pomoËi. V skladu s tem smo predlagali, naj ta obmoËja uravnotežijo razmerje med solidarnostni-
mi in nepovratnimi finanËnimi pomoËmi s sredstvi, ki so na razpolago. Glede na visoke stroške provizij za banËne 
storitve smo predlagali obmoËnim odborom, naj svoje transakcijske raËune prenesejo k Delavski hranilnici. Predla-
gali smo tudi, da naj vsa obmoËja ukinejo gotovinsko poslovanje. Nadzorni odbor je ugotovil, da obmoËni odbori po-
rabo sredstev formalnopravno uredijo s sklepi svojih pristojnih organov, a je ob tem poraba sredstev neprimerna.

»lanice in Ëlani nadzornega odbora smo se letno udeleževali seminarjev o letnem poroËilu za sindikate, ki jih je NO 
SVIZ organiziral za Ëlanice in Ëlane nadzornih odborov z obmoËij SVIZ ter predsednice in predsednike obmoËnih od-
borov. Pripravili smo tudi posvet s predsednicami in predsedniki obmoËij ter glavnim tajnikom, na katerem smo si 
izmenjali mnenja o naËinu dela NO SVIZ. Pripravili smo dopis z nasveti in priporoËili za delo z raËunovodskimi servi-
si. Nadzorni odbor v sklopu le-teh predlaga obmoËnim odborom, naj za sindikalne zaupnice in zaupnike ter Ëlanice 
in Ëlane nadzornih odborov organizirajo predavanja o pripravi letnega poroËila za sindikate, z možnostjo, da prido-
bijo del sredstev za to izobraževanje v dogovoru z izvršilnim odborom SVIZ.

V minulem mandatnem obdobju smo Ëlanice in Ëlani NO SVIZ obiskali enega od zavodov na obmoËnem odboru 
Nova Gorica, pregledali poslovanje ter podali predloge in mnenja. Letno smo pregledovali finanËno-materialno po-
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slovanje OO SVIZ Ljubljane in okolice in OO SVIZ Podravja. Pri poslovanju OO SVIZ Ljubljane in okolice smo ugoto-
vili, da je vse bolje urejeno in da ni veË bistvenih nepravilnosti. Glede poslovanja OO SVIZ Podravje smo se sreËali z 
njihovim predsedstvom, Ëlanico nadzornega odbora in glavnim tajnikom. Kljub temu da predsedstvo OO SVIZ Po-
dravja vztraja pri zdajšnjem naËinu dela in ne upošteva priporoËil NO SVIZ, smo se dogovorili o možnosti boljšega 
sodelovanja. SreËali smo se tudi s predsednico OO SVIZ Jesenice in ji predlagali, naj obmoËje ukine poslovanje la-
stne blagajne vzajemne pomoËi ter se vkljuËi v tovrstno blagajno, ki je organizirana za vse Ëlanice in Ëlane SVIZ pre-
ko Delavske hranilnice.

Za naslednje mandatno obdobje NO SVIZ priporoËa, da se predsednika in Ëlane nadzornih odborov na obmoËjih 
vabi na seje obmoËnih odborov ter da se zanje organizira izobraževanja. Prav tako naj bi nadzorni odbor pripravil 
priporoËila za delo nadzornih odborov na vseh ravneh organiziranosti SVIZ. V skladu s priporoËili naj se − z veËjo in-
tenziteto kot do zdaj − glede na finanËne zmožnosti nadaljujeta tudi obnova in vzdrževanje poËitniških stanovanj.
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V mandatnem obdobju 2014−2018 je Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ (KSVP SVIZ) delovala v se-
stavi Igor Jeram, Janez Galzinja, Jelka Žugelj, Janez VirtiË in Stanko Vorih, nadomestni Ëlanici komisije pa sta bili An-
dreja Škorjanc Gril in Andreja Grom. Na konstitutivni seji sem bil za predsednika komisije soglasno potrjen Stanko 
Vorih, za tajnika komisije je bil imenovan strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve Tone Seliškar. Sprejeli smo 
tudi Poslovnik o delu komisije KSVP SVIZ Slovenije. »lanice in Ëlani komisije smo se nadaljnjih sej v mandatnem ob-
dobju udeleževali v polni sestavi, bili konstruktivni in odloËali v skladu s Statutom SVIZ Slovenije.

Komisija je v obdobju 2014−2018 prejela v obravnavo dva predloga za spremembo Statuta SVIZ Slovenije: prvi se je 
nanašal na spremembo višine Ëlanarine in delitveno razmerje, o Ëemer lahko odloËajo delegatke in delegati na kon-
gresu sindikata, drugi predlog pa na doloËitev obdobja sklica kongresa SVIZ. Prejeli smo dva ugovora na delo sindi-
kalnega zaupnika (ugotovitve so bile neutemeljene) in en ugovor na postopek volitev sindikalnega zaupnika v zavo-
du, v primeru katerega smo predlagali ponovitev volitev v skladu s Statutom SVIZ in Pravilnikom o volitvah.

Vsako posamezno leto v mandatnem obdobju smo prejeli precej ugovorov k zavrnjenim prošnjam za štipendije in 
za subvencionirano izobraževanje za Ëlanice in Ëlane SVIZ. Zmeraj smo ugotovili, da sta komisiji za dodelitev štipen-
dij in podelitev subvencij svoje delo opravili dobro − štipendije in subvencije so dobili tisti kandidati, ki so zbrali veË 
toËk v skladu z merili, doloËenimi z ustreznim pravilnikom. KSVP je predlagala spremembo Pravilnika o štipendira-
nju. Smatra, da so kriteriji neusklajeni, in sicer da sta premalo poudarjena pomen dobe Ëlanstva in uËni uspeh kan-
didata, prevlada pa socialni status. Komisija meni tudi, da bi morali pridobiti povratne informacije o uspešnosti iz-
branih štipendistov v Ëasu, ko le-ti prejemajo štipendijo.

Na pobudo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije je komisija predlagala dopolnitev Pravilnika o plaËilih za delo v orga-
nih SVIZ in podala svoje mnenje. Na predlog Ëlana KSVP smo predlagali spremembo Pravilnika o priznanjih SVIZ 
Slovenije in le-to utemeljili.

Komisija si mora prizadevati za to, da temeljito pregleda vsako posamezno zadevo, ki jo prejme v obravnavo, da jo 
odgovorno preuËi s konsenzom vseh Ëlanic in Ëlanov komisije ter v skladu s pravilniki in Statutom SVIZ Slovenije. To 
pripomore k zaupanju Ëlanstva in dobrem ugledu SVIZ-a.

V mandatnem obdobju 2014−2018 se je Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe sreËala na enajstih sejah, na 
katerih smo obravnavali pritožbe in predloge Ëlanstva. Ob tem smo sodelovali z izvršilnim in glavnim odborom SVIZ, 
z nadzornim odborom, komisijo za štipendiranje in komisijo za podelitev subvencij za izobraževanje. Komisija je 
presojala skrbno, odloËali smo v skladu s pravili in statutom sindikata. Sej smo se zmeraj udeležili v polni sestavi, 
sklepi so bili sprejeti s potrditvijo vseh Ëlanic in Ëlanov. Na sejah je bil vsakokrat navzoË strokovni sodelavec GO za 
pravne zadeve SVIZ Tone Seliškar, sodelovanje je bilo odliËno. V zadnjih štirih letih je bilo sej Komisije za statutarna 
vprašanja in pritožbe SVIZ v primerjavi s preteklim obdobjem manj, kar pomeni, da je bilo manj tudi pritožb. To kaže, 
da vsi odbori in komisije SVIZ delujejo dobro in usklajeno ter da je sindikat dobro organiziran. Hkrati pa smo bili pri-
morani veliko veË dela vložiti v izboljšanje položaja vzgoje in izobraževanja ter vseh zaposlenih na teh podroËjih, za 
kar si bomo morali odloËno prizadevati tudi v naslednjem mandatu.

PORO»ILO KOMISIJE ZA 
STATUTARNA VPRAŠANJA IN 
PRITOŽBE SVIZ V MANDATNEM 
OBDOBJU 2014−2018
Pripravil: Stanko Vorih, predsednik Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ

 5.
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 6.

6.1.

Sklep: Sprejme se poroËilo o delovanju SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2014−2018.

V priËujoËem predlogu poroËila o delovanju SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2014−2018 so zajeta posamezna 
podroËja delovanja sindikata, ki so bila v preteklem obdobju v ospredju. Po uvodnemu celostnemu vpogledu v dogaja-
nje v letih od 2014 do 2018, ki ga je kritiËno povzel glavni tajnik SVIZ, so predstavljeni podatki o Ëlanstvu, sledi podrob-
no poroËilo o delu pravnih služb na ravni Glavnega odbora SVIZ Slovenije, ObmoËnega odbora SVIZ Ljubljane in okoli-
ce ter ObmoËnega odbora SVIZ Podravje. V nadaljevanju sta razdelka o izobraževanju Ëlanstva in informativni dejav-
nosti našega sindikata, v predlogu poroËila pa je opisana še mednarodna dejavnost SVIZ, prvikrat pa tudi aktivnosti 
odbora za enakost in aktiva mladih − obe skupini sta bili v okviru SVIZ-a vzpostavljeni v mandatnem obdobju 
2014−2018. Kot pomemben del delovanja SVIZ predstavljamo še pregled upravljanja poËitniških stanovanj in Lizin 
zdravstveni sklad. Obsežen del poroËila o minulih štirih letih sestavljajo predstavitve o delu posameznih sindikalnih 
konferenc SVIZ v minulem mandatu, sledijo poroËila o delu sekcij administrativno-raËunovodskih in tehniËnih delavk 
in delavcev; svetovalnih delavk in delavcev; šolskih knjižniËark in knjižniËarjev ter upokojenih Ëlanic in Ëlanov.

POGLED V MINULO MANDATNO OBDOBJE
Pripravil: Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije

2014−2018: OBDOBJE BOJA ZA UKINITEV VAR»EVALNIH UKREPOV IN IZBOLJŠANJE PLA»

SVIZ izpostavlja destruktivno marginaliziranje vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. SistematiËno organi-
ziranje protestnih shodov Ëlanstva pospeši odpravljanje varËevalnih ukrepov in izboljševanje materialnega po-
ložaja delavk in delavcev.

V Ëasu od leta 2010 do 2014 smo bili − sooËeni z najostrejšo družbeno in ekonomsko krizo poznega kapitalizma − 
po petnajstletnem obdobju, ko so se pogoji dela in vrednotenje le-tega izboljševali, prisiljeni braniti pridobljene de-
lavske pravice in se zoperstavljati zniževanju plaË. Sindikati smo se skupaj s civilno družbo v kritiËnem trenutku po-
stavili v bran socialni državi. Nasprotovanje razgraditvi socialne države je 17. 11. 2012 ob odloËilnem prispevku SVIZ 
tako glede števila udeleženk in udeležencev kot z organizacijskega in finanËnega vidika doseglo vrh na množiËnem 
shodu za $Za solidarno Slovenijo« na Kongresnem trgu v Ljubljani. Z demonstracijami smo ustavili vzpon neolibe-
ralne evforije in prepreËili bistvene posege v razgraditev socialne države, ni pa nam uspelo prepreËiti zniževanja 
plaË in stroškov dela, kar je − priËakovano − negativno vplivalo na stopnjo zaupanja zaposlenih v sindikate. Na to, za-
kaj so bile v neformalnih pogajanjih o ukrepih na podroËjih socialne države v okviru Zakona za uravnoteženje javnih 
financ izgubljene nekatere pridobljene pravice, še danes nimamo resnejših, analitiËno podkrepljenih odgovorov, 
prav tako pa ne kvalificiranega odgovora, ali je bilo takratno popušËanje oblasti in delodajalcem nujno in neizbežno. 
Dejstvo je, da na ravni konfederacij ni obstajal dogovor o skupnem nastopu proti zmanjševanju delavskih pravic, niti 
ni bilo resnega poskusa, da bi s tradicionalnimi oblikami sindikalnega boja, protesti in stavkami jasno pokazali, da 
smo se pripravljeni boriti za vsako pridobljeno pravico. Ko išËemo razloge za zniževanje Ëlanstva v sindikatih, lastnih 
napak ne bi smeli prezreti.

PORO»ILO O DELOVANJU SVIZ 
V MANDATNEM OBDOBJU 
2014−2018 (PREDLOG)
Pripravili: glavni tajnik in strokovna služba SVIZ; poroËa Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ
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Ob temnejši strani omenjenega obdobja, o kateri moramo Ëim prej odkrito spregovoriti in jo tudi pošteno verificira-
ti, je pomembno, da v letih od 2014 do 2018, o katerih poroËamo ob 10. kongresu našega sindikata, oblast ni tvega-
la resnejših posegov v socialno državo − tudi zato ne, ker je lahko sklepala, da bi se ji ponovil omenjeni shod s kon-
ca leta 2012. A kljub vsemu: sistematiËno zniževanje sredstev za vzgojo in izobraževanje se je v mandatnem obdo-
bju 2014−2018 nadaljevalo z nezmanjšano intenzivnostjo. To je zaËelo ogrožati vsem pod enakimi pogoji dostopno, 
kakovostno javno izobraževanje, ki predstavlja pomemben element uresniËevanja socialne države. Zelo podoben 
proces marginalizacije je potekal tudi na podroËju znanosti in kulture. To pomeni, da smo prvi cilj, tj. $braniti in utr-
jevati socialno državo«, ki smo ga opredelili v $Programskih usmeritvah SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 
2014−2018«, sicer v osnovi uresniËili, a hkrati so se zaradi napaËnih politiËnih odloËitev tveganja za uravnotežen in 
stabilen razvoj v tem obdobju poveËala. Prav nerazumevanje pomena vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture 
lahko v prihodnje spodnese uresniËevanje socialne države.

Že pred štirimi leti, ko je naša država izšla iz gospodarske krize (povsem eksplicitno − na 9. kongresu SVIZ decembra 
2014), smo zaËeli v SVIZ opozarjati na sistematiËno zniževanje proraËunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje, za 
znanost in kulturo, ki zagotavljajo reprodukcijo in širitev znanja, refleksijo in kritiËno samorazumevanje družbe ter 
novo vedenje in tehnološki razvoj. SistematiËno zniževanje sredstev je najbolj oËitno potrjevalo veËinsko prepriËanje 
politiËnega razreda, da je mogoËe te najvitalnejše podsisteme vsake družbe brez škode marginalizirati. V SVIZ smo 
razumeli, da se bo marginalizacija vseh treh dejavnosti, ki se kaže z zniževanjem proraËunskih sredstev, neizbežno 
prenesla tudi na razvrednotenje dela zaposlenih v izobraževanju, znanosti in kulturi. Jasno je bilo, da brez spremem-
be trenda v financiranju vseh treh dejavnosti tudi plaË zaposlenih na teh podroËjih ne bo mogoËe izboljšati.

Zakaj se je v Sloveniji prekomerno, pretirano in drastiËno varËevalo pri izobraževanju, Ëe je moralo biti tudi vsako-
kratni politiki jasno, da je izobraževanje ena od kljuËnih primerjalnih prednosti, ki jih ima Slovenija pred drugimi dr-
žavami? Slovenija ima kakovostno vzgojno-izobraževalno infrastrukturo, v katero smo desetletja vlagali znatna 
sredstva, premišljeno in uspešno smo pripravili ter izpeljali kompleksno izobraževalno reformo, imamo zelo dobro 
izobražen in usposobljen uËiteljski kader. Vse to potrjujejo izjemne uvrstitve naših šolark in šolarjev v mednarodnih 
evalvacijah znanja, kot sta PISA in TIMSS. Ali res ne premoremo politiËne pameti, ki bi razumela, da je za našo drža-
vo izobraževanje strateškega pomena in ga je zato treba temu primerno tudi financirati?

»eprav v svojem zapisu k poroËilu o delovanju SVIZ v minulih štirih letih namenjam osrednjo pozornost plaËnim poga-
janjem, ki so v zavzela središËno mesto v mandatnem obdobju 2014−2018, smo v našem sindikatu vzporedno izvaja-
li številne aktivnosti, ki jih je treba izpostaviti in ovrednotiti. Na prvem mestu so naši ponavljajoËi se poskusi prepriËati 
slovensko javnost, kako škodljiva za kakovost življenja v naši družbi sta zmanjševanje vlaganja v vzgojo, izobraževanje, 
znanost in kulturo in poslediËno marginaliziranje pomena teh podroËij za skupno dobro. Proces opredeljevanja delov-
nega Ëasa uËiteljev in uËiteljic, ki je pokazal, da v SVIZ premoremo veliko tudi strokovnega znanja in poglobljenega ra-
zumevanja delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema, je zagotovo nova, dragocena izkušnja, ki je razširila radij naše-

Oblast v obdobju 2014−2018 ni 
tvegala resnejših posegov v socialno 
državo, da se ji ne bi ponovil shod 
$Za solidarno Slovenijo« s konca  
leta 2012, a sistematiËno zniževanje 
sredstev za vzgojo in izobraževanje 
se je nadaljevalo. Zelo podoben 
proces marginalizacije je potekal  
tudi na podroËju znanosti in kulture.
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ga delovanja. Omeniti velja tudi poskus spreminjanja Zakona o visokem šolstvu in prepreËitev uvajanja neustreznih za-
konodajnih rešitev v raziskovalno dejavnost in v kulturo, ki so šli na škodo zaposlenih. Resno analizo bi si prav tako 
zaslužila precedenËna stavka orkestra in zbora Slovenske filharmonije, ki se je konËala z razrešitvijo direktorja. VËasih 
se zdi, kot da skrivamo razvejano, izjemno pomembno in stroškovno obsežno solidarnostno pomoË našega sindikata, 
s katero se ne more primerjati noben sindikat v naši državi. Razširitev števila štipendij za otroke naših Ëlanic in Ëlanov 
dokazuje, da Solidarnostna naËela in cilji v SVIZ niso zgolj $mrtva Ërka na papirju«. Vztrajanje pri tem, da lahko naši Ëla-
nice in Ëlani letujejo ceneje v poËitniških stanovanjih SVIZ, smo potrdili z zaËetkom stroškovno zahtevne prenove na-
ših kapacitet. Z obuditvijo tradicionalne $Ëebelice« s prenosom na Delavsko hranilnico, ki zagotavlja našemu Ëlanstvu 
brezobrestne premostitvene kredite, smo podËrtali zavezanost tradiciji pomoËi, ki se je med uËiteljstvom razvila že v 
Ëasu Avstro-Ogrske monarhije. Enako − ali v še veËji meri − to velja za Lizin solidarnosti sklad, prek katerega pomaga-
mo našim Ëlanicam in Ëlanom ter njihovim družinam, ki se znajdejo v zdravstvenih težavah, ki bi jih stroškovno sami 
težko zmogli. Ne bi smeli spregledati, da se je materialna podstat sindikata v zadnjem mandatu precej okrepila, da smo 
postali najveËji lastniki Delavske hranilnice, ki je ena zadnjih bank v domaËi lasti. Odkrito reËeno, je zavedanje Ëlanstva, 
kako pomembna je relativna materialna moË sindikata za dolgoroËno, neodvisno delovanje našega sindikata, prešib-
ko in ga moramo v prihajajoËem mandatu okrepiti. Prav tako moramo omeniti, da sta v minulem mandatnem obdobju 
v okviru GO SVIZ zaËeli delovati dve novi skupini, in sicer Odbor za enakost SVIZ ter Aktiv mladih Mlad.si SVIZ, izpo-
staviti pa moramo tudi zdaj že tradicionalne športne igre SVIZ (v minulem mandatnem obdobju so jih gostili obmoËni 
odbori Podravje, Ljubljana in okolica, Novo mesto in Velenje), ki se jih vsako leto udeleži veË kot 1.000 naših Ëlanic in 
Ëlanov ter nedvomno spodbujajo druženje in utrjujejo solidarnost v našem sindikatu.

2015: ZaËetek odpravljanja varËevalnih ukrepov

SVIZ prek KSJS v Socialnem sporazumu za 2015−2016 uveljavi soglasje sindikatov k spreminjanju standardov 
in normativov. OdloËilno prispeva k odmrznitvi napredovanj in odpravi zadnjega znižanja plaËne lestvice v letu 
2013. Sklene aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS ter Kolektivni pogodbi za 
raziskovalno dejavnost, s katerima se delno izboljšajo plaËe.

Procesi odpravljanja varËevalnih ukrepov so se zaËeli februarja 2015, ko smo sindikati, vlada in veËina delodajalskih 
organizacij podpisali socialni sporazum za leti 2015 in 2016. Gospodarska zbornica je iz pogajanj protestno izstopi-
la, ker naj bi vlada sindikatom preveË popustila. Odstopila je namreË od dodatnega varËevanja pri plaËah v višini 130 
milijonov evrov. Za zaposlene v javnem sektorju je bil sporazum pomemben, ker je potrdil obstojeËi sistem kolektiv-
nih pogodb tudi za prihodnji temelj dogovorov med socialnimi partnerji in hkrati zmanjšal možnost enostranskih 
ukrepov pri oblikovanju plaË v javnem sektorju. SVIZ je dosegel, da se je v sporazum zapisalo, da se bodo standardi 
in normativi v vzgoji in izobraževanju spreminjali $izkljuËno v soglasju s socialnimi partnerji.« Delodajalske organiza-
cije so sicer pozneje, 27. 11. 2015, od sporazuma odstopile, ker je sindikatom uspelo z vlado doseËi dogovor o spre-
membi Zakona o minimalni plaËi, iz katere so bili izloËeni dodatki za noËno delo ter delo ob nedeljah in praznikih. To 

Prvi del mandatnega obdobja 
2014−2018 smo se v svojih 
aktivnostih osredotoËili na pogajanja 
in pritiske na prenehanje delovanja 
varËevalnih ukrepov,  
v drugem delu smo poudarek 
prenesli na prizadevanje izboljšati 
materialni položaj našega Ëlanstva in 
drugih zaposlenih v javnem sektorju.
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je že nakazovalo zaËetek boja za izboljšanje pogojev dela. Socialni sporazum je, kljub temu da je prenehal veljati pre-
dËasno, zaposlenim koristil, saj je napovedal prelom s kopiËenjem varËevalnih ukrepov.

Ob koncu leta 2015 je bil s sindikati javnega sektorja sklenjen Dogovor o ukrepih na podroËju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, s katerim se je vlada odrekla enostranskim posegom v plaËni sistem. Prav 
soglasje o spremembah, pri katerem je najbolj trmasto vztrajal SVIZ, je bilo kljuËnega pomena pri zaustavitvi vladne 
namere, da uËinke varËevalnih ukrepov s spremembo Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju preoblikuje v trajno 
znižanje stroškov dela. Z dogovorom je bil odpravljen znižani regres za letni dopust do 30. plaËnega razreda, nad le-
-tem so bila znižanja regresa omiljena. Zaposleni v višjih plaËnih razredih so najveË pridobili z odpravo znižane vre-
dnosti plaËnih razredov, ki je veljala od 1. 6. 2013. Z decembrsko plaËo, izplaËano v januarju 2016, so se ponovno za-
Ëela izplaËevati napredovanja v plaËne razrede in nazive. To je Glavni odbor SVIZ (ob podpori velike veËine sindikal-
nih zaupnikov in zaupnic) odvrnilo od zavrnitve dogovora in odloËanja o stavki, saj je bila zvišanja plaË za štiri 
odstotke deležna veË kot polovica našega Ëlanstva.

Hkrati se je SVIZ na loËenih pogajanjih − ob nasprotovanju Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) − z MIZŠ do-
govoril o zvišanju plaË za vse strokovne delavke in delavce v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, ki se vežejo 
na delovno mesto asistenta z doktoratom. Na teh pogajanjih se je uveljavil vzorec ravnanja VSS, ki vztraja do danes: 
naš sindikat prevzame odgovornost in podpiše izboljšanje plaË za zaposlene, VSS, ki ve, da bo SVIZ prevzel odgo-
vornost, naše odloËitve kritizira in napada, in sicer s ciljem, da bi prevzel Ëim veËji del našega Ëlanstva.

2016: Vlada zavraËa odpravo varËevalnih ukrepov v javnem sektorju, a hkrati pristane na zvišanje plaË vpliv-
nima skupinama zaposlenih. To poglobi konflikt med vlado in sindikati, vendar tudi med sindikati samimi

SVIZ iniciira in organizira shod sindikatov javnega sektorja za ohranitev pravice do socialnega dogovarjanja. S 
protestnim shodom pred vlado SVIZ usmeri pozornost k zahtevam pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic in 
vzgojiteljev; organizira tudi prvi protest zaposlenih iz plaËne skupine J. SVIZ $izsili« 1.000 evrov regresa za za-
poslene, ki prejemajo minimalno plaËo.

V skladu z dogovorom za leto 2016 bi se morali z vlado že spomladi dogovoriti o odpravi anomalij v sistemu plaË jav-
nega sektorja in izboljšati vrednotenje dela na tistih delovnih mestih, ki so vrednotena slabše kot veËina primerljivih 
delovnih mest z enako zahtevano stopnjo izobrazbe in podobno zahtevnostjo. V SVIZ smo zagovarjali enotni pre-
dlog delovnih mest, pri katerih je treba odpraviti zaostajanje, a smo bili že takrat skeptiËni, da bo 41 sindikatov v jav-
nem sektorju zahtevni nalogi kos. Izpostavljali smo, da bi morali pripraviti vsaj skupni predlog za plaËno skupino J, 
ki je bila pri veliki veËini sindikatov povsem v ozadju zanimanja. Pogajanja se niso premaknila nikamor, saj je bil cilj 
vlade Ëim dlje zavlaËevati in ohranjati maso plaË na krizni ravni. Da bi ta cilj uveljavila, je v zaËetku leta poskusila tudi 
s formulo, ki bi maso plaË v javnem sektorju do leta 2020 zadrževala krepko pod rastjo bruto domaËega produkta 
(formula za plaËe: BDP − 1,7 %). »e bi sindikati pristali na to $Mramorjevo« formulo, bi praktiËno podpisali podalj-
šanje varËevanja do leta 2020. Vlada je namero o zadrževanje mase plaË na obstojeËi ravni okrepila še z novim pre-
dlogom sprememb Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju, ki smo ga sindikati soglasno zavrnili že leto poprej. 
Vendar pa sindikati v zavraËanju niso veË kazali tako trdne odloËenosti, Ëeprav je bilo oËitno, da je pravi cilj spre-
memb sistemsko ohranjati nizke stroške dela. SVIZ je noveli kategoriËno nasprotoval in vztrajal, naj se plaËni sistem 
najprej v celoti uveljavi − tudi z izplaËevanjem delovne uspešnosti −, šele po tem naj se ugotovi, ali so potrebne sis-
temske spremembe.

$Pet minut pred dvanajsto«
Pogajanja o odpravi anomalij v plaËnem sistemu so se spomladi 2016 zaËela s katastrofalnim vladnim predlogom, 
skladno s katerim bi bila, Ëe bi bil uveljavljen, ponovno zamrznjena napredovanja v plaËne razrede in nazive, in z 
vkljuËitvijo grožnje, da bo vlada, Ëe sindikati ne bomo kooperativni, uredila plaËe z enostranskimi ukrepi. OdveË je 
poudariti, da je šlo za enega bolj grobih poskusov discipliniranja zaposlenih in njihovih sindikatov. Kompromis na-
mreË sploh ni bil mogoË, ker se je vlada pogajala z niËelno vsoto dodatnih sredstev za plaËe. Vladni pogajalci so sku-
šali dejstvo, da vlada za odpravo anomalij ni zagotovila nikakršnega denarja, prikriti z argumentom, da anomalije pri 
plaËah ne obstajajo le navzdol, ampak tudi navzgor − da so torej nekatera delovna mesta upraviËena do višjih 
plaËnih razredov, drugim pa jih je treba znižati. Minister Boris Koprivnikar je pogajanja $vrtel v prazno«, ker ni imel 
mandata za resnejše zvišanje sredstev za plaËe. Sredi maja je vladna stran sindikate prek medijev obvestila, da po-
gajanja prekinja, ker ne pristajamo na spremembe zakona. To je bilo mogoËe razumeti tudi kot zaËetek uveljavljanja 
enostranskih ukrepov.
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Prav v SVIZ-u nam je prvim postalo jasno, da vlada naËrtno preizkuša, koliko lahko $stisne« sindikate in koliko so za-
posleni pripravljeni $potrpeti« v zameno za svoja $varna« delovna mesta. V obvestila svojemu Ëlanstvu smo 18. maja 
2016 zapisali: $»e kaj, sindikati v javnem sektorju ne smemo dopustiti, da si vlada uzurpira pravico do enostranskega 
urejanja plaË, brez dogovora z javnimi uslužbenkami in uslužbenci.« Nekaj dni pozneje, 31. maja 2016, je potekala iz-
redna seja Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ), na kateri je bila soglasno potrjena izvedba shoda $Pet minut pred dva-
najsto«, ki smo ga 9. junija 2016 izpeljali pred sedežem Vlade RS. Takoj po shodu je predsednik vlade sprejel glavna 
sindikalna pogajalca in napovedal umik enostranskih ukrepov. Na sestanku smo izrekli priËakovanje, da bo vlada vrni-
tev na pogajanja potrdila z novim približevalnim predlogom, ki ga je do takrat zavraËala. Ni odveË ponovno dostaviti, 
da je SVIZ nosil glavno težo protesta, tj. organizacijsko, finanËno in pri zagotavljanju množiËne udeležbe zaposlenih.

Na shodu $Pet minut pred dvanajsto« 
pred sedežem Vlade RS 9. junija 
2016 smo odloËno sporoËili, da 
sindikati v javnem sektorju ne bomo 
dopustili, da bi si oblast uzurpirala 
pravico do enostranskega urejanja 
plaË, tj. brez dogovora z javnimi 
uslužbenkami in uslužbenci.

Sredi leta 2016 so se ob robu pogajanj za odpravo varËevalnih ukrepov in anomalij v plaËnem sistemu zaËela loËe-
na pogajanja med vlado in policisti. Zdravniški sindikat Fides je − ne oziraje se na skupna pogajanja sindikatov jav-
nega sektorja za odpravo varËevalnih ukrepov in plaËnih anomalij − napovedal, da bo zahteval radikalno zvišanje 
plaË. Posledice dvojih loËenih pogajanj za zvišanje plaË v Ëasu, ko smo se drugi sindikati pogajali za odpravo varËe-
valnih ukrepov in plaËnih anomalij, so se pokazale v letih 2017 in 2018, ko so se konflikti med sindikati posameznih 
dejavnosti in poklicev v javnem sektorju zelo zaostrili ter sprožili drobljenje in loËevanje, Ëemur se tudi SVIZ ni mo-
gel izogniti. KljuËni razlog za poglabljanje delitev je bilo prav dejstvo, da sta bili loËeni zahtevi policistov in zdravni-
kov po zvišanju plaË mimo centralnih pogajanj izrazito uspešni.

Protestni shod pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic uËinkovito izpostavi problem njihovih nizkih plaË
SVIZ je že leta 2015 opozarjal na povsem neustrezno vrednotenje dela pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic in vzgo-
jiteljev ter na preveliko razliko v vrednotenju dela v primerjavi z vzgojiteljicami. Predlagali smo spremembo zakona 
s preimenovanjem delovnega mesta, ki naj izraža priznanje o zahtevnosti dela te skupine zaposlenih. Resorno mini-
strstvo je našo zahtevo podprlo, vlada pa jo je ignorirala. Aktivnosti sindikalne konference predšolske vzgoje so se 
stopnjevale in 29. septembra 2016 smo izpeljali protest pred Vlado RS, ki se ga je udeležilo veË kot 2.500 pomoËnic 
in pomoËnikov ob podpori vzgojiteljic ter drugih zaposlenih. Shod je presenetil s stopnjo odloËnosti, ki so jo artikuli-
rano izražali udeleženke in udeleženci shoda ter si pridobili podporo javnosti in medijskih komentatorjev. Po medij-
skih odmevih sodeË je bil cilj, da sporoËimo, kako nizko je vrednoteno delo pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic in 
vzgojiteljev, dosežen. Po shodu, oktobra 2016, je SVIZ vložil zahtevo za spremembo Kolektivne pogodbe za vzgojo 
in izobraževanje in predlagal uvedbo novega delovnega mesta $Vzgojitelj predšolskih otrok − pomoËnik vzgojitelja« 
ter dvig plaËnega razreda za to delovno mesto.

Vlada je morala po dogovoru z zdravniki popustiti pri podaljševanju varËevalnih ukrepov in po protestnem 
shodu zaposlenih iz plaËne skupine J sprejeti pogajanja o zvišanju najnižjih plaË
Po protestnem shodu pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev se je pritisk Ëlanstva na zvišanje plaË, ki je 
bil veË kot upraviËen, še dodatno okrepil. K temu je pomembno pripomogel aktivni predsednik Sekcije administra-



2020

tivno-raËunovodskih in tehniËnih delavcev SVIZ, kolega Slavko Rajh, ki je animiral ta del Ëlanstva in glasno zahteval 
organizacijo protestnega shoda pred vlado. Prvi protestni shod zaposlenih v plaËni skupini J, ki je 3. novembra 2016 
potekal pod geslom $Zahtevamo pošteno plaËilo, noËemo milošËine« in se ga je udeležilo 2.500 ljudi, je zaposlenim 
izboril osrednjo vlogo na pogajanjih in prisilil vlado, da je sprejela zahtevo za zvišanje najnižjih plaË. Na protestnem 
shodu so Ëistilke, hišniki, kuharji, kuharice in drugi zaposleni iz plaËne skupine J prvikrat dobili priložnost, da so sami 
javno spregovorili o svojem težavnem položaju in jasno izrazili zahteve po izboljšanju le-tega. Protest je za celotni 
javni sektor organiziral SVIZ; zagotovili smo udeležbo velike veËine protestnikov.

Jeseni 2016 smo s protesti pred 
sedežem Vlade RS opozorili, kako 
nizko je vrednoteno delo pomoËnic  
in pomoËnikov vzgojiteljic in 
vzgojiteljev. Po shodu je SVIZ vložil 
zahtevo za spremembo Kolektivne 
pogodbe za vzgojo in izobraževanje 
in predlagal uvedbo novega delovnega 
mesta $Vzgojitelj predšolskih otrok 
− pomoËnik vzgojitelja« ter dvig 
plaËnega razreda za to delovno 
mesto.

Prvi protestni shod zaposlenih  
v plaËni skupini J $Zahtevamo 
pošteno plaËilo, noËemo milošËine« 
je le-tem izboril osrednjo vlogo na 
pogajanjih in prisilil vlado, da je 
sprejela zahtevo za zvišanje 
najnižjih plaË.

To, da so se pogajanja med vlado in sindikati $razbila« zaradi dogovora o zvišanju plaË zdravnikom, zato ne drži. Do-
govor z zdravniki je le prilil olje na ogenj konfliktov med vlado in sindikati, ki so se vzpostavili zaradi zavraËanja od-
prave varËevalnih ukrepov, jih je spodbujalo Ministrstvo za finance. Pogajanja so novembra zašla v slepo ulico, ker 
je vlada praktiËno vztrajala pri prestavitvi odprave varËevalnih ukrepov na konec leta 2019 in ni kazala prave volje, 
da bi zvišala najnižje plaËe, ki jih je bilo najveË v plaËni skupini J. Za sindikalno stran podaljševanje varËevalnih ukre-
pov v Ëasu, ko je imela Slovenija eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi, preprosto ni bilo sprejemljivo. Vlada se pri 
prestavitvi ni sklicevala na finanËno nevzdržnost sindikalnih zahtev, ampak na fiskalno pravilo in obljube, ki jih je 
dala Bruslju glede uravnoteženosti proraËuna do leta 2020.
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Z novembrskim podpisom sporazuma z zdravniki so se konflikti s slovensko vlado, ki je za razliËne skupine javnih 
uslužbencev in uslužbenk v okviru enotnega plaËnega sistema oËitno uporabljala povsem razliËna merila, še doda-
tno zaostrili. Zdravnikom in zdravnicam je sporazum znatno izboljšal plaËe in zagotovil posebnosti, nezdružljive z 
veljavnim plaËnim sistemom. To je ostale sindikate prisililo v razmislek o preoblikovanju in prilagoditvi naših zahtev 
dosežkom zdravnikov in zdravnic. Nadaljevanje pogajanj na temelju prejšnjih izhodišË ni bilo veË mogoËe. V dogo-
voru je morala vlada še precej popustiti, a do radikalnega preboja ni prišlo, ker so bila stališËa do zaostrovanja in 
splošne stavke v javnem sektorju med sindikati izrazito deljena.

Pa ne le o stavki. Vse bolj oËitno je bilo, da soglasje ne bo doseženo niti glede zvišanja plaË v letu 2017 in 2018, da se 
med sindikati poglablja konflikt glede razumevanja odprave anomalij, pomena zvišanja plaË za najnižje plaËane v 
plaËni skupini J in drugih plaËnih skupinah, ne nazadnje pa so interesi vse bolj maliËili razumevanje dogovora o upra-
viËenosti zvišanj plaË posameznim skupinam zaposlenih v primerjavi z zvišanji zdravniških plaË. Ob legitimnem skli-
cevanju SVIZ na podpisani aneks iz leta 2002, ki je za strokovne delavke in delavce v vzgoji in izobraževanju oprede-
ljeval razmerje do zdravniških plaË, je nastala presenetljiva koalicija med vlado in delom sindikatov, ki so si skupaj z 
prizadevali to dejstvo prezreti ali ga vsaj marginalizirati. Ne brez uspeha.

Dogovor s konca leta 2016 je prikril in odloži latentne konflikte med sindikati
Poleg kljuËne toËke dogovora, da se za anomalije plaË na letni ravni za leto 2017 nameni dodatnih 70 milijonov evrov, sta 
omembe vredna še odpravljanje znižanih premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in zvišani 
regres (1.000 evrov) za zaposlene, ki so prejemali minimalno plaËo. Pri obeh izboljšavah je vztrajal SVIZ. Vnaprejšnja do-
loËitev mase sredstev (70 milijonov evrov) za odpravo anomalij v plaËnem sistemu na pogajanjih za leto 2017 je bil pre-
cedens. Nikoli prej, v nobenem dogovoru ali kolektivni pogodbi masa za zvišanje plaË ni bila opredeljena vnaprej. Tej no-
vosti sta botrovala dva razloga. Vladna stran je želela na vsak naËin vnaprej omejiti skupno maso in se s tem izogniti ve-
rižni reakciji zviševanj, ki so bila priËakovana po enostranskem zvišanju zdravniških plaË. Drugi razlog je bil na sindikalni 
ravni, ki ni bila sposobna opredeliti, komu in na podlagi katerih kriterijev naj se odpravijo anomalije, ter je z doloËitvijo 
skupnega zneska za zvišanje plaË problem preprosto odložila. SVIZ je že takrat opozarjal (Obvestila, 16. 2. 2017), da od-
prava anomalij ne more pomeniti splošnega zvišanja plaË, ampak zboljšanje plaËila tistim, katerih delo je po zahtevnosti 
in izobrazbi primerljivo, a se vrednoti slabše. Jasno nam je bilo, da bo izbor delovnih mest, ki se jih opredeli za $anomali-
jo«, za 41 sindikatov izjemno zahtevna naloga, Ëe ne celo nemogoËa. Že ob oblikovanju besedila o masi, ki bo na voljo za 
odpravo anomalij (70 milijonov evrov), je bilo mogoËe slutiti, da imajo nekateri sindikati v mislih splošne dvige.

A pogajanja za leto 2017 so se še bolj zapletla zaradi dogovora, da se ob odpravi anomalij v plaËnem sistemu plaËe v 
prihodnje popravijo na tistih delovnih mestih, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okolišËini primerljiva z zdrav-
niškimi. Interpretacija te zaveze oziroma zavestna, interesno pogojena, vsebinska $predelava« njenega bistva bo pri-
peljala do loËenih pogajanj in neposrednega nasprotovanja zahtevam SVIZ po izboljšanju vrednotenja dela v vzgoji in 
izobraževanju.

2017 in 2018: Vladni predlog odprave anomalij je presenetljivo enostranski in oËitno v škodo zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi

SVIZ vladni predlog odprave anomalij oznaËi kot povsem nesprejemljiv ter kot potrditev nadaljevanja in pogla-
bljanja procesov marginalizacije družbenega pomena vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture. Ob naspro-
tovanju veËine sindikatov je bil SVIZ uspešen z zahtevo po delitvi pogajanj na dva dela, tako da se najprej skle-
nejo pogajanja o anomalijah do 26. plaËnega razreda. To potisne v središËe pogajanj vrednotenje dela zaposle-
nih v plaËni skupini J.

Pogajanja o odpravi anomalij v plaËnem sistemu so se zaËela 9. februarja 2017 in bi se morala konËati do 1. maja 
2017. Masa sredstev za odpravo anomalij na letni ravni je bila vnaprej doloËena z dogovorom s konca leta 2016, in 
sicer v znesku 70 milijonov evrov. »e bi se nam uspelo pravoËasno dogovoriti o naboru tistih delovnih mest, na ka-
terih se plaËe zvišujejo, bi se zaposlenim do vkljuËno 26. (osnovnega) plaËnega razreda plaËe zvišale 1. julija 2017. 
To se je tudi uresniËilo. Nad tem razredom bi se morale plaËe izboljšati s 1. oktobrom 2017, a se to ni zgodilo, ker se 
je konflikt zaostroval do odstopa predsednika vlade, kar je povzroËilo dokonËni propad pogajanj. Zvišanje ali zniža-
nje na posameznem delovnem mestu je bilo z dogovorom omejeno na najveË tri plaËne razrede.

Konec aprila 2017 je vlada tvegala s presenetljivo neuravnoteženim in enostranskim predlogom, ki je na sindikalni stra-
ni sprožil silovit val zavraËanja. Že na prvi pogled je bilo oËitno, da vlada daje izrazito prednost popravkom na delovnih 
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mestih v državni upravi, precej manj je namenila zdravstvu in praktiËno niË izobraževanju, znanosti in kulturi. Vladni 
predlog je zviševal razrede na 54 delovnih mest v državni upravi, na dveh (!) delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju 
(pomoËnik vzgojitelja, laborant), petih mestih v kulturi in na nobenem v raziskovalni dejavnosti. Predlog je v državni 
upravi med 54 delovnimi mesti zviševal 21 mest z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo, a na izobraževanju nobene-
ga, Ëeprav bi moralo biti obrnjeno. PovpreËni plaËni razred zaposlenih z univerzitetno izobrazbo v državni upravi je na-
mreË 44., v vzgoji in izobraževanju pa le 36., kar je pomenilo veË kot 500 evrov nižjo povpreËno plaËo uËiteljev, sveto-
valnih delavcev, knjižniËarjev in drugih strokovnih delavcev. Konec maja 2017 (24. 5.) je SVIZ predlagano v celoti zavr-
nil ter glavnega vladnega pogajalca ministra Borisa Koprivnikarja in vlado obtožil, da zavestno marginalizirata delo v 
izobraževanju, znanosti in kulturi in poglabljata anomalije pri vrednotenju delovnih mest z univerzitetno izobrazbo.

SVIZ z zahtevo o delitvi pogajanj o odpravi anomalij do 26. plaËnega razreda da prednost izboljšanju polo-
žaja najslabše plaËanih delavk in delavcev, s tem odloži pogajanja za ureditev plaË strokovnega kadra s VI., 
VII., VIII. in IX. stopnjo izobrazbe in poveËa tveganje za realizacijo tega cilja
Enostranski aprilski vladni predlog je bil za naše Ëlanstvo v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi povsem ne-
sprejemljiv, s sicer pomembno izjemo glede sredstev, ki so bila namenjena zvišanju plaË pomoËnic in pomoËnikov 
vzgojiteljic in vzgojiteljev. Nesprejemljiv je bil tudi zaradi dejstva, da je bilo skladno s predlogom namenjenih plaËni 
skupini J le 19 milijonov evrov od skupno 70; od tega pomemben del delovnim mestom z višjimi plaËami v skupini. 
Na drugi strani so skupne zahteve sindikalnih pogajalskih skupin, Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) 
ter koordinacije majhnih in ozko profiliranih sindikatov, ki med seboj niso bile usklajene, bistveno presegale dogo-
vorjenih 70 milijonov evrov. Pomembno je razumeti, da SVIZ v tistem trenutku sploh še ni predlagal zvišanj za fi-
nanËno najbolj izdatna delovna mesta visoko kvalificiranega strokovnega kadra, saj smo se držali dogovora, da se 
bomo o zvišanjih teh plaË pogajali po koncu pogajanj o anomalijah, ko jih bomo uskladili z zvišanji zdravniških plaË. 
Razmere na pogajanjih so bile vse bolj nepregledne, vlada je zaostrovala retoriko in grozila z enostransko ureditvijo 
plaË, bližal se je datum (1. 7. 2017), ko bi morali zaposleni do 26. plaËnega razreda že dobiti prvo izplaËilo zvišanih 
plaË. Vodstvo SVIZ je maja 2017 zaprosilo predsednike in predsednice obmoËnih odborov, naj preverijo razpolože-
nje Ëlanstva za stavko in podporo izboljšanju najslabše plaËanih v plaËni skupini J in drugih skupinah. Vsi obmoËni 
odbori so sklicali sestanke sindikalnih zaupnikov in zaupnic, stališËa, ki so jih pridobili, pa so predstavljala izhodišËe 
za kljuËne odloËitve, ki so bile sprejete na prelomni, izredni seji Glavnega odbora SVIZ 30. maja 2017. 
Ob poroËilih obmoËnih odborov je postalo jasno dvoje: da med Ëlanstvom obstaja pripravljenost na stavko, a da ni 
realno, da bi le-to izpeljali že pred koncem šolskega leta, in da obstaja enotna podpora ureditvi plaË v plaËni skupini 
J. Po obširni razpravi Ëlanic in Ëlanov GO SVIZ je bil sprejet sklep št. 160, ki je naložil pogajalcem, da damo najprej 
prednost pogajanjem za zvišanje plaË zaposlenih do 26. plaËnega razreda, po sklenitvi dogovora pa pogajanja nada-
ljujemo z odpravo anomalij na vseh drugih delovnih mestih. Že takrat je bilo namreË oËitno, da bo konflikt glede od-
prave anomalij na delovnih mestih, na katerih se zahteva univerzitetna izobrazba, $zadušil« vse druge upraviËene 
zahteve. Sklenili smo, da se takoj zaËnemo pripravljati na protestni shod, ki naj bi okrepil pritisk na vlado in pokazal 
odloËenost, da se plaËne anomalije najprej odpravijo za najslabše plaËane.

»lanice in Ëlani GO SVIZ so na 
izredni seji 30. maja 2017 izrazili 
enotno podporo ureditvi plaË v 
plaËni skupini J. Pogajalcem SVIZ  
so naložili, naj damo prednost 
pogajanjem za zvišanje plaË 
zaposlenih do 26. plaËnega razreda, 
po sklenitvi dogovora pa pogajanja 
nadaljujemo z odpravo anomalij na 
vseh drugih delovnih mestih.
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Naša zahteva, da se najprej uredijo plaËe do 26. plaËnega razreda − sprejela jo je tudi KSJS −, je pretresla položaj na 
pogajanjih in v temelju spremenila njihovo smer. Sindikati zunaj KSJS so zahtevo zavrnili, vlada jo je ocenila kot smi-
selno, a je taktizirala in se z izgovorom, da sindikalna stran ni enotna, izmikala jasni opredelitvi. A le do silovitega 
protestnega shoda $Skupaj!«, ki smo ga izpeljali 20. junija 2017. Jedro protestnikov so predstavljali naše Ëlanstvo iz 
plaËne skupine J ter pomoËniki in pomoËnice vzgojiteljic in vzgojiteljev, solidarnostno so se shoda udeležili tudi dru-
gi Ëlani in Ëlanice, vkljuËno z upokojenimi Ëlani in Ëlanicami SVIZ. Uspešno izpeljan shod veË kot 3.000 naših Ëlanov 
in Ëlanic je bil deležen prvovrstne medijske pozornosti in naklonjenosti, ki je prisilila vlado, da je sprejela $dvosto-
pnost« pogajanj. Sindikati, ki so naši zahtevi še pred shodom nasprotovali, so le-to zatem sprejeli. Do sredine julija 
so bila poganja uspešno sklenjena in podpisana. Za zvišanje plaË do 26. plaËnega razreda in za dvig plaË pooblašËe-
nim uradnim osebam smo namenili vsa sredstva (celo nekaj veË od predvidenih 70 milijonov, tj. 71, 7 milijona evrov), 
ki so bila namenjena za celotno odpravo anomalij v plaËnem sistemu. Brez naše zahteve, ki smo jo organsko pove-
zali z množiËnim protestom, bi imeli zaposleni s plaËami do 26. plaËnega razreda le-te še zmeraj nespremenjene, 
kot to velja za tiste z višjimi plaËami.

Hkrati se moramo zavedati, da je bil uspešni manever za izboljšanje plaË najslabše plaËanih mogoË le, ker smo v 
SVIZ zavestno odložili zahtevo po zvišanju plaË uËiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na 
jesen 2017 in pomlad 2018. Tisti, ki nam oËitajo, da smo z zahtevami po zvišanju plaË strokovnega kadra in stavkov-
nimi aktivnostmi zaËeli prepozno − in oËitke je slišati tudi med najvišjimi predstavniki SVIZ −, se morajo zavedati, da 
sporoËajo, da bi morali manjšino naših Ëlanov in Ëlanic z nizkimi plaËami takrat žrtvovati v korist bolje plaËane veËi-
ne. To bi bilo oportuno in pragmatiËno, ne pa tudi v skladu z naËeli, ki smo jim z dokumenti zavezani.

Silovit protestni shod $SKUPAJ!« 
veË kot 3.000 naših Ëlanov in Ëlanic 
(20. junija 2017) je bil deležen 
prvovrstne medijske pozornosti  
in naklonjenosti, ki je prisilila vlado, 
da je sprejela $dvostopnost« 
pogajanj. Do sredine julija so  
bila poganja o ureditvi plaË do  
26. plaËnega razreda uspešno 
sklenjena in podpisana.

Konflikt med zahtevo po odpravi zaostankov pri plaËah na delovnih mestih, ki so med seboj primerljiva, in 
zahtevo po splošnem dvigu plaË, ki je v celoti ignorirala bistveno slabše plaËe na primerljivih delovnih me-
stih v vzgoji in izobraževanju
Od zaËetka leta 2017 in do podpisa aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti (25. julija 2017) so bila pogajanja za 
izboljšanje najnižjih plaË v plaËni skupini J in drugih skupinah (v prvi vrsti plaËe pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic 
in vzgojiteljev) do 26. plaËnega razreda jedro celotnih aktivnosti SVIZ-a. Z izboljšanjem plaË najštevilËnejšim skupi-
nam (hišnikom, kuharjem, poslovnim sekretarjem, raËunovodjem in delno Ëistilcem) je bil osnovni cilj dosežen; z iz-
jemo tistih zaposlenih, ki so kljub zvišanju za tri plaËne razrede še vedno ostali pod minimalno plaËo. Poleg pripravlje-
nosti Ëlanstva, da gre za izboljšanje položaja tudi $na cesto«, je bila zelo pomembna solidarnost velike veËine vzgoji-
teljic in vzgojiteljev, uËiteljic in uËiteljev ter drugih strokovnih delavcev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Ti 
so brez omahovanja podprli zahteve najslabše plaËanih v javnem sektorju in − kar je bistveno − jim dali prednost pred 
lastnimi interesi. »eprav so se v državni upravi hkrati z najnižjimi plaËami zvišale tudi plaËe na delovnih mestih poo-
blašËenih uradnih oseb (PUO) z univerzitetno izobrazbo, je veËina v SVIZ zmogla dovolj solidarnosti, da je z zahteva-
mi po (sicer upraviËenem) zvišanju plaË še poËakala. Kljub zavedanju, da se je tveganje, da zahtev po zvišanjih zara-
di pomanjkanja Ëasa do konca mandata vlade ne bo mogoËe uresniËiti, s to solidarnostno gesto poveËalo.
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Priprave na boj za zvišanje plaË strokovnih delavcev in delavk, ki so, kot je bilo dogovorjeno konec leta 2016, po vsebini, 
zahtevnosti ali kakšni drugi okolišËini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti, so se zaËele že junija, aktivnosti sep-
tembra, sindikalni boj pa se je zaostril oktobra in se stopnjeval naslednjega pol leta − do zadnjega dne, ko je 14. marca 
2018 tedanji predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar v povezavi z našim bojem odstopil. NaËrtovali smo, da bo spo-
pad za dvig plaË potekal v dveh korakih: najprej zahteva za zvišanje plaË strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobra-
ževanju, od vrtca do univerze, ki so najbolj zaostajale za primerljivimi delovnimi mesti v državni upravi in zdravstvu (na 
Ëelu z uËiteljstvom), ki bi se stopnjevala do splošne stavke; v drugem koraku bi se v razgretem ozraËju stavki pridružili 
še zaposleni v raziskovalni dejavnosti in kulturi s podobnimi zahtevami po dvigih plaË. Kampanja, ki smo jo naslovili z 
vprašanjem oblasti $Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«, se je zaËela s sklicevanjem sindikalnih zaupnic in zau-
pnikov po vseh obmoËnih odborih sindikata. Na sreËanjih smo z objektivnimi izraËuni pokazali, da plaËe zaposlenih na 
delovnih mestih z zahtevano univerzitetno izobrazbo v izobraževanju za 500 evrov bruto zaostajajo za plaËami enako iz-
obraženih v državni upravi in še veË za plaËami na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu, ter izpostavljali prepriËanje, 
da zaostankov ne bomo mogli odpraviti brez množiËnih protestov in stavk. Sindikalne zaupnike in zaupnice smo poziva-
li, naj med Ëlanstvom spodbudijo bojevitost in jih pripravijo na glasovanje o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Sto-
pnjevali smo jo na svetovni dan uËiteljev, 5. oktobra 2017, ko je bila na razširjeni seji Glavnega odbora SVIZ na Gospodar-
skem razstavišËu, ki se je je udeležilo 1.000 sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter drugih Ëlanov in Ëlanic SVIZ, soglasno 
sprejeta zahteva po zvišanju proraËunskih sredstev za vzgojo in izobraževanje in po takojšnjem zaËetku pogajanj. Na seji 
je bila jasno izpostavljena teza, da je primerjalno zniževanje vrednosti vzgojno-izobraževalnega dela neposredna posle-
dica marginalizacije družbenega pomena izobraževanja s strani politiËnega razreda in oblasti. Seje se je udeležila tudi te-
danja ministrica dr. Maja Makovec BrenËiË in nam zagotovila podporo, vendar le-te pozneje ni nikoli udejanjila. Sredi ok-
tobra, 16. 10. 2017, je SVIZ vložil Predlog aneksa h KPVIZ in Predlog Aneksa h KPRD z zahtevami po zvišanju plaË na de-
lovnih mestih strokovnih delavcev na podroËju vzgoje in izobraževanja ter znanosti, ki so po vsebini, zahtevnosti ali 
kakšni drugi okolišËini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti. Vlada je imela za to, da nam odgovori, 30 dni Ëasa. Od-
ziv je na zadnji dan roka sicer posredovala, a je bil povsem nesprejemljiv − vlada je taktizirala in Ëakala. Konec novembra 
2017 je potekala izredna seja GO SVIZ, na kateri je bil sprejet sklep o glasovanju o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izo-
braževanju. Glasovanja se je od 6. do 13. decembra 2017 udeležilo veË kot 39.469 zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah, kjer je organiziran SVIZ. Na vseh 707 zavodih, na katerih je bilo izpeljano glasovanje, so bile izvoljene komi-
sije, predloženi imeniki upraviËencev do glasovanja. Podpisani zapisniki o izidu glasovanj so bili posredovani na sedež 
Glavnega odbora SVIZ, kjer je izvoljena komisija ugotovila rezultate: za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju je glaso-
valo 37.186 zaposlenih, proti se jih je izreklo 2.284. Stavka je bila napovedana za 14. februar 2018. Od izglasovanja stav-
ke v zaËetku decembra 2017 do datuma predvidenih rednih parlamentarnih volitev je bilo šest mesecev Ëasa − še vedno 
dovolj za uveljavitev naših stavkovnih zahtev. Z omenjenim odstopom predsednika vlade se je ta Ëas razpolovil.

Na svetovni dan uËiteljev,  
5. oktobra 2017, je bila na razširjeni 
seji Glavnega odbora SVIZ na 
Gospodarskem razstavišËu v 
Ljubljani, ki se je je udeležilo 1.000 
sindikalnih zaupnic in zaupnikov  
ter drugih Ëlanov in Ëlanic SVIZ, 
soglasno sprejeta zahteva po 
zvišanju proraËunskih sredstev  
za vzgojo in izobraževanje ter  
po takojšnjem zaËetku pogajanj.

Razglasitev splošne stavke je pomenila, da se mora vlada z nami loËeno pogajati o stavkovnih zahtevah. Hkrati je to po-
menilo, da zahtev SVIZ-a ni veË mogoËe obravnavati v okviru skupnih pogajanj za odpravo anomalij, na katerih je Koor-
dinacija sindikatov javnega sektorja, ki jo je sestavljalo veliko število majhnih sindikatov, za katere je znaËilna ozka, pra-
viloma poklicna organiziranost, zahtevala − v nasprotju z dogovorom o primerjavah z zdravniki − enake dvige za vsa de-
lovna mesta. Le-ti so konec leta 2016 dogovorjena pogajanja o zvišanju plaË na tistih delovnih mestih, ki so po vsebini, 
zahtevnosti ali kakšni drugi okolišËini primerljiva z zdravniškimi, dodatno obremenili z zahtevami po ponovnem zvišanju 
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plaË v celotni plaËni skupini J ter z zahtevami po zvišanju plaËne lestvice na raven pred ZUJF-om. Vlada je zahteve sin-
dikatov ocenila na 900 milijonov evrov. To je bilo pretirano, a ker so zahteve SVIZ znašale približno 100 milijonov evrov, 
je bilo hkrati jasno, da so zahteve druge skupine neuresniËljive. Enaki dvigi za vse, ne upoštevaje v dogovoru iz leta 2016 
dogovorjene kriterije, so pomenili, da bi se plaËe izboljšale tudi državnim uradnikom, policistom in drugim, ki so se jim 
plaËe pred tem enkrat že zvišale, zaostajanje v vrednotenju plaË v vzgoji in izobraževanju pa bi ostalo nespremenjeno in 
bi se še dodatno poglobilo, ker omenjena skupina sindikatov kljub enoznaËnim podatkom (tako vladnim kot sindikal-
nim) zaostankov v naših dejavnostih ni hotela priznati. Kompromis bi bilo mogoËe doseËi, Ëe bi SVIZ v celoti odstopil od 
zahtev po boljšem vrednotenju razredništva in podaljšanju razpona v kariernem napredovanju vseh strokovnih delav-
cev in delavk (vzgojiteljev, svetovalnih delavcev, knjižniËarjev, uËiteljev). Ob izglasovanih stavkovnih zahtevah, ki jih 
podprlo veË kot 37.000 zaposlenih, bi to pomenilo izgubo elementarne verodostojnosti sindikata. Srednje poti ni bilo 
veË. Konflikt med sindikati je bil kljub zavedanju v SVIZ, da je le-ta škodljiv za vse zaposlene, neizbežen. Takoj, ko smo 
doloËili datum splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, so sindikati iz druge pogajalske skupine v želji, da bi obrnili po-
zornost k sebi in odvzeli pomen naši stavki, za 24. januar 2018 napovedali stavko, za katero je bilo vnaprej jasno, da bo 
bolj navidezna, deklarativna kot pa resniËna. Tudi v KSJS, ki ji pripada SVIZ, interesi niso bili povsem enotni, a se nam je 
uspelo dogovoriti, da sta se stavki v policiji (12. 2. 2018) in zdravstvu (13. 2. 2018) Ëasovno povezali z našo stavko.

Vzporedno z zahtevami po zvišanju uvrstitev na delovnih mestih na podroËju vzgoje in izobraževanja ter raziskovalne 
dejavnosti je SVIZ pripravil tudi zahteve po zvišanju plaË za zaposlene na podroËju kulture. V okviru sindikalne konfe-
rence je − tudi zaradi velikega števila raznolikih delovnih mest − potekala obsežna in dolgotrajna razprava o naboru de-
lovnih mest, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okolišËini primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti. KonËni 
rezultat so bile zahteve, ki so se zgledovale po predlogu zvišanj na podroËju vzgoje in izobraževanja ter znanosti in ki 
so tudi zaposlene v kulturi postavile ob bok zdravniškim delovnim mestom. Predlog aneksa za spremembe KPK je 
SVIZ na Ministrstvo za kulturo naslovil konec januarja 2018. Odziv ministrstva je bil priËakovano medel in ignorantski.

SVIZ je izpeljal najmnožiËnejši protestni shod zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v zgodovini slovenskega 
izobraževanja. Skupina sindikatov javnega sektorja prisili vlado, da odstopi od dogovora o stavkovnih zah-
tevah SVIZ in s tem hkrati onemogoËi tudi uresniËitev lastnih zahtev
Po izglasovanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju so se prava pogajanja o sklenitvi stavkovnega sporazuma za-
Ëela šele po novem letu, vendar se niso premaknila $z mrtve toËke«. Vlada je na sreËanjih sicer ciniËno pritrjevala šte-
vilkam, ki potrjujejo zaostajanje plaË zaposlenih z visokošolsko izobrazbo, magisterijem in doktoratom v izobraževalni 
in raziskovalni dejavnosti; prikimavala je argumentom o nujnosti ureditve položaja razrednika in dvigu regresa za za-
poslene z minimalno plaËo, a naše zahteve hkrati zavraËala. OËitno je bilo, da vlada zavlaËuje, šele Ëez Ëas so postali 
jasni tudi razlogi za to. Ministrica za finance je trmasto vztrajala pri sprejetem finanËnem okviru, Ëeprav je bilo oËitno, 
da so se gospodarske razmere v Sloveniji v zadnjem letu znatno izboljšale. Vedeli smo, da do cilja brez stavke ne bomo 
prišli, zato smo od januarja do sredine februarja 2018 vlagali v organizacijo le-te veliko veËino razpoložljivega Ëasa. Prvi 
dan stavke, 14. februarja 2018, smo izpeljali brez enega samega veËjega pretresa, kar je pri 40.000 stavkajoËih izje-
men dosežek. MnožiËnost protestnega shoda na Kongresnem trgu v Ljubljani je presenetila vse − tudi nas, ki smo so-
delovali v pripravah nanj. OdloËnost in angažiranost udeležencev in udeleženk protesta sta potrdili, da se je Ëlanstvo 
od oktobra do februarja postopno radikaliziralo, stopnja pripravljenosti na boj se je izrazito poveËala. Mediji so se v od-
zivih na shod zaËeli konËno spraševati, kaj je narobe, da se sindikalnega protesta udeleži tako velika množica ljudi.

V vladi so se po februarski stavki pojavile vidne razpoke glede nadaljevanja pogajanj s SVIZ. Do tedaj glavnega po-
gajalca Borisa Koprivnikarja je vlada v tej vlogi zamenjala z generalno sekretarko vlade mag. Lidijo KozloviË. Slednja 
je zaËela popušËati šele v zaËetku marca, ko se je približeval datum nadaljevanja splošne stavke, tj. 14. marec 2018. 
A bližajoËe se volitve so na koalicijske stranke delovale vse moËneje in vsako od odloËitev so presojale v luËi odstot-
kov, ki jim jih le-ta lahko doda ali odvzame na volitvah. Jasno je bilo, da pritiska šolnikov ne bodo zdržali, da bodo 
plaËe morali zvišati − tudi zaposlenim v raziskovalni dejavnosti in kulturi −, a so želeli uËinke dviga plaË ne glede na 
dejstva razširiti na Ëim veËje število skupin v javnem sektorju. Vse to ob predpostavki, da se število zaposlenih, ki 
bodo deležni povišanj, prevaja v glasove na volitvah. Na sestankih pri predsedniku vlade dr. Miru Cerarju sem imel 
priložnost od blizu opazovati strankarski egoizem in mizerijo politiËnih odloËevalcev. Na dveh odloËilnih sestankih 
sta bila ob premieru navzoËa tudi predsednika preostalih koalicijskih strank mag. Dejan Židan in mag. Karel Erjavec. 
Pripravili so predlog, ki je pomenil splošni dvig plaË in je bil za državo najdražji, kar je bilo za zaposlene zelo dobro. 
Pristali so, da se pomoËnicam in pomoËnikom vzgojiteljic in vzgojiteljev kot posledica uvedbe novega delovnega 
mesta $Vzgojitelj predšolskih otrok − pomoËnik vzgojitelja« v drugem koraku dvigne plaËa še za en dodatni plaËni 
razred (a tudi vsem ostalim s peto stopnje izobrazbe), da se vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, uËiteljem, sveto-
valnim delavcem in drugim z visokošolsko izobrazbo plaËe zvišajo za dva plaËna razreda. A hkrati naj bi se plaËe zvi-
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šale tudi vsem drugim z enako izobrazbo − celo državnim uradnikom, ki so si plaËe enkrat že zvišali in so bile v pov-
preËju za 500 evrov bruto višje od primerljivih v izobraževanju. Dogovorjeni sta bili zvišanji za strokovne sodelavce 
na univerzah in inštitutih ter za visokošolske uËitelje in raziskovalce na univerzah in inštitutih, a ponovno tudi pri 
vseh drugih z enako stopnjo izobrazbe. Koalicijski prvaki so eksplicitno pristali na novo delovno mesto uËitelj − ra-
zrednik, uvršËeno za en plaËni razred više glede na uËitelja, ki ni razrednik. Soglašali so, da se karierni razpon stro-
kovnih delavcev razširi tako, da se strokovna naziva svetovalec in svetnik premakneta za en plaËni razred navzgor. 
Sestanek pri predsedniku vlade je potekal 12. marca 2018 dopoldne, popoldne bi morali dogovorjeno s koalicijo re-
alizirati na pogajanjih. V SVIZ smo zagotovili, da bomo stavko, napovedano za dva dneva zatem, odpovedali, Ëe bo 
dogovor na popoldanskih pogovorih uresniËen. S tem namenom je bila takoj po pogajanjih sklicana izredna seja 
53-Ëlanskega Glavnega stavkovnega odbora, ki bi edini lahko odloËal o morebitni preložitvi stavke, napovedane za 
12. marec 2018.

Pogajalska skupina SVIZ, ki so jo sestavljali vsi predsedniki in predsednice sindikalnih konferenc, glavni tajnik, po-
moËnik glavnega tajnika in strokovna sodelavka za pravne zadeve, je na popoldanskih pogajanjih 12. marca 2018 po-
skusila z dvema plaËnima razredoma za razrednike in s tremi za strokovne sodelavce na univerzah, a se je, ko je bilo 
to zavrnjeno, strinjala s predlogi vladne strani, kot so bili dogovorjeni pri predsedniku vlade. Odprto je ostalo le vpra-
šanje datumov za uveljavitev zvišanja in treh plaËnih razredov za asistente in druge strokovne sodelavce z univerzi-
tetno izobrazbo na univerzi. »istopis $Dogovora med vodjo vladne pogajalske skupine in vodjo pogajalske skupine 
SVIZ« je bil usklajen. V uvodu je pisalo: $S tem dogovorom vodji obeh pogajalskih skupin ugotavljata dogovorjeno v 
dosedanjem pogajalskem procesu na kljuËnih toËkah stavkovnih zahtev SVIZ zaradi možnosti preložitve stavke.« 
»e bi vladna pogajalka mag. Lilijana KozloviË dogovor parafirala, bi SVIZ stavko, ki je bila napovedana za 14. marca 
2018, tj. Ëez dva dni, odpovedal. A zgodilo se je drugaËe. Vladna pogajalka je pred parafo odšla na pogajanja z dru-
go skupino sindikatov, ob dogovoru, da ji Ëistopis, ki ga je SVIZ že parafiral, naknadno prinesemo v podpis. A druge 
skupine sindikatov ni zanimalo, kako bodo zaprli zvišanja, ki so bila dogovorjena dopoldne pri predsedniku vlade, 
ampak kaj je vlada obljubila SVIZ. Sporna sta postala razredništvo in podaljšanje kariernega razpona strokovnih de-
lavcev, kar bi oboje prispevalo k zmanjševanju zaostajanja pri vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela, saj so bila 
zvišanja osnovnih plaËnih razredov identiËna. Vladna pogajalka je popustila pod pritiski in sporoËila, da odstopa od 
dogovorjenega na pogajanjih s SVIZ, hkrati pa tudi od tistega, kar je bilo poprej dogovorjeno pri predsedniku vlade. 
Vse omenjeno, vkljuËno s telefonskimi pogovori in konflikti med vodjema obeh pogajalskih skupin, je potekalo v nav-
zoËnosti Ëlanic in Ëlanov Glavnega stavkovnega odbora SVIZ, ki so se, kot reËeno, popoldne sestali na izredni seji, 
da bi v primeru dogovora odpovedali drugi dan splošne stavke. Pozno zveËer je postalo dokonËno, da vlada dogo-
vorjenega s SVIZ ne bo parafirala, in SVIZ je javnosti sporoËil, da stavka 14. marca 2018 bo izpeljana.

Stavka je bila marca spet izvedena vzorno, enako pa velja tudi za protestne shode, ki smo jih vzporedno organizira-
li na enajstih lokacijah po Sloveniji in tako znižali stroške, povezane s ponovnim prihodom vseh stavkajoËih v Ljublja-
no. Vodstva obmoËnih odborov so opravila odliËno delo in na shode pripeljala veË kot 15.000 naših Ëlanic in Ëlanov. 

MnožiËnost protestnega shoda  
na Kongresnem trgu v Ljubljani  
na prvi dan splošne stavke v vzgoji 
in izobraževanju 14. februarja 2018 
je presenetila vse. OdloËnost in 
angažiranost udeležencev in 
udeleženk protesta sta potrdili,  
da se je Ëlanstvo od oktobra 2017 
postopno radikaliziralo, stopnja 
pripravljenosti na boj se je izrazito 
poveËala.
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Zatem ko je glavna vladna pogajalka 
mag. Lilijana KozloviË, ki je v tej vlogi 
nadomestila Borisa Koprivnikarja, po 
zadnjem krogu pogajanj 12. marca 
2018 popustila pritiskom druge 
skupine sindikatov in že usklajenega 
dogovora s SVIZ ni parafirala, je 
SVIZ pozno zveËer javnosti sporoËil, 
da bo 14. marca 2018 izpeljal še 
drugi dan splošne stavke v vzgoji  
in izobraževanju.

NajmnožiËnejši je potekal v Ljubljani pred poslopjem Vlade RS. Na tiskovni konferenci na stavkovni dan smo napo-
vedali zaostrovanje poteka stavke in njeno nadaljevanje aprila in maja. Istega dne, pozno zveËer, je predsednik vla-
de sporoËil, da odstopa s funkcije. Sindikati, ki so nasprotovali uveljavitvi naših stavkovnih zahtev, so verjeli, da je 
tudi po odstopu dogovor še zmeraj mogoËe skleniti. Na delu je bila iluzija, ki jim je dopušËala izogniti se sooËenju s 
posledicami lastnih dejanj: z iracionalnim zavraËanjem odpravljanja zaostankov pri plaËah v vzgoji in izobraževanju 
in patološki želji, da bi SVIZ prepreËili uresniËiti stavkovne zahteve, so lastnemu Ëlanstvu onemogoËili, da bi prišlo 
do znatnega izboljšanja plaË.

Kdo je kriv?
Seveda se je tudi naše Ëlanstvo težko sooËilo z dejstvom, da so bila z odstopom dr. Mira Cerarja tik pred uresniËitvi-
jo zahtev, po polletnem trdem boju, ko se je aktiviralo praktiËno celotno Ëlanstvo, plaËna zvišanja za dlje Ëasa odlo-
žena. Frustracije je s Ëlanstvom delilo tudi vodstvo sindikata. Takoj se je postavilo vprašanje odgovornosti: kaj bi lah-
ko storili, kaj bi morali narediti, da bi se izognili situaciji, ki jo je povzroËil premierjev odstop. Eden od oËitkov je bil, 
da smo prepozno zaËeli s kampanjo, da smo prepozno doloËili datum zaËetka stavke, da bi morali izbrati ostrejši 
naËin stavkanja in podobno. Zahteve za zvišanje plaË strokovnih delavcev z visokošolsko, univerzitetno izobrazbo, 
magisterijem in doktoratom bi lahko zaËeli spomladi 2017 in ne jeseni, a to bi pomenilo, da bi $povozili« pogajanja o 
zvišanju plaË kolegic in kolegov z nižjimi plaËami v plaËni skupini J in v drugih skupinah. Obojega hkrati ni bilo mo-
goËe doseËi, odloËili smo se dati prednost zvišanju prejemkov najslabše plaËanih zaposlenih. Drugi oËitek je šel v 
smeri pretiravanja, Ëeš da smo zahtevali preveË. Tudi Ëe bi bile naše zahteve uresniËene v celoti, ne bi popolnoma 
odpravili zaostankov na nosilnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju za primerljivim delom in odgovornostmi v 
drugih delih javnega sektorja ter bi tvegali dolgotrajno razvrednotenje dela nosilnih poklicev. Hkrati je bil tu oËitek, 
da zahtevamo premalo, da smo preveË popustljivi. Ob vsem omenjenem pa drži, da smo z odstopom predsednika 
vlade izgubili najveË prav mi, da smo v spopad za zvišanje plaË vložili daleË najveË volje, Ëasa in finanËnih sredstev, 
da so se nekateri drugi ponovno zgolj usedli na vlak, ki smo ga vlekli. A v boju nismo bili poraženi, boj je bil z odsto-
pom predsednika vlade, ki je pobegnil pred odgovornostjo in se priklonil potencialnim koristim na bližajoËih se voli-
tvah, zgolj prekinjen, zaustavljen. S prisego nove vlade se nadaljuje od tam, kjer je bil ustavljen.

Opredeljevanje delovnega Ëasa uËiteljstva ni veË mogoËe brez sodelovanja uËiteljev in uËiteljic. Dogovor 
predstavlja pomembno prelomnico, ki prepriËljivo kaže na sposobnost SVIZ, da kvalificirano poseže tudi v 
zahtevna organizacijska in strokovna vprašanja vzgojno-izobraževalnega sistema
Prekinjena plaËna pogajanja so vezala nase neposredni interes zaposlenih in zaradi makroekonomskih posledic tudi 
širše javnosti, ena najveËjih sprememb v opredelitvi delovnega Ëasa slovenskega uËiteljstva v zadnjih dvajsetih, pet-
indvajsetih letih pa, nasprotno, take pozornosti ni bila deležna. NeupraviËeno, saj je delovni Ëas okvir, znotraj kate-
rega se opredeljujejo naloge, opravila in dolžnosti zaposlenih. Za zaposlene ni odloËilno le, ali lahko uËinkovito vpli-
vajo na plaËilo dela, temveË tudi, ali lahko − in v kakšni meri − vplivajo na opredeljevanje in doloËanje obsega, razpo-
rejanja in spreminjanja del in nalog, ki jih morajo v okviru delovnega Ëasa opraviti.



2828

Z letošnjim šolskim letom so za uËiteljice in uËitelje, zaposlene v osnovnih in srednjih šolah, zaËela veljati nova pra-
vila o delovnem Ëasu, ki so zapisana v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. In natanko to 
dejstvo, da so pravila o uporabi delovnega Ëasa opredeljena v kolektivni pogodbi, je dosežek SVIZ, ki ga je vredno iz-
postaviti − zaposlene namreË $prestavlja« v bistveno enakopravnejši položaj v odnosu do delodajalcev. Delodajalec 
od podpisa naprej ne more veË enostransko dodajati ali spreminjati pravil, ampak potrebuje soglasje zaposlenih, ki 
jih zastopamo reprezentativni sindikati. Povsem verjetno je, da bodo uveljavljanje novih pravil spremljale težave in 
zapleti, da bodo posamezne skupine zaposlenih nezadovoljne in bodo želele zdajšnje stanje spremeniti, priËakova-
ti je celo, da bo Ëlanstvo dogovor kritiziralo in odgovornost pripisalo pogajalcem SVIZ-a … A kljuËno je, da imamo 
lahko iniciativo, da lahko predlagamo spremembe, o katerih se je šolska oblast z nami dolžna pogajati.

Tisti, ki z novimi opredelitvami delovnega Ëasa niso zadovoljni − denimo posamezni ravnatelji −, nam oËitajo, da smo se po 
nepotrebnem samoiniciativno lotili spreminjanja ureditve in smo poslediËno odgovorni za pomanjkljivosti. Trditev, da smo 
sprožili spremembe mi, je preprosto neresniËna, Ëeprav so obstajali za to številni razlogi. Med temi je bil prvi nezadovolj-
stvo našega Ëlanstva z razlikami, ki so obstajale med šolami glede obsega dela. SVIZ je nekajkrat v zadnjih dveh desetletjih 
neuspešno poskusil s poenotenjem tega podroËja, a je šolska oblast vsakokrat znova zavzela stališËe, da je urejanje delov-
nega Ëasa v pristojnosti vodstev šol. Tako je bilo do trenutka, ko je spremembe zahtevalo RaËunsko sodišËe RS. To je mi-
nistrstvu za izobraževanje naložilo, da mora poenotiti pravila o delovnem Ëasu uËiteljev in uËiteljic. Ker opredeljevanje de-
lovnega Ëasa terja sodelovanje zaposlenih, smo bili v SVIZ pred odloËilno izbiro: ministrstvu bi lahko prepustili iniciativo, da 
pripravi spremembe samo, jih usklajuje z nami, a na koncu podroËje z enostranskimi ukrepi samo tudi opredeli; naslednja 
možnost je bila, da prevzamemo iniciativo in takoj na zaËetku izsilimo, si izborimo, da se delovni Ëas opredeljuje v kolektiv-
ni pogodbi, torej v dvostranskem aktu, ki potrebuje soglasje delavcev in delodajalcev. Razumeli smo, da z izbiro prevzema 
iniciative prevzemamo odgovornost za dogovorjeno. Ocenili smo, da bi s prepustitvijo iniciative šolskim oblastem tvegali, 
da bi šlo lahko opredeljevanje delovnega Ëasa v nezaželeno in za uËiteljstvo nesprejemljivo smer. V prvi vrsti je šlo za ne-
varnost, da se poveËa delež pedagoških obveznosti, da se naloge, ki so bile posebej plaËne, vkljuËijo v okvir delovnega Ëasa 
brez dodatnega plaËila, da se vpelje obvezna prisotnost na delovnem mestu, da se na splošno poveËajo obremenitve. S 
prevzemom iniciative smo se odrekli tudi tretji možnosti, da se ne bi zgodilo niË, saj je Ëlanstvo leta zahtevalo, da se to po-
droËje uredi. Sam sem prepriËan, da je bila naša dolžnost, da izberemo zahtevnejšo in odgovornejšo možnost, ki je od nas 
zahtevala aktivno, strokovno zahtevno in naporno opredeljevanje delovnega Ëasa v kolektivni pogodbi. Nobena druga po-
klicna skupina v Sloveniji v tem trenutku nima tolikšnega vpliva na lastni delovni Ëas, kot ga imamo uËitelji in uËiteljice. Dej-
stvo, da imamo dela in naloge opredeljene v kolektivni pogodbi, se bo v prihodnjih letih potrdilo kot izjemno pomembno.

V veË kot dve leti trajajoËem procesu oblikovanja novih pravil o izrabi delovnega Ëasa uËiteljev se je prvikrat jasno pokaza-
lo, da je SVIZ sposoben izpeljati notranjo razpravo o zahtevnem vprašanju, ki ni vezano zgolj na plaËe ali druge neposre-
dne materialne interese, ter stališËa in poglede Ëlanstva, ki so se manifestirali v številnih pogovorih, na seminarjih, s po-
moËjo usposobljenega $aparata« artikulirati v konsistentne formulacije. Nujno je izpostaviti, da se je prav pri opredeljeva-
nju delovnega Ëasa pokazalo, da naš $aparat« suvereno obvladuje zahtevna strokovna, organizacijska in pravna vprašanja. 
Upam si trditi, da se je prav v tem procesu prviË pokazalo, da naše znanje in razumevanje delovanja vzgojno-izobraževal-
nega sistema v nekaterih toËkah presega raven šolskih oblasti. Pridobljene izkušnje, novo razumevanje in znanje, ki smo 
ga pridobili v procesu oblikovanja izrabe delovnega Ëasa, bo pomembno pripomoglo k zboljšanju kakovosti našega dela.

S tem svojim zapisom, ki je na mestu, kjer bi moral biti uvod v poroËilo o delovanju SVIZ-a v letih od 2014 do 2018, ni-
sem imel ambicije povzeti aktivnosti našega sindikata v preteklem obdobju, temveË sem želel umestiti in utemeljiti po-
gled SVIZ na odpravljanje varËevalnih ukrepov in zvišanje plaË, ki se razlikuje od pogleda drugih akterjev na preteklo 
dogajanje. Želim si, da bi bilo mogoËe iz povedanega razbrati, da se je SVIZ v plaËnih pogajanjih znašel v zelo zahtev-
nem položaju − v zagati, ki je preizkusila in preskuša naša naËela v praksi, in to na odloËilni toËki: pri naËelu solidarno-
sti. Dejstvo, da smo pri vnaprej dogovorjeni koliËini denarja za odpravo plaËnih anomalij (70 milijonov evrov) dali pred-
nost zvišanju plaË zaposlenih v plaËni skupini J in drugih z nizkimi plaËami, poËakali z zahtevo po odpravljanju zaostan-
kov pri plaËah uËiteljev in drugih strokovnih delavcev, tudi v kulturi in znanosti, je otežilo uveljavitev teh zahtev in 
sprožilo oËitke, da smo predlogo odlašali s stavkami. Na drugi strani so specifiËne zahteve − primerno ovrednotenje 
razredništva, podaljšanje kariernega napredovanja strokovnih delavcev, od vrtcev do osnovnih, srednjih, višjih šol in 
dijaških domov − onemogoËile skupni nastop sindikatov in stopnjevale medsebojne napetosti. Pri tem moram jasno 
izpostaviti, da je aktivno nasprotovanje drugih sindikatov, da bi odpravili zaostajanje plaË ter uveljavili specifiËne izbolj-
šave v vzgoji in izobraževanju, za moje razumevanje solidarnosti med zaposlenimi povsem nesprejemljivo.
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»LANSTVO SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravila: Tanja BukaË, strokovna sodelavka Glavnega odbora SVIZ Slovenije

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je imel v mandatnem obdobju 2014−2018 Ëlani-
ce in Ëlane v 880 zavodih. V teh zavodih je delovalo 852 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, pri Ëemer razlika med šte-
vilom zavodov in sindikalnih zaupnikov izhaja iz tega, da so nekateri vrtci prikljuËeni k osnovnim šolam, nekaj šol je 
podružnic, na nekaterih zavodih pa nimajo organiziranega sindikata zavoda. Izpostaviti velja, da v SVIZ kljub sicer 
splošnemu trendu upadanja števila vkljuËenih v sindikate (tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evrope) Ëlan-
stvo še vedno ostaja stabilno. Tudi v Ëasu zadnjih splošnih stavk v vzgoji in izobraževanju februarja in marca 2018 je 
v SVIZ vstopilo nekaj novih zavodov. Tajništvo GO SVIZ loËeno vodi tudi evidenco upokojenih Ëlanic in Ëlanov SVIZ, 
število le-teh pa se ne všteva v podatek o skupnem številu Ëlanstva. Uradna številka o Ëlanstvu, ki se uporablja, je 
podatek, ki ga Glavni odbor SVIZ Slovenije potrdi vsako leto na svoji spomladanski redni seji.

Tabela 1: Podatki o gibanju Ëlanstva po sindikalnih konferencah (marec 2015−marec 2018)

Sindikalna konferenca SVIZ marec 2015 marec 2016 marec 2017 marec 2018

SK predšolske vzgoje 6.433 6.333 6.361 6.279

SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov 
za izobraževanje odraslih

20.990 20.957 21.039 21.287

SK osnovnih šol in zavodov za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami

2.059 2.102 2.160 2.178

SK srednjih, višjih šol in dijaških domov 5.714 5.634 5.587 5.507

SK visokega šolstva in znanosti 1.720 1.753 1.759 1.645

SK kulturnih organizacij 731 758 794 821

SKUPAJ 37.647 37.537 37.700 37.717

Graf 1: Prikaz gibanja Ëlanstva v sindikalnih konferencah
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Tabela 2: Število Ëlanov po posameznih obmoËnih odborih (stanje 1. 3. 2018) in njihovi predsedniki v manda-
tnem obdobju 2014−2018

ObmoËni odbor Število Ëlanov Predsednica/predsednik

AJDOVŠ»INA 503 Bojana Stopar

BELA KRAJINA 433 mag. Vlasta Pezdirc 

CELJE 1.858 SreËko Lešek

IDRIJA 263 Roman Eberlinc

ILIRSKA BISTRICA 265 Darinka Dekleva

JESENICE 487 Mojca Klavžar

KOROŠKA 1.503 Jaroslav Kresnik

KRANJ 1.578 Vlasta Sagadin

LENART 328 Tatjana Kraner

LJUBLJANA IN OKOLICA 10.677 Magdalena Mustar PeËjak

PODRAVJE 4.018 mag. Boris RadosavljeviË

NOVA GORICA 1.058 Anica Erjavec

NOVO MESTO 1.794 Jožica Derganc

OBALA 1.591 Greta Vatovec

ORMOŽ 359 Stanislav Bezjak

POMURJE 1.987 Marjana Kolar

POSAVJE 1.594 Marija Žgavc

POSTOJNA 441 Cvetka StamenkoviË

PTUJ 1.291 Majda Anzelc

RADOVLJICA 635 Jože BrezavšËek

SLOVENSKA BISTRICA 622 Vili Krajnc

SLOVENSKE KONJICE 426 Slavica Rebernak

ŠKOFJA LOKA 640 Katarina Peternelj

ŠMARJE PRI JELŠAH 645 Faruk Dreca

TOLMIN 286 Tanja KavËiË

VELENJE 1.613 Jelka VeliËki

ZASAVJE 822 Marija KovaËiË

Opomba: V tabeli niso zajeti podatki o upokojenih Ëlanicah in Ëlanih.
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PRAVNA SLUŽBA SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018

PoroËilo o delu pravne službe SVIZ Slovenije je sestavljeno iz poroËil pravne službe Glavnega odbora SVIZ ter prav-
nih služb ObmoËnega odbora Ljubljane in okolice in ObmoËnega odbora SVIZ Podravje.

Pravna služba Glavnega odbora SVIZ v mandatnem obdobju 2014−2018
Pripravila: Nadja Götz, strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve

V zadnjem mandatnem obdobju je bilo delovanje tajništva GO SVIZ v veliki meri podrejeno dvema prioritetnima 
vprašanjema: pogajanjem o plaËah, varËevalnih in drugih ukrepih v javnem sektorju (vezano na postopno odpravo 
varËevalnih ukrepov, odpravo plaËnih anomalij in zvišanje plaË v povezavi z zvišanji plaË zdravnikov) ter novi uredi-
tvi delovnega Ëasa uËiteljev. Ob siceršnjem rednem delu smo zato tudi strokovni sodelavke in sodelavci v pravni 
službi GO SVIZ namenjali veliko svoje pozornosti prav reševanju problematike, povezane z omenjenima pomemb-
nima in zelo zahtevnima vprašanjema. V nadaljevanju besedila je na kratko povzeto naše redno delovanje, predsta-
vljena so kljuËna vprašanja in problemi, s katerimi se na svojih delovnih mestih sreËujejo naši Ëlani in sindikalni zau-
pniki, ob koncu poroËila pa so izpostavljeni nekateri razmisleki, povezani z našim delom.

V pravni službi Glavnega odbora SVIZ smo bili v mandatnem obdobju 2014−2018 zaposleni štirje strokovni sodelav-
ci za pravne zadeve: Nadja Götz, Tone Seliškar, Jadranka Zupanc in Jernej ZupanËiË. Naše delo je obsegalo številne 
in raznovrstne naloge, ki jih v nadaljevanju kratko predstavljamo po posameznih vsebinskih sklopih. Upoštevaje dol-
žinsko omejitev poroËila, izpostavljamo med njimi le glavne, medtem ko so podrobnejše informacije zainteresiranim 
na voljo v tajništvu GO SVIZ.

Individualna pravna pomoË Ëlanom SVIZ
V skladu s Pravilnikom o pravni pomoËi smo nudili našim Ëlanom individualno pravno pomoË in svetovanje (po tele-
fonu, preko elektronske pošte ali osebno v prostorih SVIZ-a oziroma na sedežu zavoda), zastopali Ëlanstvo v sporih 
pred delovnimi in upravnimi sodišËi ter v disciplinskih postopkih, sodelovali s sindikalnimi zaupniki pri reševanju 
sporov, podaji mnenj sindikata in sprejemanju internih aktov na ravni delodajalca ter nudili drugo pravno pomoË in 
svetovanje, ki je vezano na uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja ter na socialni in ekonomski položaj Ëlanov. 
Vprašanja, ki jih na nas naslavljajo Ëlani in sindikalni zaupniki, so zelo raznolika in se nanašajo na uveljavljanje najbolj 
klasiËnih pravic iz delovnega razmerja (npr. obstoj delovnega razmerja, ustrezno plaËilo za delo, povraËilo stroškov 
iz delovnega razmerja, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoËi, napredovanj v plaËne ra-
zrede in strokovne nazive) do bolj kompleksnih pravnih vprašanj − nekatera med njimi izpostavljamo v naslednjem 
razdelku. V zadnjem štiriletnem obdobju je bilo veliko sporov iz naslova priznavanja oziroma nepriznavanja invali-
dnosti ter v zvezi odpovedmi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov iz naslova invalidnosti, še vedno se pojavlja-
jo spori zaradi nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, spori zaradi transformacije pogodbe o zaposlitvi za do-
loËen Ëas ter spori zaradi premalo izplaËane odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Za 
SVIZ verjetno najpomembnejši spor se nanaša na spoštovanje in priznavanja statusa in zašËite sindikalnega zaupni-
ka (na podroËju kulture). Zadeva je bila na prvi stopnji zavrnjena, trenutno je vložena pritožba na Višje delovno so-
dišËe.

Strokovna podpora pri delovanju sindikalnih konferenc
Strokovni sodelavci za pravne zadeve smo zadolženi za strokovno podporo pri delovanju sindikalnih konferenc, skr-
bimo za nemoteno delovanje organov sindikalne konference, pripravljamo stališËa, mnenja in predloge sprememb 
predpisov s podroËja delovanja sindikalnih konferenc. Po posameznih sindikalnih konferencah, ki so organizirane v 
SVIZ, izpostavljamo v nadaljevanju nekatera kljuËna pravna vprašanja s podroËja njihovega delovanja:
• v okviru sindikalne konference predšolske vzgoje (konferenco pokriva Jernej ZupanËiË): spoštovanje pravice do 

odmora med delovnim Ëasom, spoštovanje pravice zaposlenih do izbire med korišËenjem prehrane ali regresom 
za prehrano, ureditev delovnega Ëasa zaposlenih v vrtcih, zagotavljanje ustreznega varstva sindikalnih zaupni-
kov zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti, porast nudenja pravne pomoËi iz naslova delovne invalidnosti;

• v okviru sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih (konferenco po-
kriva Jadranka Zupanc): problematika, povezana z novo ureditvijo delovnega Ëasa, vprašanja o izvedbi NPZ, ra-
zredništvu in upravljanju uËbeniških skladov;

• v okviru sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (konfe-
renco pokriva Jernej ZupanËiË): problematika, povezana z novo ureditvijo delovnega Ëasa, problematika mobil-
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nih strokovnih delavcev, ureditev položaja strokovnih delavcev v socialnovarstvenih zavodih ter njihovega za-
stopanja s strani SVIZ (SVIZ je v postopku pridobitve reprezentativnosti tudi za to podroËje);

• v okviru sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov (konferenco pokriva Nadja Götz): problema-
tika, povezana z novo ureditvijo delovnega Ëasa, ugotavljanje presežnih delavcev in odpovedi pogodb o zaposli-
tvi iz poslovnega razloga, problem utemeljenosti odbitkov pri plaËi zaradi nižjega števila tednov pouka v srednjih 
strokovnih in poklicnih šolah, vprašanja, povezana z izvedbo razredništva, problematika, povezana z naËinom fi-
nanciranja srednjih šol;

• v okviru sindikalne konference visokega šolstva in znanosti (konferenco pokriva Tone Seliškar): vprašanja, po-
vezana z naËinom financiranja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, ugotavljanje nezakonitosti odpovedi 
pogodbo o zaposlitvi (Univerza na Primorskem), uveljavitev napredovanj v nazive in plaËne razrede za zaposle-
ne na Univerzi v Mariboru;

• v okviru sindikalne konference kulturnih organizacij (konferenco pokriva Nadja Götz): priznavanje statusa in za-
šËite sindikalnega zaupnika, ustreznost sestave svetov zavodov ter možnost sodelovanja sindikalnih zaupnikov 
v svetih zavodov, problem prenizkega financiranja javnih zavodov in veËletne kadrovske podhranjenosti ter 
obËuten porast prekarnih oblik dela, zaskrbljujoË pa je tudi porast vseh vrst pritiska nadrejenih na zaposlene. 
Slednje je vedno bolj opazno tudi na drugih podroËjih delovanja SVIZ.

Strokovna podpora pri oblikovanju mnenj in stališË o predpisih in kolektivnih pogodbah s podroËja delova-
nja SVIZ in KSJS ter sodelovanje na pogajanjih
Že v uvodu v to poroËilo je bilo izpostavljeno, da je bilo delo pravne službe GO SVIZ v veliki meri podrejeno reševa-
nju dveh prioritetnih vprašanj, s katerima se je ukvarjal sindikat:
• Pogajanja o plaËah, varËevalnih ukrepih in drugih ukrepih v javnem sektorju intenzivno potekajo vsako leto že od 

leta 2012, pri Ëemer sta se, kot je podrobno predstavljeno v poroËilu glavnega tajnika, zahtevnost in komple-
ksnost pogajanj v zadnjih letih le še stopnjevali. Strokovno podporo pogajanjem − le-ta je poleg sodelovanja na 
pogajanjih zajemala pripravo vseh predlogov in gradiva za pogajalske skupine SVIZ kot tudi za pogajalsko skupi-
no KSJS ter tudi pripravo vsega gradiva, vezanega na veËkratne stavkovne aktivnosti SVIZ − je od zaËetka poga-
janj o varËevalnih ukrepih v celoti zagotavljala strokovna sodelavka Nadja Götz.

• Pri pogajanjih o novi ureditvi delovnega Ëasa uËiteljev v okviru sprememb KPVIZ, ki so trajala skoraj dve leti, in 
pri oblikovanju predlogov SVIZ so sodelovali strokovni sodelavci Jadranka Zupanc, Nadja Götz in Jernej Zu-
panËiË. Predloge SVIZ je ob sodelovanju obeh kolegov pripravljala Jadranka Zupanc, ki je bila aktivna tudi v ne-
formalni delovni skupini za spremljanje poskusne uvedbe ter za pripravo skupnih stališË SVIZ in MIZŠ glede nove 
ureditve delovnega Ëasa uËiteljev. Zadnjih nekaj mesecev se sindikalni zaupniki, Ëlani in tudi ravnatelji intenziv-
no obraËajo na našo pravno službo − delno zato, ker niso dovolj seznanjeni z novim sistemom, deloma tudi za-
radi odprtih vprašanj, ki jih še nismo uskladili z MIZŠ ali ki jih v pogajanjih nismo mogli predvideti.

Kot predstavniki SVIZ in KSJS sodelujemo tudi na pogajanjih na razliËnih ravneh, pripravljamo mnenja k številnim 
spremembam podroËnih predpisov in druga strokovna mnenja. Zaradi obsežnosti predpisov, pri pripravi katerih so-
delujemo in jih na tem mestu ni mogoËe vseh našteti, izpostavljamo le nekatera kljuËna podroËja zakonodaje iz pri-
stojnosti SVIZ in KSJS: spremembe delovnopravne zakonodaje (Nadja Götz), spremembe pokojninske zakonodaje, 
v zvezi s tem sodelovanje v skupini za pripravo bele knjige ter spremembe zdravstvene zakonodaje (Jernej Zu-
panËiË), spremembe na podroËju sistemske zakonodaje s podroËja VIZ (Jadranka Zupanc).

Sodelovanje v organih, delovnih telesih, komisijah kot predstavniki SVIZ ali KSJS
Strokovni sodelavci za pravne zadeve sodelujemo v razliËnih organih, delovnih telesih, komisijah kot predstavniki SVIZ 
ali KSJS na nacionalni in evropski ravni (v nadaljevanju so predstavljene le najbolj pogoste in pomembne funkcije):
• Ëlanica Evropskega ekonomskega-socialnega odbora (EESC) − Nadja Götz kot predstavnica KSJS;
• Ëlan SkupšËine ZZZS − Jernej ZupanËiË kot predstavnik KSJS;
• Ëlanica Sveta zavoda ZPIZ − Nadja Götz kot predstavnica KSJS;
• Ëlanica Sveta zavoda ZZ − Nadja Götz kot predstavnica KSJS;
• Ëlanica Komisije za razlago KPND − Nadja Götz kot predstavnica SVIZ;
• sekretarka Komisije za razlago KPJS − Jadranka Zupanc kot predstavnica SVIZ;
• Ëlanica Komisije za razlago KPVIZ − Jadranka Zupanc kot predstavnica SVIZ;
• Ëlanica Komisije za razlago KPK − Nadja Götz kot predstavnica SVIZ;
• Ëlani številnih delovnih skupin, komisij in drugih teles za pripravo ali spremembo predpisov s podroËja delovanja 

posamezne sindikalne konference, sekcije ali aktiva;
• sodelovanje s sindikati na nacionalni in evropski ravni (npr. sindikat Mladi+, ETUCE) in z drugimi organizacijami.



33

Izobraževanje sindikalnih zaupnikov
Strokovna služba za pravne zadeve GO SVIZ aktivno sodeluje na vsakoletnih izobraževalnih seminarjih za sindikal-
ne zaupnike SVIZ, po potrebi pa izobraževanja izvajamo tudi na posameznih obmoËnih odborih ali na sindikatih za-
vodov.

Sodelovanje pri delu organov v SVIZ
Sodelujemo pri delovanju internih organov SVIZ in KSJS, po potrebi smo navzoËi na sestankih na obmoËnih odbo-
rih sindikata ter smo drugaËe aktivni pri delovanju celotnega SVIZ-a.

Zaposleni v pravni službi Glavnega odbora SVIZ si prizadevamo, da Ëlanom, sindikalnim zaupnikom in vsem ostalim 
funkcionarjem SVIZ zagotavljamo kakovostno, strokovno in pravoËasno pravno pomoË. Ker se obseg, zahtevnost 
in kompleksnost našega dela iz leta v leto poveËujejo, prav tako pa so vse veËje tudi potrebe in priËakovanja Ëlan-
stva − tudi po individualnem nudenju pravne pomoËi na terenu −, je treba opraviti premislek, kako Ëlanom omogoËi-
ti še bolj kakovostno in strokovno pravno pomoË ter kako vsaj delno razbremeniti najbolj izpostavljene zaposlene. 
Zaradi obveznosti sodelovanja na širši ravni zunaj SVIZ obËasno zmanjkuje Ëasa za redno in kakovostno nudenje 
pravne pomoËi Ëlanstvu, prav tako pa pogosto ni dovolj Ëasa za sprotno strokovno izobraževanja in seznanjanje s 
strokovno literaturo. Vse omenjeno poslediËno vpliva na kakovost nudene pravne pomoËi, zato bo moralo po na-
šem mnenju vodstvo sindikata razmisliti o morebitnih dodatnih zaposlitvah strokovnih sodelavcev za pravne zade-
ve (tako na obmoËnih odborih kot tudi na glavnem odboru) in morebitni drugaËni organiziranosti pravne službe. Le 
tako bomo lahko Ëlanstvu nudili še kakovostnejšo in bolj strokovno pomoË pri uveljavljanju njihovih pravic, kar pa je 
zagotovo ena od prioritet SVIZ-a.

Pravna služba ObmoËnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice
Pripravil: Janez Rešek, strokovni sodelavec za pravne zadeve ObmoËnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice

V mandatnem obdobju 2014−2018 smo na ObmoËnem odboru SVIZ Ljubljane in okolice prav tako kot v štiriletnem 
obdobju pred tem zaznavali nadaljnje poveËevanje povpraševanja po pravni pomoËi. Opaziti je mogoËe, da se je ra-
ven delovnopravne kulture, pravne varnosti in pravne države izrazito poslabšala. VeËino zadev smo reševali s sve-
tovanjem po telefonu in prek elektronske pošte, ko je bila problematika zahtevnejša, pa osebno na sestankih. Sve-
tovanje po navadni pošti poteka zelo redko.

Pri reševanju težav se intenzivno povezujemo s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, pristojnimi institucijami, delo-
dajalci, njihovimi pooblašËenci in, seveda, tudi s strokovno službo Glavnega odbora SVIZ. V okviru možnih naËinov 
pomoËi Ëlanicam in Ëlanom pri uveljavljanju njihovih pravic skušamo najti tisto, ki je zanje najmanj konfliktna in psi-
hiËno naporna (pogosto prek sindikalnega zaupnika), a hkrati uËinkovita. Po svojih zmožnostih skušamo s pobuda-
mi ali zahtevami, kadar je to seveda v nesporno korist Ëlanic in Ëlanov, vplivati tudi na izboljšanje predpisov in delo-
vanja državnih organov ter javnih institucij (Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(vkljuËno z Inšpektoratom RS za delo), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za javno upravo 
(vkljuËno z Direktoratom za javni sektor …).

Na ObmoËnem odboru SVIZ Ljubljane in okolice dajemo izjemen poudarek izvensodnemu (mirnemu) reševanju 
sporov, kljub temu da to velikokrat terja od nas bistveno veË napora, kot bi ga sodno reševanje sporov. V razreševa-
nje problematike pri tem vkljuËujemo tudi pristojne državne organe in druge ustanove, ki lahko pomagajo. Njihov 
odziv praviloma ni zadovoljiv, obstajajo pa pozitivne izjeme. Sodno reševanje spora praviloma pomeni tako velik za-
mik v razrešitvi le-tega, da je spor mnogokrat odpravljen prepozno, da bi omogoËal zaposlenemu normalno nadalje-
vati delovno razmerje.

Tudi za minulo mandatno obdobje je treba ponovno pohvaliti sindikalne zaupnice in zaupnike OO SVIZ Ljubljane in 
okolice, ki s svojo aktivnostjo pravzaprav omogoËajo uËinkovito nudenje pravne pomoËi obmoËja. Brez njihovega 
prispevka tako visok odstotek izpeljanih mirnih (izvensodnih) rešitev sporov ne bi bil mogoË.

V preteklem mandatnem obdobju je bila pri delu pravne službe OO SVIZ Ljubljane in okolice najbolj v ospredju pro-
blematika, povezana s Slovensko filharmonijo, in sicer predvsem zaradi blokade napredovanj na delovna mesta pri-
znanih ustvarjalcev, primerjalno gledano izjemnega števila nezakonitih ravnanj delodajalca (zaposlovanje za do-
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loËen Ëas, (ne)predlaganje splošnih aktov v mnenje predstavnikom zaposlenih, opozorila pred odpovedjo, poskus 
obraËunavanja s predstavnico zaposlenih …) in odnosa dirigenta do orkestra. Vse to je proti koncu koledarskega 
leta 2016 privedlo do obupa med delom zaposlenih (organizacijska enota orkester) ter organizacije in izvedbe dveh 
stavk. Delodajalec je zoper stavkajoËe zaËel sodni postopek, ki se je 10. 5. 2018 konËal z za vse udeležene sprejemlji-
vo sodno poravnavo. Stavkovne zahteve so bile v celoti izpolnjene. Stavke v Slovenski filharmoniji predstavljajo naj-
veËji pravni $projekt« obmoËnega odbora v najmanj zadnjem desetletju in so dokaz, da je mogoËe z odloËnimi zah-
tevami in vztrajanjem − ob tem pa, žal, tudi s tem povezanim tveganjem − doseËi veliko.

Nadvse pomembna zadeva v postopkovnem smislu (tovrstne spore po Pravilniku o pravni pomoËi SVIZ namreË sicer 
praviloma vodi centrala SVIZ zoper ministrstva) je bil tudi uspeh v kolektivnem delovnem sporu sindikata zavoda v CI-
RUS-u Kamnik zoper delodajalca, v katerem nam je uspelo ohraniti pravico do 10 dodatnih dni letnega dopusta za delo 
z otroki z $veË motnjami«. Šlo je za oËiten poseg v doloËila Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
RS (KPVIZ) ne le s strani delodajalca, temveË tudi s strani ministrstva za izobraževanje. Zaradi problematike, vezane 
na obraËunavanje povraËil stroškov na delo in z dela, je zavodski sindikat zaËel zoper delodajalca nov kolektivni spor.

Ob izpostavljenem je bil precejšen tudi obseg zadev z zvezi zavraËanjem toËk v postopkih napredovanja v nazive v 
šolstvu za udeležbo na seminarjih Združenja pedagogov tehniËne ustvarjalnosti Slovenije (ZPTU), kar je bilo posle-
dica seznanitve MIZŠ z nekaterimi primeri oËitnih zlorab. Iz tega naslova je bilo vloženih osem tožb Ëlanic in Ëlanov, 
ki so zagotovili, da so svoje obveznosti korektno opravili. Vsi sodni postopki na Upravnem sodišËu RS so bili izgu-
bljeni, na Vrhovno sodišËe pravna sredstva (pritožbe) niso bila vložena.

Dolgoletna agonija v zvezi s prevedbo plaË v Vrtcu Jarše, v katerem so bile od leta 2008 opravljene številne revizije 
z nasprotujoËimi si mnenji, žrtve nedoreËene zakonodaje pa so bili predvsem nekateri zaposleni z najnižjimi osebni-
mi dohodki, ki so jih vsakokratne ugotovitve spravljale v hude duševne stiske, se v nasprotju s priËakovanji nadalju-
je. Nesprejemljiva raven pravne varnosti bo v letu 2018 za (najmanj) dva Ëlana SVIZ predvidoma pomenila poskus 
uveljavljanja (predvidoma) zakonitega stanja pred sodišËem. S pravno varnostjo v novem plaËnem sistemu je nekaj 
zelo narobe, krivdo pripisujemo Ministrstvu za javno upravo.

KritiËno je postalo uveljavljanje pravic iz naslova invalidnosti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(ZPIZ), predvsem v zvezi z možnostjo dela s poloviËnim delovnim Ëasom ali invalidsko upokojitvijo − vse bolj oËitno 
postaja, da ZPIZ namesto omenjenih možnosti priznava nesorazmerne in neživljenjske omejitve pri delu, posledica 
le-teh pa je odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj delodajalci takega dela − sploh v takem obsegu − ne morejo zagota-
vljati. Prizadeti Ëlanice in Ëlani so obupani, saj s svojim delom še vedno zmorejo in želijo prispevati k družbeni blagi-
nji, a jim sistem navkljub pripravljenosti delodajalca to onemogoËa.

V prvem delu leta 2017 so se pojavili znaki, da se prebuja Ëlanstvo v zasebnih zavodih (vrtcih, šolah), vendar so se 
proti koncu istega leta polegli. Grožnje − celo z opustitvijo dejavnosti − s strani koncesionarja so oËitno zalegle.

Vse bolj oËitno je nezadovoljstvo precejšnjega števila zaposlenih v CUDV Draga. Pri tem izstopata predvsem delov-
ni Ëas in število nadur. Zdi se, da so nekateri posamezniki presegli strah in svoje pravice dokonËno zaËeli uveljavlja-
ti − do nedavnega smo imeli praviloma zgolj poizvedbe. V prihodnosti ni izkljuËen izrazit konflikt z vodstvom zavoda 
ali celo financerjem.

V Zavodu za varstvo kulturne dedišËine Slovenije (ZVKDS) nam je uspelo transformirati veË delovnih razmerij za do-
loËen Ëas v delovna razmerja za nedoloËen Ëas. To predstavlja precejšen uspeh glede na to, da je šlo za problema-
tiko, vezano na projektno delo. Slednje bi veljalo sistemsko urediti tudi v raziskovalni dejavnosti, saj delodajalci kot 
projektno delo opredeljujejo tudi svojo redno dejavnost, ker na primeru posameznega delavca dejansko izgleda 
tako. Še enkrat veË se je izkazalo, da si z Inšpektoratom RS (IRSD) za delo ne moremo pomagati in smo pri uvelja-
vljanju pravic oziroma vzdrževanju ter zboljševanju delovnopravne kulture v Sloveniji ostali sami − v zvezi z delova-
njem IRSD so potrebne korenite spremembe. Vse veË informacij kaže na to, da je dosegljivost inšpektoratov v Slo-
veniji nedopustno omejena − zgolj na ponedeljek in sredo, od 9. do 11. ure − (tudi) posledica tega, da inšpektorji oËi-
tno delajo na domu. Ob $pribijanju uËiteljskega dela na domu na križ«, bi to dejstvo veljalo posebej izpostaviti v 
pogajanjih z ministrstvi.

V minulem mandatnem obdobju so bile vložene tožbe v zvezi z neizplaËevanjem dodatka za tri po vsebini razliËne 
predmete: nepriznavanje letnih ocen delovne uspešnosti in napredovalnega obdobja pred prekinitvami zaposlitev, 
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v zvezi z diskriminacijo noseËnic v raziskovalnem zavodu … SodišËa o omenjenem še niso odloËala, bodo pa izidi teh 
postopkov aktualni za velik del Ëlanstva SVIZ. Poleg veËjih sindikalnih akcij (predvsem dveh splošnih stavk dejavno-
sti), stalne problematike (delovni Ëas uËiteljev, mobing …) ter delovnopravnih premikov v šolstvu (urejanje delovne-
ga Ëasa uËiteljev) so bile druge zadeve, ki smo jih v mandatnem obdobju 2014−2018 obravnavali v pravni službi OO 
SVIZ Ljubljane in okolice, vsebinsko precej razpršene.

Pravna služba ObmoËnega odbora SVIZ Podravje
Pripravila: Tadeja Kremzer JenËiË, strokovna sodelavka za pravne zadeve ObmoËnega odbora SVIZ Podravje

Pravna služba ObmoËnega odbora SVIZ Podravje deluje od leta 2006, ko je na podlagi sporazuma, ki ga je takrat 
podpisalo osem obmoËij sindikata (OO SVIZ Podravje, OO SVIZ Ptuj, OO SVIZ Pomurje, OO SVIZ Šmarje pri Jelšah, 
OO SVIZ Slovenska Bistrica, OO SVIZ Lenart, OO SVIZ Celje in OO SVIZ Ormož) in glavni odbor, obmoËje zaposlilo 
pravnico. Pravno pomoË zagotavljamo približno 11.000 našim Ëlanicam in Ëlanom z navedenih obmoËij v skladu s 
Pravilnikom o pravni pomoËi SVIZ Slovenije. Svetujemo v poslovnih prostorih obmoËnega odbora Podravje ali na te-
renu po zavodih in v poslovnih prostorih posameznih obmoËij.

Pravna služba OO SVIZ Podravje si zelo prizadeva sprva rešiti pravne težave Ëlanic in Ëlanov na ravni zavoda, in si-
cer v dialogu z delodajalci in, Ëe je le mogoËe, ob sodelovanju sindikalnih zaupnic in zaupnikov, funkcionark in funk-
cionarjev, ter s pisnim posredovanjem. Šele, Ëe spora ni mogoËe rešiti drugaËe, vkljuËimo v postopek ustrezne in-
špekcijske službe, resorno ministrstvo, kot povsem skrajno sredstvo pa uporabimo sodno pot. Svojim Ëlanicam in 
Ëlanom svetujmo sodno pot in da naj vložijo tožbo zgolj, Ëe lahko v posameznem primeru realno priËakujemo uspeh. 
Sicer ocenjujemo, da je škoda fiziËnega in psihiËnega napora ter finanËnih sredstev. Pri reševanju sporov sodeluje-
mo tudi z zunanjimi institucijami, še zlasti inšpektorati za delo, šolstvo in javno upravo, z lokalnimi skupnostmi in mi-
nistrstvom za izobraževanje.

Tudi v mandatnem obdobju 2014−2018 so se Ëlanice in Ëlani veliko obraËali na nas po pravno pomoË zaradi šikani-
ranja na delovnem mestu, pri Ëemer lahko vzroke za to išËemo tudi v vzpostavljenih trendih v našem medijskem 
prostoru. Zaposleni tako, denimo, prejmejo opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi posameznih krši-
tev, a si navedeno že razlagajo kot šikaniranje. Delodajalec ima zakonodajno veliko pristojnosti, meja med tistim, kar 
se sme, in tistim, kar ni dovoljeno, pa je dandanes pogosto tanka. Delodajalci se tega zelo dobro zavedajo − vedo, kaj 
je dopustno in kaj ne oziroma kaj je dokazljivo. Veliko primerov je zato po naših ocenah neutemeljenih oziroma za 
vlaganje zahtevkov pri delodajalcih, inšpektoratu, policiji ne obstaja pravna podlaga. V preteklih štirih letih smo za-
znali porast pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, postopkov rednih odpovedi 
pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlogov in še zlasti poveËanje števila izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi iz kriv-
dnih razlogov. Ocenjujemo, da je mogoËe razloge za navedeno iskati v tem, da si nekateri zaposleni res dovolijo pre-
veË, ali pa je to posledica rigoroznega ravnanja delodajalcev. V veËini primerov, ko pred odpovedjo pogodbe o zapo-
slitvi iz krivdnih razlogov posredujemo pisna opozorila, do samih odpovedi ne pride, v posameznih primerih pa nam 
odpovedi pogodb o zaposlitvi, žal, ne uspe prepreËiti. Za tožbo so se v minulem mandatnem obdobju odloËili trije 
Ëlani: v dveh primerih smo bili uspešni s pomoËjo strokovnega sodelavca za pravne zadeve GO SVIZ Toneta Seli-
škarja − za to se mu iskreno zahvaljujemo −, v tretjem, žal, ne.

Nekateri vrtci, osnovne in srednje šole se še zmeraj sreËujejo s presežkom strokovnih delavk in delavcev, zato so 
nekateri izmed njih prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Za tožbo so se v tovrstnih primerih 
odloËili trije naši Ëlani − dvakrat nismo bili uspešni, v enem primeru je delodajalec delavcu v Ëasu postopka ponudil 
novo pogodbo o zaposlitvi, zato je bila tožba umaknjena. Zakonodaja je namreË takšna, da je v primeru vodenja po-
stopka (toËkovanje v skladu s KPVIZ in brez napak v toËkovanju) odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlo-
gov skorajda nemogoËe zakonito izpodbijati.

Veliko tožb (upravnih sporov) je bilo na obmoËjih, ki jih pokriva pravna služba OO SVIZ Podravje, s pomoËjo strokov-
nega sodelavca SVIZ za pravne zadeve Toneta Seliškarja vloženih zaradi nenapredovanja strokovnih delavcev v na-
ziv svetnik. Nekatere tožbe so že negativno rešene, posamezni Ëlani pa so se jih odloËili umakniti, ker so vloge za na-
predovanje ponovno vložili, ko so v ta namen pridobili nova potrdila in poslediËno toËke.

Še zmeraj se pojavlja zaposlovanje za doloËen Ëas, ki ni v skladu z doloËbami Zakona o delovnih razmerjih in Zako-
na o financiranju vzgoje in izobraževanja. V veliko primerih zaposlitev za doloËen Ëas smo bili uspešni že s posredo-
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vanjem, v nekaterih primerih smo morali zahtevati transformacijo pogodbe o zaposlitvi pred sodišËem. Pri tem smo 
bili v veËini primerov uspešni in se je zaposleni lahko vrnil na delovno mesto ali pa smo sklenili poravnavo, Ëe zapo-
slitev v zavodu zaradi delodajalca ali delavca ni bila veË mogoËa.

Veliko pravne pomoËi Ëlanom še zmeraj nudimo v povezavi s povraËilom stroškov prevoza na delo in z dela, kljub 
temu da je o tej problematiki v vmesnem Ëasu Vrhovno sodišËe RS izdalo sodbo. Še zlasti številne so težave v zavo-
dih, ki jih financirajo obËine, in sicer predvsem v povezavi s sofinanciranjem meseËnih vozovnic, zaradi Ëesar prej-
mejo Ëlani nižje povraËilo stroškov prevoza na delo in z dela. Menimo, da bi bilo smiselno razmisliti, da bi se povraËi-
lo stroškov prevoza na delo in z njega uredilo drugaËe, kar je bilo tudi predmet dogovora s sindikati.

Na Univerzi v Mariboru se je v obdobju od leta 2014 do 2018 uredilo plaËevanje nazivov za nazaj. To je bilo prav tako 
doseženo s tožbo, ki jo je dobil SVIZ. Sprejet je bil tudi novi Pravilnik o napredovanju zaposlenih v plaËne razrede, 
vendar imajo Ëlani že težave s samim izvajanjem tega pravilnika v praksi. »lanstvo smo uspešno zagovarjali v kar ne-
kaj postopkih preizkusa ocene na eni od Ëlanic univerze.

»lanice in Ëlani se pogosto obrnejo na našo pravno službo (prav tako ugotavljamo porast teh zahtevkov), ker želijo 
izpodbijati prvostopenjske odloËbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V teh primerih jim pripravimo 
pritožbe. Druga stopnja prvostopenjske odloËbe veËinoma potrdi, v kar nekaj primerih pa smo bili uspešni in so bile 
Ëlanom na drugi stopnji doloËene ugodnejše pravice. PriËa smo bili tudi številnim težavam, povezanim z delovanjem 
kuhinj v osnovnih šolah in dijaških domovih, saj zaposleni v njih navajajo, da so preobremenjeni. To še zlasti velja za 
dijaške domove, v katerih zaradi majhnega vpisa dijakov opravljajo kuhinje še dejavnost za zunanje uporabnike. V 
teh primerih smo, žal, spriËo veljavne zakonodaje dejansko nemoËni in Ëlanstvu ne moremo veliko pomagati. Ob 
koncu mandata smo prejeli že tudi precej vprašanj naših Ëlanic in Ëlanov glede doloËil o novem delovnem Ëasu uËi-
teljev, ki so zaËela veljati 1. 9. 2018. Intenzivno se obraËajo na nas tudi Ëlani z vprašanji, povezanimi z njihovimi po-
godbami o zaposlitvi, upoštevaje, da uËitelji ne morejo veË dopolnjevati uËne obveze pri predmetih, za pouËevanje 
katerih nimajo ustrezne izobrazbe. To spremlja bojazen, da bi lahko navedeno botrovalo kar nekaj odpovedim po-
godbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Pravna služba ObmoËnega odbora SVIZ Podravje je v mandatnem obdobju 2014−2018 uspešno in konstruktivno 
sodelovala z vsemi predsedniki in predsednicami obmoËnih odborov sindikata ter se jim za izkazano zaupanje za-
hvaljujemo. Prav tako je strokovno sodelovala s pravno službo GO SVIZ, za kar smo enako hvaležni in se nadejamo 
takšnega sodelovanja tudi v prihodnje.
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IZOBRAŽEVANJE SINDIKALNIH ZAUPNIC IN ZAUPNIKOV TER »LANIC IN »LANOV SVIZ 
V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravil: Marjan GojkoviË, pomoËnik glavnega tajnika SVIZ Slovenije

V zaËetku minulega mandatnega obdobja smo v SVIZ spomladi leta 2015 najprej pripravili dvodnevna izobraževa-
nja za sindikalne zaupnice in zaupnike, in sicer za vsako posamezno sindikalno konferenco, ki so aktivne v okviru na-
šega sindikata. Osrednja tema na teh sreËanjih je bila vsakokrat predstavitev dogajanja na podroËju delovanja vsa-
ke od konferenc, pozornost pa smo namenili tudi aktualni problematiki, ki je bila v tistem Ëasu pomembna za vse 
Ëlanstvo SVIZ-a. V strokovnem delu sreËanj smo gostili zunanje predavatelje, ki so zaupnicam in zaupnikom spre-
govorili o varni rabi interneta, varstvu osebnih podatkov, delu šolskega inšpektorata in jim predstavili program pro-
mocije zdravja pri delu ter kljuËne prvine uspešnega javnega nastopanja Na vsa izobraževanja smo povabili kljuËne 
predstavnice in predstavnike resornih ministrstev. Na tem mestu želim poudariti, da predstavljajo dvodnevni izo-
braževalni seminarji glede na svojo obsežnost za strokovno službo sindikata zahteven zalogaj.

Tabela 1: Udeležba na izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike v letu 2015

Sindikalna konferenca SVIZ število vabljenih 
sindikalnih 
zaupnikov

število prisotnih 
sindikalnih 
zaupnikov

udeležba 
(v %)

SK osnovnih šol in zavodov za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami

47 35 74,47

SK predšolske vzgoje 100 87 87,00

SK osnovnih in glasbenih šol 482 289 59,96

SK srednjih, višjih šol in dijaških domov 150 96 64,00

SK visokega šolstva in znanosti 46 24 52,17

SK kulturnih organizacij 39 24 61,54

SKUPAJ 864 555 64,24

Jeseni 2015 smo po reviziji RaËunskega sodišËa RS s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki zaËeli razpravo o ureditvi 
delovnega Ëasa uËiteljev. Organizirali smo sreËanja po regijah in iskali možne rešitve. Spomladi leta 2016 smo po-
novno organizirali izobraževalne posvete − tokrat enodnevne − s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki po posame-
znih konferencah. Med kljuËnimi temami so bili plaËni sistem, anomalije, pogajanja, spremembe zakona o sistemu 
plaË, v drugem delu sreËanj pa smo analizirali zahteve raËunskega sodišËa in predstavljali stališËa SVIZ-a glede pri-
prave rešitev ureditve delovnega Ëasa v vzgoji in izobraževanju. Seznanili smo se tudi z novostmi pri dodatnem po-
kojninskem zavarovanju za javne uslužbence, ki nam jih je predstavila Modra zavarovalnica.

Leta 2017 so se sindikalni zaupnice in zaupniki spet sreËali na dvodnevnih izobraževalnih seminarjih za sindikalne 
zaupnice in zaupnike − zaËeli smo s podroËjem predšolske vzgoje, nadaljevali z osnovnošolsko konferenco, kulturo, 
srednjimi šolami, šolami s prilagojenim programom in maja sklenili s sindikalno konferenco visokega šolstva in zna-
nosti. Predsednice in predsedniki posameznih konferenc so predstavili tedaj aktualno dogajanje na njihovih po-
droËjih delovanja, glavni tajnik pa je v svojem prispevku spregovoril o vsakokratnih družbenih razmerah, pomemb-
nih za sindikat in Ëlanstvo. Zaupnice in zaupnike je seznanil z dogovorom o plaËah in s potekom pogajanj o odpravi 
anomalij v plaËnem sistemu javnega sektorja. V strokovnem delu seminarja smo predstavljali pravno in kazensko 
odgovornost strokovnih delavcev, imeli predavanje na temo konfliktov, mobinga in nenasilne komunikacije, se se-
znanjali z ureditvijo delovnega Ëasa uËiteljev, govorili o nalogah sindikalnega zaupnika pri informiranju Ëlanstva, od-
govarjali na pravna vprašanja. Na vsakega od seminarjev smo povabili predstavnike in predstavnice resornih mini-
strstev, ki so predstavili svoje delo in prizadevanja za spremembe. Seminarji so se vsakokrat sklenili z zborom sin-
dikalne konference.

6.4.
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Tabela 2: Udeležba na izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike leta 2017

Sindikalna konferenca SVIZ število vabljenih 
sindikalnih 
zaupnikov

število prisotnih 
sindikalnih 
zaupnikov

udeležba 
(v %)

SK osnovnih šol in zavodov za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami

47 36 76,60

SK predšolske vzgoje 104 87 83,65

SK osnovnih in glasbenih šol 486 311 63,99

SK srednjih, višjih šol in dijaških domov 151 115 76,16

SK visokega šolstva in znanosti 49 30 61,22

SK kulturnih organizacij 42 30 71,43

SKUPAJ 879 609 69,28

Leta 2017 smo v SVIZ za sindikalne 
zaupnice in zaupnike spet pripravili 
dvodnevne izobraževalne seminarje 
− zaËeli smo s podroËjem 
predšolske vzgoje, nadaljevali z 
osnovnošolsko konferenco, kulturo, 
srednjimi šolami, šolami s 
prilagojenim programom in maja 
sklenili s sindikalno konferenco 
visokega šolstva in znanosti.

Jesen leta 2017 in pomlad leta 2018 sta bili namenjeni predstavitvi nove ureditve delovnega Ëasa uËiteljev, kot smo 
ga z ministrstvom za izobraževanje opredelili v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Aktiv-
no smo sodelovali pri vseh predstavitvah na seminarjih za ravnatelje, zatem pa pripravili predstavitve za vse naše 
sindikalne zaupnice in zaupnike po regijah. »e so izrazili željo, smo novo ureditev delovnega Ëasa uËiteljev predsta-
vili Ëlanstvu na posameznih šolah po Sloveniji.
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INFORMATIVNA DEJAVNOST SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravili: Sandi Modrijan, strokovni sodelavec Glavnega odbora SVIZ; Erika »igon in Božidar Kolar 
(družbena omrežja SVIZ)

Preteklo štiriletno obdobje so informativno dejavnost v SVIZ zelo podobno kot že mandat pred tem pomembno ozna-
movala vprašanja gospodarske krize in pogajanja o varËevalnih ukrepih, v drugi polovici pa postopno odpravljanje le-
-teh. Že zadnji kongres našega sindikata v drugi polovici novembra 2014 je potekal prav ob vrhuncu pogajanj med sin-
dikati in vlado o varËevalnih ukrepih za leto 2015, delegatke in delegati pa so na kongresu odloËali o izvedbi protestne-
ga shoda. Slednji nato sicer ni bil izpeljan, saj so sindikalni in vladni pogajalci le dan in pol pred tem dosegli dogovor. A 
minuli štiriletni mandat so kljub temu zaznamovala številna protestna zborovanja, dve splošni stavki v vzgoji in izobra-
ževanju, druge skupne aktivnosti (denimo zbiranje podpisov k peticiji $Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževa-
nja in odliËnosti raziskovalnega dela«) ter množiËni shod izobraževalk in izobraževalcev na Gospodarskem razstavišËu 
v Ljubljani ob svetovnem dnevu uËiteljev 2017. S tem shodom smo v SVIZ hkrati zaËeli kampanjo za zvišanje plaË stro-
kovnim delavkam in delavcem v vzgoji in izobraževanju, in sicer pod geslom $Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«.

V zaËetku junija (9. 6. 2016) smo organizirali shod $Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Slove-
niji«. S shodom $Za dostojne plaËe pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic!« (29. 9. 2016) so pomoËnice in pomoËniki 
vzgojiteljic pred sedežem Vlade RS ponovno izrazili zahtevo po izboljšanju razmer na njihovem delovnem mestu, da 
bi lahko tudi v prihodnje zagotavljali kakovostno predšolsko vzgojo. Sledil je shod $Zahtevamo pošteno plaËilo, 
noËemo milošËine!« (3. 11. 2016) zaposlenih v skupini $J«. Ker vlada ni držala obljube in položaja najslabše plaËanih 
ni uredila, so zaposleni v skupini $J« ter pomoËnice in pomoËniki vzgojiteljic nekaj mesecev pozneje (20. 6. 2017) 
ponovno prišli pred njeno poslopje. Kot smo že zapisali, je bila 5. 10. 2017 v Ljubljani izpeljana še razširjena seja Glav-
nega odbora SVIZ, na kateri je veË kot tisoË izobraževalk in izobraževalcev v navzoËnosti resorne ministrice dr. Maje 
Makovec BrenËiË izrazilo nezadovoljstvo z vrednotenjem izobraževalnega dela pri nas, zahtevalo takojšen zaËetek 
pogajanj o zvišanju plaË izobraževalcev in ponovno vzpostavitev porušenih razmerij v plaËah med zaposlenimi v iz-
obraževanju, zdravstvu in javni upravi. S tem se je uradno zaËel boj za zvišanje plaË, ki je kulminiral z dvema splošni-
ma stavkama v vzgoji in izobraževanju ter množiËnimi protestnimi shodi po Sloveniji (14. 2. in 14. 3. 2018).

Vse omenjene aktivnosti (in še nekatere druge, denimo stavka v Slovenski filharmoniji) so v veliki meri usmerjale tudi in-
formativno dejavnost sindikata. Da smo namreË posamezne dogodke lahko uspešno izpeljali, je bilo kljuËno sodelovanje 
naših sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter ostalega Ëlanstva, pri tem pa je bilo neprecenljivega pomena, da so pravoËa-
sno dobili ustrezne informacije. Zaradi omenjenih aktivnosti smo pogosteje in bolj intenzivno sodelovali tudi z mediji (po-
šiljanje sporoËil za javnost, izvedba novinarskih konferenc, podajanje intervjujev ter gostovanje v razliËnih oddajah, od-
govarjanje na novinarska vprašanja, priprava odzivov na objave in posredovanje zahtevkov za popravke objavljenih pri-
spevkov …). Dogodki so se $zgostili« v Ëasu veËjih in pomembnejših sindikalnih aktivnosti (denimo ob splošnih stavkah), 
kar lahko ponazorimo s podatkom, da smo zgolj marca 2018 v SVIZ-u pripravili šest novinarskih konferenc.

6.5.

Pri komuniciranju z novinarji smo  
v SVIZ v zadnjem mandatnem 
obdobju nadaljevali z vpeljano 
prakso novinarskih konferenc  
in izjav za medije ter sodelovanja  
v razliËnih pogovorih in oddajah.
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Kot najveËjo novost na podroËju informiranja v Ëasu med zadnjima kongresoma sicer lahko oznaËimo vzpostavitev 
nove spletne strani poleti 2017. Stran smo oblikovno posodobili in vsebinsko osvežili, obenem pa je prilagojena za 
prikaz na vseh novejših (mobilnih) napravah, katerih uporaba je zelo široka in v porastu. Struktura in izgled strani 
sta hkrati poenotena tudi za spletne strani obmoËnih odborov sindikata. Objave na spletni strani so bile vselej ažur-
ne, najpogosteje z dodanimi videoposnetki in fotografijami. Z jesenjo leta 2017 − tj. ob zaËetku aktivnosti za zviša-
nje plaË strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju − smo zaËeli veË pozornosti namenjati tudi družbenima 
omrežjema Facebook in Twitter. S pogostejšim objavljanjem aktualnih vsebin, ustvarjanjem dogodkov za sindikal-
na sreËanja (denimo za posvete na obmoËnih odborih, za stavko, protestne shode itd.) in splošnim komentiranjem 
dogajanja smo nameravali izboljšati pretok informacij, kar je bilo v Ëasu zaostrovanja sindikalnih pogajanj z Vlado 
RS izjemno pomembno. Z uporabo novih komunikacijskih orodij smo se prav tako želeli približati širšemu krogu 
Ëlanstva − zlasti mladim − in jih pritegniti k sindikalni aktivaciji. Z možnostjo komuniciranja preko zasebnih sporoËil 
in dostopnostjo uporabe same aplikacije nam je v doloËeni meri uspelo doseËi dvosmerno komunikacijo in prenos 
informacij, komentarjev ter mnenj; nekajkrat smo prestregli tudi opozorila o spontanih organizacijskih zapletih, ki 
nam jih je zaradi možnosti hitrega komuniciranja in odzivnosti uspelo vsakokrat pravoËasno razrešiti.

Pri socialnih omrežjih je kljuËna zmožnost vešËe uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, zato so bili naši 
cilji v zaËetku skromni: želeli smo poveËati število všeËkov ter reproducirati vsebino, ki jo sicer SVIZ Ëlanstvu in dru-
gi javnosti predstavlja po drugih kanalih (npr. preko medijskih sporoËil, spletne strani). Na dan splošne stavke v 
vzgoji in izobraževanju februarja 2018 se je organska aktivnost na naši FB strani poveËala za veË kot 650 odstotkov 
siceršnje aktivnosti iz obdobja pred avgustom 2017, v Ëasu marËevske stavke pa za še dodatnih 200 odstotkov. 
Vsebinsko smo z objavami presegli priËakovanja, saj so le-te vsakokrat znova odpirale nove aktualne tematike. Ne-
posreden prenos kratkih video utrinkov s protestnega shoda (aktivnost se tukaj zviša celo za veË kot 1.100 %) se je 
pokazal kot najbolj uËinkovita oblika uporabe FB-ja na terenu, zelo dobro so bili sprejeti tudi vse fotografije, kolaži in 
albumi le-teh, ki so nastali ob razliËnih sindikalnih dejavnostih. Kot Ëlanstvu najbližja se je pokazala oblika 'FB do-
godka', v katerem je lahko vsakdo objavljal, analiza obiska strani pa kaže tudi na uporabnost opcije interaktivnega 
zemljevida.

PoveËana prisotnost SVIZ-a na socialnih omrežjih se je pokazala kot dobra in uËinkovita, zato to naËrtujemo ohra-
niti in še okrepiti tudi v prihodnje. Poleg možnosti hitrejšega obvešËanja, medijskega in javnega prepoznavanja de-
lovanja sindikata in naših aktivnosti se zdijo socialna omrežja tisto orodje, ki nam omogoËa oblikovati tudi prostor, 
namenjen diskusiji, izmenjavi mnenj in izkušenj, predlogov in kritik, ki bi jih bilo zaradi geografske razdalje in drugih 
fiziËnih preprek sicer nemogoËe izraziti v tako kratkem Ëasu. Pozornost namenjamo iskanju naËina, ki bi nam tak 
prostor zanesljivo zagotovil in omogoËil njegovo uporabo. V preteklosti smo imeli vzpostavljen spletni forum, doslej 
smo intenzivno uporabljali FB stran, za v bodoËe razmišljamo o oblikovanju svoje FB skupine, ki bi nam omogoËala 
bolj zaupno in medsebojno odprto komunikacijo.

V sklopu informativne dejavnosti sindikata se je nadaljevalo uteËeno obvešËanje sindikalnih zaupnic in zaupnikov 
ter Ëlanstva preko pošiljanja Obvestil GO SVIZ na njihove elektronske naslove. Od junija 2011 vsak mesec med šol-
skim letom pripravimo e-Svizove novice, ki jih naroËnikom − le-teh je trenutno približno šest tisoË −prav tako posre-
dujemo po elektronski pošti. Do zdaj smo izdali že 74 številk te naše publikacije.

Kot odziv na aktualno dogajanje smo v SVIZ v zadnjem mandatnem obdobju ob sodelovanju priznanih strokovnja-
kov izdali dve knjižici, in sicer $Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?« (februarja 2016) ter $UËinkovitost siste-
ma izobraževanja v Sloveniji« (avgusta 2016; in osveženo poroËilo z rezultati zadnjih mednarodnih preizkusov zna-
nja julija 2017).1 Prva knjižica nam je bila v podporo v javnih razpravah ob odloËitvi Ustavnega sodišËa RS, da je Ëlen 
Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v RS, ki zasebnim šolam dodeljuje javno finanËno pomoË v višini 85 
odstotkov, v nasprotju z ustavo; druga pa analizira odvisnost dosežkov na posameznih stopnjah izobraževanja od 
za ta namen porabljenih sredstev. Ob tem skušajo avtorji odgovoriti na dve kljuËni vprašanji: kako uËinkovit je sis-
tem izobraževanja v Sloveniji glede na druge razvite države ter kakšne so razlike v razpoložljivih sredstvih in ustre-
znih dosežkih med posameznimi stopnjami izobraževanja, prav tako v primerjavi z drugimi razvitimi državami. Po-
datke iz omenjenih dokumentov smo v SVIZ-u, kot reËeno, veËkrat uporabili tako v pogajanjih kot pri komuniciranju 
s širšo javnostjo in tako, podkrepljeno z zanesljivimi podatki, argumentirano zagovarjali svoja stališËa in zahteve.

1 Tik pred 9. Kongresom SVIZ novembra 2014 smo izdali še knjižico Finska v vrhu znanja. Vse omenjene publikacije so dostopne na naši spletni 
strani www.sviz.si. 
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Pri komuniciranju z novinarji smo nadaljevali z vpeljano prakso novinarskih konferenc in izjav za medije ter sodelo-
vanja v razliËnih pogovorih in oddajah. SVIZ je svoja stališËa sporoËal na novinarskih konferencah in preko sporoËil 
za javnost ter se odzival tudi na posamezne objave v medijih, in sicer z izjavami za javnost, s pismi bralcev, poprav-
ki ali v podobni obliki. Novinarske konference so bile razmeroma dobro obiskane s strani novinarjev vseh pomemb-
nejših medijskih hiš. Tudi v prispevkih v tiskanih in elektronskih medijih so bili veËinoma objavljeni korektni povzet-
ki z naših novinarskih konferenc ali iz sporoËil za javnost, objavljenih pa je bilo tudi nekaj intervjujev in izjav na nepo-
sredna novinarska vprašanja ter komentarji SVIZ o doloËeni tematiki. Ob vseh pomembnejših vprašanjih s podroËja 
šolstva, kulture, znanosti, javnega sektorja, plaË ipd. so se novinarji sami obraËali na SVIZ za komentarje in pojasni-
la. Predstavniki SVIZ so sodelovali tudi v nekaj radijskih in televizijskih oddajah (npr. v Studiu ob sedemnajstih, Od-
mevih, informativni oddaji 24ur …).

Tudi v prihodnjem mandatnem obdobju bo informativna dejavnost sindikata potekala podobno kot do zdaj, upošte-
vati pa bomo morali poveËevanje števila noviËarskih spletnih portalov in intenziviranje uporabe družbenih omrežij − 
tu se namreË informacije objavljajo v krajšem Ëasu, prav tako pa se nato priËakuje hitro odzivanje na dogodke. Po-
zornost bo treba prav tako nameniti vprašanju lažnih novic in navzoËnosti medijev, ki jim pri objavah informacij ni 
dosti mar za resnico, obËutljivost osebnih podatkov in se pogosto poslužujejo manipulacij. VSVIZ-u smo zmeraj do 
zdaj pokazali ustrezno akcijsko sposobnost ter se glede obvešËanja hitro prilagajali zahtevam in potrebam tako 
Ëlanstva kot medijev. Pri tem ni odveË izpostaviti, da bi bilo v tej luËi dobrodošlo, da bi sindikalni zaupnice in zaupni-
ki ter Ëlanice in Ëlani redno in pogosto spremljali objave na naši spletni strani ter z informacijami seznanili svoje ko-
lege. Obenem si želimo, da bi tudi nam posredovali pomembne informacije in predloge o tem, katere vsebine na 
spletni strani morda pogrešajo pri svojem delu in za še boljšo obvešËenost.

Ob sodelovanju priznanih 
strokovnjakov je SVIZ leta 2016 
izdal knjižici $UËinkovitost sistema 
izobraževanja v Sloveniji« in  
$Komu je napoti kakovostno  
javno šolstvo?« Na novinarski 
konferenci ob predstavitvi slednje 
so dr. Marjan Šimenc, dr. Zdenko 
Kodelja, Dino Bauk, Branimir 
Štrukelj in dr. Veronika Tašner 
komentirali odloËitev Ustavnega 
sodišËa RS, da je Ëlen Zakona o 
financiranju vzgoje in izobraževanja 
v RS, ki zasebnim šolam dodeljuje 
javno finanËno pomoË v višini 85 
odstotkov, v nasprotju z ustavo.
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MEDNARODNA DEJAVNOST SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravil: Sandi Modrijan, strokovni sodelavec Glavnega odbora SVIZ

V Ëasu od 9. do 10. kongresa SVIZ, torej v letih 2015, 2016, 2017 in 2018, smo na mednarodnem podroËju nadaljeva-
li v preteklosti zaËete aktivnosti. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je bil na volilni konferenci Evropskega sindikal-
nega odbora za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education, ETUCE) decembra 2016 ponovno 
izvoljen za podpredsednika te organizacije, ki združuje in predstavlja 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
iz 132 organizacij v 51 evropskih državah. SVIZ je tudi Ëlan Izobraževalne internacionale (Education International, EI) 
in že veË kot sedem let tudi Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians, FIM).

SVIZ se je kot Ëlan ETUCE tudi v minulem mandatnem obdobju udeleževal številnih seminarjev in konferenc v razliËnih 
projektih pod okriljem omenjene organizacije ter nekaterih dogodkov v organizaciji Izobraževalne internacionale. Po-
leg pridobivanja novih informacij, znanja ter koristnega gradiva in virov so takšni dogodki vedno tudi dobra priložnost 
za navezovanje stikov, sklepanje poznanstev, izmenjavo idej, informacij in primerov dobrih praks. SVIZ je bil s strani 
ETUCE kot nosilca povabljen tudi k sodelovanju v nekaj projektih, in sicer kot Ëlan ožjih skupin, ki vodijo le-te. Gre za 
projekte o vlaganju v izobraževanje (Evropski semester − Investing in Education: Strengthening the involvement of 
teacher trade unions in the European Semester on Education and Training), pripravi spletnega orodja za oceno tve-
ganja (varnost in zdravje pri delu, Online interactive Risk Assessment) in projekt o vkljuËevanju priseljencev v izobra-
ževanje (European Sectoral Social Partners in Education promoting effective integration of migrants and refugees in 
education). »lanice in Ëlani strokovne službe glavnega odbora in izvršilnega odbora SVIZ smo na povabilo ETUCE in 
sindikatov, s katerimi imamo vzpostavljene tesnejše stike, s prispevki sodelovali tudi na njihovih dogodkih (konferen-
cah, seminarjih). Navedeno izkazuje precejšnje zaupanje v naše aktivnosti, znanje, delo in strokovnost.

Marec je od leta 2011 $rezerviran« za mednarodni vrh o uËiteljskem poklicu (International Summit on the Teaching 
Profession, ISTP), na katerega so vabljeni predstavniki šolskih ministrstev in uËiteljskih sindikatov iz držav z visoko 
uËinkovitimi in hitro napredujoËimi izobraževalnimi sistemi, med njimi vedno doslej tudi naša država. V zadnjem štiri-
letnem mandatu je bil ISTP organiziran v Kanadi (2015), NemËiji (2016), na Škotskem (2017) in Portugalskem (2018). 
Glavni tajnik kot predstavnik SVIZ-a se je udeležil sreËanj (skupaj z delegacijo šolskega ministrstva, saj je pogoj za ude-
ležbo soËasno sodelovanje visokih predstavnikov tako pristojnih ministrstev kot sindikatov) v Berlinu in Edinburghu.

6.6.

V zadnjem štiriletnem mandatu je 
bil Mednarodni vrh o uËiteljskem 
poklicu organiziran v Kanadi (2015), 
NemËiji (2016), na Škotskem (2017) 
in Portugalskem (2018). Glavni 
tajnik kot predstavnik SVIZ-a se je 
skupaj z delegacijo šolskega 
ministrstva − pogoj za udeležbo je 
namreË soËasno sodelovanje visokih 
predstavnikov tako pristojnih 
ministrstev kot sindikatov − udeležil 
sreËanj v Berlinu in Edinburghu.

V Ëasu med obema kongresoma SVIZ-a je bil v Ottawi v Kanadi izpeljan tudi 7. svetovni kongres Izobraževalne inter-
nacionale, in sicer julija 2015. Izobraževalna internacionala predstavlja skoraj 30 milijonov vzgojiteljev, uËiteljev in 
drugih zaposlenih v izobraževanju od vrtcev do univerz po vsem svetu.

SVIZ se kot Ëlan obeh organizacij, ki imata svoj sedež v Bruslju (ETUCE in EI), redno odziva in udeležuje razliËnih ak-
tivnosti in akcij v njuni organizaciji (sodelovanje v anketah in raziskavah, posredovanje pisem podpore kolegom v 
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stavki ali sporih z oblastmi, doniranje sredstev, posredovanje podatkov o poteku pogajanj in informacij o zakonoda-
ji pri nas …). Enako je SVIZ ob svojih aktivnostih (shodu izobraževalk in izobraževalcev na Gospodarskem razstavi-
šËu v Ljubljani na svetovni dan uËiteljev leta 2017, dveh splošnih stavkah v vzgoji in izobraževanju v letu 2018) pre-
jel številna pisma in izraze podpore kolegov iz Evrope in širše, medtem ko je ob februarski izvedbi stavke in mno-
žiËnega protestnega shoda na Kongresnem trgu v Ljubljani sodelovala tudi predsednica ETUCE Christine Blower.

Glavni tajnik in predsednica SVIZ Jelka VeliËki sta bila vabljena na kongrese tujih sindikatov, ki sta se jih v veËini ude-
ležila. Jeseni 2015 in 2017 sta bili organizirani tudi omizji za sindikate iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki ju vsako dru-
go leto v eni od držav iz regije pripravi ETUCE. Predstavnice in predstavniki SVIZ-a so se udeležili tudi teh dogodkov.

Redno so se nadaljevale tudi aktivnosti v okviru Evropskega sektorskega socialnega dialoga v izobraževanju (ES-
SDE), kjer se na ravni EU na sreËanjih delovnih skupin ter enkrat letno plenarno sreËujemo socialni partnerji s po-
droËja izobraževanja (iz vsake države po en predstavnik sindikata in ustreznega ministrstva oziroma predstavnik 
delodajalske strani). Sektorski socialni dialog deluje od leta 2010 skladno s pravili 154. in 155. Ëlena evropske pogod-
be. Sam proces vzpostavljanja socialnega dialoga na evropski ravni je trajal veË kot štiri leta, novembra 2009 so re-
prezentativni socialni partnerji v izobraževanju na ravni Evropske unije slovesno podpisali Sporazum o skupni vlogi 
pri vzpostavljanju evropskega sektorskega socialnega dialoga v izobraževanju in ga posredovali v potrditev Evrop-
ski komisiji, ki je nato potrdila vzpostavitev evropskega sektorskega socialnega dialoga v izobraževanju, prvo sreËa-
nje obeh reprezentativnih partnerjev (ETUCE-ja in EFEE-ja) pa je bilo nato junija 2010 v Bruslju.

SVIZ se je angažiral tudi pri vprašanju prostotrgovinskih sporazumov (npr. TTIP in CETA) in položaja izobraževanja 
v njih ter se ob tem povezal z organizacijami v skupnih aktivnostih tako na nacionalni ravni kot mednarodno. Pri sle-
dnjem nas je z informacijami oskrbovala in vkljuËevala v aktivnosti Izobraževalna internacionala.

S svojo predstavnico SVIZ od zaËetka mandata sodeluje tudi v stalnem Odboru za enakost (Committee for Equali-
ty), ki je posvetovalno telo glavnega odbora ETUCE in se sreËuje enkrat letno na dvodnevnih sejah. »lani na njih iz-
menjujejo informacije, ideje in izkušnje glede promocije enakih možnosti v izobraževanju. Prizadevajo si za ure-
sniËevanje prioritet in priporoËil o enakih možnostih, ki so doloËene v delovnem programu ETUCE-ja. Podaja tudi 
predloge in priporoËila o prednostnih temah in aktivnostih v zvezi z enakimi možnostmi v izobraževanju, uËiteljskem 
poklicu in uËiteljskih sindikatih.

Mednarodno sodelovanje je potekalo tudi na podroËju kulture, saj je SVIZ od sredine leta 2011 Ëlan Mednarodne zveze 
glasbenikov (International Federation of Musicians, FIM). FIM je bil ustanovljen že leta 1948 in združuje sindikate in 
strokovna združenja glasbenikov iz 57 držav po celem svetu ter je pomemben zastopnik ekonomskih, socialnih in 
umetniških pravic in interesov glasbenikov. Z vËlanitvijo v FIM imajo tako tudi Ëlani iz kulturnih organizacij možnost za 
tesnejše povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini ter priložnost, da si z njimi izmenjujejo informacije in izkušnje.

Mednarodno sodelovanje je 
potekalo tudi na podroËju kulture, 
saj je SVIZ od sredine leta 2011 Ëlan 
Mednarodne zveze glasbenikov − 
FIM. Tako imajo tudi Ëlani iz 
kulturnih organizacij možnost za 
tesnejše povezovanje s sorodnimi 
organizacijami v tujini ter priložnost, 
da si z njimi izmenjujejo informacije 
in izkušnje.
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Preteklo štiriletno obdobje so torej enako kot že v mandatu pred tem na mednarodnem podroËju delovanja sindika-
ta zaznamovale številne in raznolike aktivnosti. Veliko vlogo pri tem igrata EI in zlasti ETUCE, saj v njuni organizaci-
ji potekajo številni seminarji in konference o aktualnih in pomembnih temah, na katerih predstavniki SVIZ pridobiva-
jo dodatno znanje in izkušnje, na podlagi katerih izvaja nove dejavnosti tudi naš sindikat. Kot nadvse koristno se je, 
denimo, izkazalo naše sodelovanje v projektu o evropskem semestru, kjer smo v projektnih aktivnostih pridobili 
znanje o na prvi pogled zapleteni strukturi in delovanju tega pomembnega procesa ter navezali stike z deležniki v 
njem in se zavedli tudi naših pristojnosti in pravic. Tako seveda laže sodelujemo v procesu in vplivamo na pripravo 
dokumentov, ki jih naša država posreduje Evropski komisiji. Pomembna pa sta tudi druženje in izmenjava izkušenj 
s tujimi sindikati na $individualni« ravni, na ravni obmoËij, zaupnikov in Ëlanov, saj z neposredno izkušnjo Ëlanice in 
Ëlani dobijo vpogled v to, kako je delovanje sindikatov in izobraževalnega sistema urejeno drugje.
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ODBOR ZA ENAKOST SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravili: Tanja Modrijan, strokovna sodelavka GO SVIZ, in Dubravka TržiË, predsednica Odbora za enakost SVIZ

Po vzoru krovnega Evropskega združenja uËiteljskih sindikatov (European Trade Union Committee for Education, 
ETUCE) ter številnih posameznih evropskih in svetovnih sindikatov smo tudi v SVIZ z minulim mandatnim obdob-
jem vzpostavili skupino, ki si v sklopu svoje dejavnosti prizadeva spodbujati širše zavedanje o pomenu enakovredne 
zastopanosti obeh spolov na vseh ravneh družbe. Na prvem, konstitutivnem sestanku Odbora za enakost SVIZ, ki 
je bil izpeljan v prvih dneh leta 2015, je bil sprejet sklep, da bo v skladu s tem odbor opozarjal na pojavljanje neena-
kosti po spolu in zagovarjal enakost kot temeljno vrednoto. Ob dejstvu, da se spolni red v družbi producira in repro-
ducira skozi spolne režime na številnih pomembnih podroËjih − tudi v vzgoji in izobraževanju ter na trgu dela kot po-
droËjih dejavnosti našega sindikata −, je bilo dogovorjeno tudi, da bo odbor v sklopu svoje dejavnosti organiziral 
razliËne dogodke. S predavanji, omizji, delavnicami ipd. naj bi pripomogel k okrepitvi zavedanja o pomenu uveljavlja-
nja enakosti spolov v družbi in k odpravljanju vseh vrst na spolu temeljeËih stereotipov.

Temu cilju je odbor uspešno sledil skozi celotno minulo mandatno obdobje, saj je v vsakem posameznem letu − 
manj aktiven je bil le v prvih mesecih leta 2018, ko je bila dejavnost sindikata skoraj izkljuËno usmerjena v stavkov-
ne aktivnosti, ki so spremljale pogajanja o odpravi plaËnih nesorazmerij − ob rednih letnih sestankih skupine orga-
niziral po vsaj tri veËje dogodke za Ëlanice in Ëlane SVIZ ter širšo zainteresirano javnost. Odbor za enakost SVIZ je s 
svojo predstavnico sodeloval tudi v delovni skupini za enakost pri ETUCE in se v sklopu le-te pridružil dvoletnemu 
projektu (2017−2019) na temo uËinkovitega vkljuËevanja otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje (European 
Sectoral Social Partners in Education promoting effective integration of migrants and refugees in education). Svo-
jo dejavnost odbor redno predstavlja v e-Svizovih novicah in objavah na spletni strani sindikata, prav tako pa so na 
slednji v posebnem zavihku zbrani kratki opisi vseh dogodkov, ki so bili pod okriljem odbora izpeljani v letih od 2015 
do 2018; v nadaljevanju izpostavljamo zgolj nekatere.

Na prvem omizju v organizaciji Odbora za enakost SVIZ − vsa so do zdaj potekala na sedežu Glavnega odbora SVIZ 
v Ljubljani − so dr. Milica AntiÊ Gaber, dr. Veronika Tašner, dr. Jasna Podreka in dr. Pavel Zgaga ob svojem delu Zah-
tevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti spregovorili o enakosti spolov na posameznih ravneh slovenske 
družbe, s poudarkom na izobraževanju in trgu dela. S predavateljico in raziskovalko na podroËju kulturne in social-
ne antropologije in sociologije ter tudi Ëlanico Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport dr. Renato Šribar je odbor organiziral omizje Spolno obËutljiva raba jezika. Strokovnjakinja je v svoji 
pronicljivi predstavitvi o tem, kako se spol in spolna razlika konstruirata skozi slovniËna pravila in njihovo rabo ter 
besedišËe, ponudila številna izhodišËa za razpravo o moËi jezika vplivati na strukturiranje družbenega mišljenja, za-
Ëenši že v vrtcu in šoli. Nekdanja novinarka in urednica spletne postaje Metina lista mag. Nataša Briški je na preda-
vanju Aktivno državljanstvo, enakost spolov in mediji v zaËetku leta 2016 predstavila udejanjanje enakosti spolov v 
tradicionalnih slovenskih medijih. V luËi t. i. migrantskega vala, ki smo mu bili v Sloveniji priËa spomladi leta 2016, 
smo v tistem Ëasu zaporedoma organizirali dva dogodka na temo vkljuËevanja otrok priseljencev v naše vrtce in 
šole. Na prvem z naslovom $VkljuËevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem«, ki je bil zelo 
dobro obiskan in tudi medijsko precej opazen, sta predstavnici šolskega ministrstva dr. Andreja Barle Lakota in dr. 
Stanka Lunder VerliË prikazali pripravljalne ukrepe MIZŠ na tem podroËju, z zgledi dobre prakse in težavami, s ka-
terimi se šole spoprijemajo pri vkljuËevanju otrok priseljencev, pa sta na omizju sodelovali pomoËnica ravnatelja je-
seniške osnovne šole Prežihovega Voranca Jelka Kusterle in mag. Zala BojoviÊ, uËiteljica nemšËine na berlinski 
osnovni šoli Möwensee-Grundschule. Na drugem dogodku iz niza smo z namenom ozavešËati o veËkulturni realno-
sti, prispevati k sodelovanju in odpravljanju apriornih strahov pred priseljenci, prikazati uËinkovite vzgojno-izobra-
ževalne prakse ter podpreti zaposlene v vrtcih in šolah pri celostnem vkljuËevanju otrok priseljencev v naš vzgojno-
-izobraževalni sistem pripravili omizje $Življenjske zgodbe otrok priseljencev in beguncev v vrtcih in šolah«. Na njem 
smo gostili dr. Marijanco Ajšo Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU ter Arbnore 
Avdylaj, Vaela Hanuno in Simono LeËnik OËko, ki so spregovorili o lastnih priseljenskih izkušnjah.

Leto 2017 smo zaËeli z omizjem $RevšËina zaposlenih ter tveganje revšËine in socialne izkljuËenosti po upokojitvi« 
z dr. Vesno Leskošek s Fakultete za socialno delo v Ljubljani in dr. Majdo Hrženjak z Mirovnega inštituta, nadaljeva-
li pa z dogodkom na temo $Vprašanja LGBTI v vzgoji in izobraževanju«, katerega temeljni namen je bil prikazati 
razliËne vidike omenjene tematike, prikazati izzive in težave, s katerimi se sreËujejo LGBTI posameznice in posame-
zniki (lezbijke, geji, biseksualne, transspolne, interseksualne osebe) v vzgoji in izobraževanju, in nasploh izboljšati 
vedenje o podroËju LGBTI tematik med zaposlenimi v vrtcih in šolah ter drugimi zainteresiranimi. Zelo dobro obi-
skano je bilo tudi predavanje $UËna motivacija in delo z nadarjenimi v vrtcu in šoli«, na katerem je dr. Mojca Juriše-
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viË, izredna profesorica za pedagoško psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in tudi avtorica poglav-
ja o izobraževanju nadarjenih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011) z navzoËimi raz-
pravljala o vprašanjih, kako uËenci mislijo in se uËijo, kaj jih motivira, zakaj so socialni kontekst, medosebni odnosi 
in dobro Ëustveno poËutje pomembni za uËenje, kako najbolje voditi razred in kako oceniti uËenËev napredek.

V luËi t. i. migrantskega vala, ki smo 
mu bili v Sloveniji priËa spomladi 
leta 2016, je Odbor za enakost SVIZ 
ob dragocenem sodelovanju dr. 
Marijance Ajše Vižintin (ZRC SAZU) 
v minulem mandatu organiziral tudi 
tri dogodke na temo vkljuËevanja 
otrok priseljencev v naše vrtce in 
šole. Namen le-teh je bil ozavešËati 
o veËkulturni realnosti, prispevati  
k sodelovanju in odpravljanju 
apriornih strahov pred priseljenci, 
prikazati uËinkovite vzgojno-
izobraževalne prakse ter podpreti 
zaposlene v vrtcih in šolah.

Upoštevaje številne pozitivne odzive in zavzetost zdajšnjih Ëlanic in Ëlana Odbora za enakost SVIZ bomo s svojo de-
javnostjo v podobni obliki prizadevno nadaljevali tudi v prihodnjem mandatnem obdobju. Da bi se približali še veËim 
zainteresiranim Ëlanicam in Ëlanom, naËrtujemo katerega od za v prihodnje predvidenih dogodkov izpeljati na posa-
meznih obmoËnih odborih našega sindikata po Sloveniji. Obenem si želimo, da bi to kratko poroËilo o aktivnem delu 
našega odbora v minulih nepolnih štirih letih prepriËalo tudi tiste predsednice in predsednike obmoËij, ki tega še 
niso storili, da v Odbor za enakost SVIZ imenujejo svoje predstavnice in predstavnike.
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AKTIV MLADIH MLAD.SI SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravili: Jernej ZupanËiË in Sandi Modrijan, strokovna sodelavca Glavnega odbora SVIZ, ter Boštjan »rniË, 
predsednik aktiva mladih Mlad.si SVIZ

V SVIZ smo prvo sreËanje z mladimi Ëlanicami in Ëlani našega sindikata izpeljali marca 2014, torej še pred zaËetkom 
mandatnega obdobja 2014−2018, sam aktiv mladih SVIZ pa je bil formiran nekoliko pozneje. Prvikrat se je sestal 8. 
januarja 2015, v nadaljevanju pa smo se sreËevali približno dvakrat na leto. Aktiv je bil ustanovljen z namenom, da bi 
znotraj sindikata oblikovali skupino, ki bi znala artikulirati specifiËne interese in zahteve, ki jih imajo na podroËjih de-
lovanja SVIZ mladi in tisti na zaËetku svoje poklicne kariere. Te interese naj bi nato ustrezno in demokratiËno $pre-
vajali« tudi v odloËitve sindikata, torej Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ). »lanice in Ëlani aktiva so za svojega pred-
sednika izvolili Boštjana »rniËa, sindikalnega zaupnika SVIZ na Inštitutu Jožef Stefan, ki je opravljal delo do konca 
mandatnega obdobja. Zaradi lažje komunikacije so Ëlanice in Ëlani svoj aktiv tudi poimenovali, in sicer Mlad.si SVIZ. 
Aktiv je v skladu z 10. odstavkom 17. Ëlena Statuta SVIZ telo, ki se ustanovi za reševanje strokovnih in organizacij-
skih vprašanj, omejenih na ožje podroËje delovanja posamezne sindikalne konference. »eprav so Ëlanice in Ëlani ak-
tiva mladih prisotni v vsaki sindikalni konferenci, gre pri delovanju aktiva za drugaËen namen, kot je to predvideno s 
statutom sindikata. Kljub temu nismo predlagali ustanovitve sekcije, saj v skupino mladih niso imenovali svojih 
predstavnikov vsi obmoËni odbori, hkrati pa smo za to potrebno energijo raje usmerili v samo delovanje aktiva.

Aktiv v skladu s statutom SVIZ sestavljajo Ëlanice in Ëlani, ki so jih za to funkcijo imenovali obmoËni odbori sindika-
ta. Ob ustanovitvi jih je to storilo13 od 27, po dodatnem pozivu pa v približno letu dni še nekaj − v aktivu so zdaj Ëla-
nice in Ëlani z 19 obmoËnih odborov. Ta podatek obenem pomeni, da osem obmoËnih odborov − Idrija, Ilirska Bistri-
ca, Kranj, Nova Gorica, Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Škofja Loka − v celotnem mandatnem obdo-
bju v aktiv mladih ni imenovalo svojih predstavnic in predstavnikov. Naj tukaj navedemo, da ni nujno, da so Ëlani 
aktiva sindikalni zaupnice in zaupniki, temveË so lahko to tudi mlajši Ëlanice in Ëlani SVIZ. »etudi smo se o tem po-
govarjali, termina $mlad« nismo starostno zamejili (v nekaterih sindikatih, ki združujejo mlade, je meja 35 let, pri 
evropskih projektih so kot mladi velikokrat opredeljeni posamezniki, mlajši od 30 let; v zadnjem Ëasu pa pojavlja tudi 
že številka 40 let), ne glede na to, pa je bila dejavnost aktiva osredotoËena predvsem na interese mladih zaposlenih 
in tistih, ki se v zaËetku karierne poti sreËujejo z težavami, ki so za njih specifiËne.

V zaËetnem obdobju delovanja smo s pomoËjo Ëlanic in Ëlanov aktiva zbirali prav takšno problematiko in oblikovali 
dokument, v katerem so v dvanajstih toËkah predstavljeni osnovni interesi, zahteve in predlogi mladih Ëlanic in Ëla-
nov SVIZ. Med drugim so med izpostavljenimi naslednje teme: zaposlitve za nedoloËen Ëas, drugaËne spodbude za 
zaposlovanje (morale bi biti vezane na prvo zaposlitev in ne zgolj na starost), vrednotenje dodatnega dela ter nagra-
jevanje pridnih in uspešnih, sprostitev napredovanj, omogoËanje pripravništva, boljša informiranost o ugodnostih 
za mlade in tudi za brezposelne Ëlane SVIZ ter zagotavljanje možnosti spremembe kraja zaposlitve za starše mla-
dih otrok in druge zaposlene v javnem sektorju. Omenjeni dokument je aktiv posredoval v obravnavo glavnemu taj-
niku SVIZ in strokovni službi spomladi leta 2015.

V letu 2016 in deloma leta 2017 se je aktiv ukvarjal predvsem s problematiko pripravništev na podroËju vzgoje in izo-
braževanja. Obravnavali smo sporne razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na podlagi evrop-
skih sredstev za t. i. prve uËitelje oziroma prvo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju. Že uvodoma smo ocenili, da so ta-
kšni razpisi problematiËni zaradi starostne omejitve za zaposlene (manj kot 30 let), naËina organizacije dela v šolah 
(šolsko leto), (ne)uËinkovitosti razpisov ter z vidika obveznosti MIZŠ, da razpiše klasiËna pripravništva v skladu z Za-
konom o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). ZakljuËili smo, da mora MIZŠ zagotoviti klasiËna pripravništva 
in Ëim veË mladim omogoËiti, da pristopijo k strokovnemu izpitu. Pri obravnavi te tematike smo zaËeli sodelovati tudi 
z zunanjimi sorodnimi institucijami. V zaËetku leta 2016 smo na skupnem delovnem sestanku navezali stik s sindika-
tom Mladi+, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Tesneje smo sodelovali z njimi predvsem pri me-
dijskem opozarjanju na problematiko pripravništev in v okviru tega na skupni novinarski konferenci februarja 2016 
skupaj s študentsko skupino Iskra na to opozorili širšo javnost in MIZŠ. S strani SVIZ je na novinarski konferenci so-
deloval predstavnik strokovne službe GO SVIZ Jernej ZupanËiË. Udeležili smo se (predstavnik strokovne službe in 
Ëlan Uroš Savec) tudi širšega posveta mladih na podroËju vzgoje in izobraževanja, ki ga je organiziral sindikat Mladi+. 
Aktiv je nato predlagal GO SVIZ, naj sprejme posebno stališËe in pozove MIZŠ k ureditvi pripravništev. Glavni odbor 
je to storil 30. 6. 2016, odziv resornega ministrstva pa smo prejeli približno mesec pozneje. V odgovoru je ministr-
stvo, žal, le utemeljevalo svojo sporno prakso. Na problematiko pomanjkanja možnosti za pristop k strokovnemu iz-
pitu smo s sindikatom Mladi+ javnost ponovno opozorili aprila 2016. Menimo, da je tudi na podlagi naše dejavnosti 
ministrica dr. Maja Makovec BrenËiË jeseni 2016 imenovala posebno delovno skupino, katere namen naj bi bila $pri-
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prava predloga sistemske ureditve zaposlovanja mladih«. V skupini je sodeloval tudi predstavnik strokovne službe 
GO SVIZ Jernej ZupanËiË (mlade pa so predstavljali sindikat Mladi+, spletni forum Mladi.uËitelj, sindikat VIR, prisotni 
pa so bili še predstavniki nekaterih strokovnih institucij, fakultet, ravnateljskih združenj ter uËiteljskih skupin). Delov-
na skupina se je sestala zgolj trikrat, oblikovala pa ni nikakršnih sklepov, predlogov ali rešitev. Po našem prepriËanju 
je bila skupina namenjena predvsem temu, da bi umirili takratni pritisk s strani mladih, brez da bi ministrstvo dejan-
sko nameravalo pripraviti predloge rešitev. Sporni razpisi tako še danes predstavljajo edino sistemsko možnost, da 
mladi pridobijo zahtevane delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu. 

SVIZ je v zvezi s problematiko pripravništev nudil pomoË tudi dr. Barbari Samaluk, raziskovalki na Univerzi Greenwi-
ch v Londonu, ki preuËuje procese delovne tranzicije mladih tudi na podroËju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 
Strokovna služba sindikata je sodelovala v uvodnih posvetovanjih, pozneje pa ji je nudila podporo pri iskanju kontak-
tov za opravljanje individualnih raziskovalnih intervjujev. Iz preliminarnega poroËila raziskave izhaja vedno bolj pe-
reËa problematika kratkotrajnih zaposlitev (doloËen Ëas, APZ, evropski projekti ipd.), izpostavljeno je sizifovo delo 
v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu, improvizirano financiranje 'pripravništev', konstantno delo mladih 'na 
sebi' v smislu dokvalifikacij, ki terjajo materialna in Ëasovna sredstva, ter poslediËno pogojenost uspešnega vstopa 
na trg dela z razrednimi razlikami.

Konec leta 2017 in leta 2018 je aktiv mladih SVIZ zaËel sodelovati s Centrom za družbena raziskovanja − Cedra. Do-
govorili smo se, da bo Cedra z lastnimi projektnimi sredstvi za SVIZ izvedla raziskavo med zaposlenimi in Ëlanstvom 
SVIZ, preuËila njihove interese in potencial za sindikalno organiziranje ter aktivacijo (s poudarkom tudi na mlajših 
zaposlenih). Namen je pridobiti uvid v navedene vsebine in izboljšati zmožnost sindikata pri aktivaciji zaposlenih in 
vkljuËenostjo mladih v sindikat. V tem okviru je bila med sindikalnimi zaupnicami in zaupniki SVIZ izpeljana anketa, 
opravljenih pa je bilo tudi nekaj individualnih raziskovalnih intervjujev z mladimi Ëlani in tudi neËlani. Za oktober 2018 
je bila s Cedro dogovorjena organizacija posvetovalnega seminarja o tej temi. Ugotovitve raziskave in posveta bomo 
uporabili pri prihodnjem delovanju aktiva ter pri pripravi predloga spremenjene politike in delovanja sindikata na po-
droËju mladih.

Ena izmed pomembnejših nalog, ki si jo je aktiv mladih zadal leta 2016, a mu je ni uspelo uresniËiti, je bila priprava 
enotne zloženke o sindikatu SVIZ, o vseh ugodnostih za Ëlanstvo in dosežkih sindikata, s katero bi nagovarjali pred-
vsem potencialne nove mlade Ëlanice in Ëlane SVIZ. Izdelava takšne zloženke bi zato morala biti − ob sodelovanju z 
vodstvom SVIZ − ena izmed prednostnih nalog aktiva mladih SVIZ v novem mandatnem obdobju.

V zaËetnem obdobju delovanja  
je aktiv mladih predstavil osnovne 
interese, zahteve in predloge mladih 
Ëlanic in Ëlanov SVIZ − med temi je 
izpostavil zaposlitve za nedoloËen 
Ëas, drugaËne spodbude za 
zaposlovanje, vrednotenje 
dodatnega dela ter nagrajevanje 
pridnih in uspešnih, sprostitev 
napredovanj, omogoËanje 
pripravništva, boljšo informiranost  
o ugodnostih za mlade in tudi za 
brezposelne Ëlane SVIZ ter 
zagotavljanje možnosti spremembe 
kraja zaposlitve za starše mladih 
otrok in druge zaposlene v javnem 
sektorju.
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LIZIN ZDRAVSTVENI SKLAD V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravila: Nataša Privošnik, predsednica Upravnega odbora Lizinega sklada

Lizin zdravstveni sklad je Glavni odbor SVIZ ustanovil na svoji seji 18. marca 2008.

Deset let Lizinega zdravstvenega sklada za Ëlanice in Ëlane ter njihove otroke
SVIZ je edini sindikat v Sloveniji in v Evropi, ki ima ustanovljen zdravstveni sklad (od 18. 3. 2008) z namenom poma-
gati svojim Ëlanicam in Ëlanom ter njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu terapevtske opre-
me ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne krije iz obveznega ali doda-
tnega zdravstvenega zavarovanja oseb. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije stroške postopkov in odobri zdra-
vljenje v tujini le takrat, ko je priËakovati izboljšanje oziroma ko so v Republiki Sloveniji izËrpane vse možnosti.

Namen Lizinega zdravstvenega sklada (LZS) je finanËno pomagati Ëlanicam in Ëlanom SVIZ-a ter njihovim otrokom, 
ki jih zdravstveno obravnavajo slovenske ustanove in slovenski specialisti, a njihovo zdravljenje po doloËenem Ëasu 
ne napreduje zadovoljivo ali pa ni mogoËe rešiti njihovih zdravstvenih težav v okviru slovenskega zdravstvenega sis-
tema. S pomoËjo sklada in prek povezav s tujimi zdravstvenimi ustanovami skušamo svojim Ëlanicam in Ëlanom ter 
njihovim otrokom urediti preglede in zdravljenje pri slovenskih samoplaËniških specialistih ali v tujini in poiskati 
mnenja, ki bi nakazovala najboljšo pot do rešitve zdravstvenega problema. Na LZS se lahko Ëlanice in Ëlani obrnejo 
tudi za pomoË pri nakupu zdravil in zdravstvenih pripomoËkov, ki jih naš zavarovalni sistem ne nudi ali ne financira, 
obenem pa našim Ëlanicam in Ëlanom ter njihovim otrokom pomagajo izboljšati kakovost življenja. Upamo, da bo 
prošenj za pomoË v prihodnje Ëim manj, saj bo to med drugim pomenilo, da se dogajajo spremembe na bolje tudi v 
slovenskem zdravstvenem sistemu.

NaËin dela v Lizinem zdravstvenem skladu
»lanice in Ëlani upravnega odbora Lizinega zdravstvenega sklada izhajajo pri svojem delu iz veljavnih zakonov in 
pravilnikov podroËne zakonodaje. Osnovo za delo predstavljajo Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, 
ki potrebujejo posebno nego in varstvo, Pravilnik o pacientovih pravicah ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 ZVZZ-UPB3). Temeljna podlaga za delo upravnega odbora LZS pa izha-
ja iz Pravice zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini (ZZZS).

Delovanje Lizinega zdravstvenega sklada nadzoruje Glavni odbor SVIZ Slovenije. Ob svojem rednem vsakoletnem 
finanËnem poroËilu o delovanju SVIZ Slovenije glavni odbor preuËi seznam pomoËi in sprejme finanËno poroËilo. 
Sklad ne obraËunava nobenih stroškov, zato so vsa sredstva, ki jih prejme LZS, namenjena izkljuËno za pomoË Ëla-
nicam in Ëlanom ter njihovim otrokom, delo v upravnem odboru je popolnoma prostovoljno. NaËin, kako bo poteka-
lo zbiranje sredstev, je še vedno v najveËji domeni obmoËnih odborov in posameznih zavodov.

Upravni odbor LZS imenuje GO SVIZ Slovenije in šteje osem Ëlanov, njihov mandat traja 4 leta. Upravni odbor LZS 
sklepa o prispelih prošnjah ali predlogih za finanËno pomoË, v mandatu 2014−2018 pa so bili njegovi Ëlanice in Ëlani 
Nataša Privošnik (predsednica), Marjan GojkoviË (strokovni sodelavec), Jasmina MirtiË, Irena Hudobivnik, Lidija 
Hriberšek, Avguština ZupanËiË, Danilo Muršec in Roman Eberlinc.

Donirana sredstva in seznam pomoËi v mandatnem obdobju 2014−2018
Med donatorji posamezniki moramo izpostaviti Mojco Zupan, ki v Lizin sklad vsak mesec nakaže 20 evrov, nekaj po-
sameznic in posameznikov, ki ob razliËnih dogodkih, ki jih organizira SVIZ, skladu namenijo potne stroške, ki bi jim 
sicer pripadali za udeležbo, prav tako pa potne stroške za udeležbo na sejah LZS vedno prepustijo Ëlanice in Ëlani 
UO LZS. Upravni odbor LZS se zaradi ekonomiËnosti sicer sestane le enkrat na leto, druge seje so korespondenËne.

6.9.
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 2014−2018    

 PomoË Namen Znesek Diagnoza Leto

1. otrok Ëlana plaËilo za nakup plenic/otrok v 
vegetativnem stanju

1.000 vegetativno stanje po prometni 
nesreËi

2014

2. otrok Ëlanice plaËilo dodatnih terapij 900 Diplegija − cerebralna paraliza 2014

3. otrok Ëlanice gradnja hišnega dvigala 3.000 cerebralna paraliza 2014

4. Ëlanica nakup oËal 500 dolgotrajni bolniški stalež 2015

5. otrok Ëlanice dodatna prehrana 500 huda oblika cerebralne paralize 2015

6. otrok Ëlanice klistirni sistem iz tujine 1.000 anorektalna atrezija post op 2015

7. Ëlanica slušni aparat 1.000 izguba sluha 2015

8. Ëlanica levkemija, rak dojke 500 hormonske terapije 2015

9. otrok Ëlanice hipotonija, cerebralna paraliza 900 ob therasuit obleki dodatne 
terapije

2015

10. otrok Ëlanice sindrom VACTER 1.000 dolgotrajno bolnišniËno 
zdravljenje

2015

11. otrok Ëlanice dodatki za posebno nego otroka 500 malabsorbcija tankega Ërevesja 2016

12. Ëlan dodatno zdraviliško zdravljenje 500 operacija hrbtenice 2016

13. otrok Ëlanice zdravljenje v NemËiji 1.000 možganski tumorji in epileptiËni 
napadi

2016

14. otrok Ëlanice pomoË pri nakupu dvižne 
plošËadi

2.000 epilepsija 2016

15. otrok Ëlanice pomoË pri nakupu dodatnih 
zdravil

1.000 oko − intermediarni uvelitis 2016

16. otrok Ëlanice prirojena malformacija Ërevesja 300 brez Ërevesja 2017

17. otrok Ëlana plaËilo za nakup sanitetnega 
materiala

200 vegetativno stanje po prometni 
nesreËi

2017

18. Ëlanica nakup slušnega aparata 500 izguba sluha 2017

19. otrok Ëlanice pomoË pri izgradnji hišnega 
dvigala

2.000 cerebralna paraliza 2017

20. Ëlanica zdravljenje raka v tujini (v Parizu) 3.000 oËesni rak 2017

21. otrok Ëlanice pregled na kliniki v Iowi, ZDA 5.000 Charcot Marie Tooth 4a 
degenerativna bolezen

2017

22. Ëlan zobna proteza 500 sanacija ustne votline 2017

23. otrok Ëlanice zdravljenje v posebnem zavodu 2.000 duševna bolezen 2017

24. otrok Ëlanice dodatki za posebno nega otroka 500 malabsorbcija tankega Ërevesja 2018

25. Ëlanica terapija hrbtenice 300 okvara hrbtenice 2018

26. otrok Ëlanice hipotonija, cerebralna paraliza, 
razvojni zaostanek

800 ob therasuit obleki dodatne 
terapije

2018

Upravni odbor Lizinega zdravstvenega sklada se v imenu Ëlanic in Ëlanov prejemnikov pomoËi ter njihovih otrok za-
hvaljuje za vsa zbrana sredstva vsem donatorjem posameznikom, podjetjem, obmoËnim odborom in GO SVIZ.
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UPRAVLJANJE S PO»ITNIŠKIMI STANOVANJI SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravil: Peter PeniË, upravljavec poËitniških stanovanj SVIZ

V minulem mandatnem obdobju so se stroški upravljanja poËitniških stanovanj SVIZ poveËali − podražile so se ko-
palne karte, ki so vkljuËene v ceno najema nekaterih enot, prav tako se zvišujejo tekoËi obratovalni stroški upravlja-
nja. Precej stroškov je nastalo tudi zato, ker nekateri uporabniki ne ravnajo skrbno s samo opremo v stanovanjih.

V preteklih letih smo zaradi slabe zasedenosti, izredno visokih tekoËih stroškov in prevelike koncentracije stanovanj 
na eni lokaciji v Termah Ptuj nekaj stanovanj prodali, nekaj pa smo jih oddajali. Avgusta 2014 smo tako v Termah 
Ptuj prodali stanovanje G-11, oktobra 2016 stanovanje A-01, novembra 2016 stanovanje A-02, decembra 2017 G-14, 
januarja 2018 stanovanje A-12, maja 2018 še stanovanje G-12. Zaradi slabe zasedenosti smo maja 2017 prav tako 
prodali obe stanovanji v ZreËah (ZreËe 3 in ZreËe 7). Od aprila 2014 do konca maja 2017 smo oddajali stanovanje v 
Rogaški Slatini (Rogaška Slatina $8«), z junijem 2015 smo v enoletni najem oddali stanovanje A-01 v Termah Ptuj, 
avgusta 2015 prav tako za eno leto še tamkajšnje stanovanje A-13. Od leta 2017 prodajamo stanovanje $8« v Roga-
ški Slatini. Ob tem pa smo zaradi povpraševanja po možnosti najema stanovanj v hribih v minulem mandatu (de-
cembra 2017) kupili stanovanje na Kriški Planini na Krvavcu.

V nadaljevanju besedila objavljamo tabelo o zasedenosti posameznih poËitniških stanovanj SVIZ v letih od 2014 do 
2018. V primerjavi z letom 2014 so bila stanovanja leta 2015 nekoliko bolj zasedena, v letih 2016 in 2017 pa se je za-
sedenost ponovno rahlo znižala. Ob spodnjem grafiËnem prikazu zasedenosti stanovanj le opomba, da je ponazori-
tev zgolj približek, saj je treba upoštevati, da smo v obdobju 2014−2018 med samim letom prodali štiri stanovanja 
na Ptuju in dve v ZreËah.

Tabela 1: Zasedenost poËitniških stanovanj SVIZ (nov. 2014−sept. 2018)

Stanovanje Šifra 2014
(v %)

2015
(v %)

2016
(v %)

2017
(v %)

2018
jan.- sep.
(v %)

Ankaran 0034 52 53 50 56 67

Banovci AP-17 0037 54 47 45 47 61

Banovci AP 18 0038 56 53 54 49 61

Banovci AP-36 0035 48 47 49 43 52

Bohinjska Bistrica - Zoisova plana 0013 52 56 53 46 70

Bohinjska Bistrica - Strženica 0045 43 46 43 46 49

Dobrna 0016 32 39 33 33 47

Izola 0018 66 75 72 75 81

Kamp Natura H-1 0021 43 42 36 41 53

Kamp Natura H-11 0026 45 46 42 46 55

Kamp Natura H-13 0023 36 46 46 44 48

Kamp Natura I-25 0032 40 44 40 43 53

Kamp Natura K-37 A  0036 A 53 53 54 53 59

Kamp Natura K-37 B  0036 B 54 53 42 47 57

Kamp Natura B-33 0053 65 59 58 63 71

Kranjska Gora 0017 56 55 57 60 70

6.10.
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Lucija - Portorož 0033 46 62 61 56 70

Piran Beli Križ Arze 3 0048 45 44 44 50 55

Piran Beli Križ Arze 5 0049 43 46 43 44 56

Piran Dantejeva 0019 54 58 61 54 60

Piran Obzidna 0020 49 58 56 61 69

Moravske toplice C-24 0024 73 69 71 79 78

Moravske toplice M-13 0031 61 62 60 65 72

Ptujske toplice A-01 0054 36 69 55 prodano prodano

Ptujske toplice A-02 0055 30 40 33 prodano prodano

Ptujske toplice A-11  0015-2 29 33 36 39 47

Ptujske toplice A-12 0038 36 36 43 52 prodano

Ptujske toplice A-13 0047 28 57 66 35 46

Ptujske toplice G-02  0015-1 37 37 48 44 50

Ptujske toplice G-12 0050 31 39 45 44 19

Ptujske toplice G-14 0037 25 35 34 28 prodano

Rogaška Slatina 8 0029 78 96 96 40 v prodaji

Simonov zaliv 0014 55 61 62 65 63

Šmarješke toplice M-7 0039 46 39 54 58 58

Šmarješke toplice E-11 0040 38 31 34 30 43

Terme Vivat B-207 0044 67 72 79 72 75

Terme Vivat C-31 0042 43 41 43 42 48

Terme Vivat C-32 0043 43 46 38 42 50

Terme Vivat D-13 0051 60 63 56 65 70

Terme Vivat E-109 0052 52 50 51 55 61

ZreËe 3 0041 33 26 28 12 prodano

ZreËe 7 0022 25 22 23 9 prodano

Krvavec − Kriška planina 0056 / / / / 24
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Graf 1: Zasedenost poËitniških stanovanj SVIZ v letih 2014−2018 (jan.−sept.)
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Zaradi starosti in poslediËne dotrajanosti nekaterih stanovanj je bilo treba v njih opraviti doloËeno investicijsko vzdr-
ževanje. V zadnjih štirih letih smo opravili naslednja veËja vzdrževalna dela:
• v stanovanju Piran − Dantejeva smo leta 2015 namestili klimatsko napravo; v Ëasu od decembra 2017 do marca 

2018 smo stanovanje celostno prenovili (vkljuËno z vsemi instalacijami, gradbenimi deli, zamenjali so tudi vse 
pohištvo);

• v stanovanjih v Arze 3 in Arze 5 smo na balkonska vrata namestili komarnike; v enoti Arze 3 je bila potrebna sa-
nacija zaradi zamakanja vode v sanitarijah;

• v stanovanju v Izoli smo namestili klimatsko napravo in prenovili betonska korita na terasi zaradi zamakanja v 
stanovanje pod našim;

• leta 2015 smo namestili klimatsko napravo v stanovanje Piran Obzidna ter sanirali zamakanje na stropu kopalni-
ce iz zgornjega stanovanja;

• v Ankaranu smo leta 2018 zamenjali klimatsko napravo, obnovili parket, zamenjali tuš kabino v zgornji kopalnici 
ter prebarvali kovinsko ograjo na obeh terasah in ograjo na stopnicah v stanovanju; jeseni smo pobarvali še vsa 
polkna. Zaradi zamakanja s strehe smo bili primorani pobarvati tudi stene stanovanja. Jeseni 2018 bomo mora-
li sanirati keramiko skupaj s hidroizolacijo na zgornji terasi zaradi zamakanja v stanovanje pod našim;

• V Luciji smo na steklene stene balkona namestili žaluzije, pobarvali balkonsko ograjo, zamenjali kotni kavË v dnev-
nem prostoru, menjali tuš kabino ter pobarvali stanovanje po zamakanju iz radiatorja v dnevnem prostoru ter boj-
lerja v kopalnici (slednjega smo prav tako zamenjali); menjali smo še talno oblogo v zastekljenem balkonu;

• v Simonovem zalivu smo v stanovanju trikrat barvali dnevni prostor zaradi zamakanja iz zgornjega stanovanja; 
odstranili smo zavese in na vsa okna namestili žaluzije;

• leta 2015 smo z zunanje strani pobarvali lesene brunarice v kampu Natura H-1, H-11 ter H-13, prebarvali smo tudi 
zunanja okna, mize in klopi ob brunaricah;

• od znotraj smo pobarvali stene brunarice K-37 A in K-37 B v kampu Natura ter zamenjali navadne kuhalne plo-
šËe s steklokeramiËnimi plošËami; v brunarici K-37 B smo zamenjali klimatsko napravo;

• V brunarici I-25 v kampu Natura smo menjali talno oblogo v spodnjih in zgornjih prostorih; popravili smo tudi 
uniËeni leseni tram pod talno oblogo;

• na nekaterih brunaricah v kampu Natura smo morali na nadstreških zamenjati kritino, ki je bila uniËena med ne-
urjem z toËo;

• leta 2015 smo v stanovanji M-7 in E-11 v Šmarjeških toplicah namestili klimatski napravi; v stanovanju E-11 smo 
zaradi zamakanja s strehe objekta dvakrat sanirali namoËen strop, parket in kuhinjske elemente, vkljuËno s pul-
tom; zamenjali smo oba kavËa in vse jogije;

• leta 2015 smo v stanovanje C-24 v Moravskih toplicah namestili novo elektriËno peË zaradi odklopa s skupinske-
ga ogrevanja;

• V Banovcih smo v stanovanjih AP-17, AP-18 in AP-36 na okna in vrata namestili komarnike; v AP-36 smo zame-
njali kopalniški radiator in polakirali parket; v stanovanjih AP-17 in AP-18 smo delno menjali talno oblogo;

• v Termah Vivat smo v stanovanju E-109 pobarvali notranje stene in sanirali zamakanje v kopalnici iz zgornjega 
stanovanja; popravili smo omaro v spalnici;

• v vseh stanovanjih v Termah Vivat smo zamenjali komarnike na balkonskih vratih in oknih;
• v stanovanju v Bohinjski Bistrici (Zoisova plana) smo polakirali parket;
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• po nakupu stanovanja na Krvavcu smo opravili nekaj manjših mizarskih del; zamenjali smo poËeno stekleno ste-
no v kuhinji, hladilnik, dodali razsvetljavo pri kuhinjskem pultu; pod kuhinjski pult smo namestili bojler, ki zagota-
vlja toplo vodo v poletnih mesecih, v ta namen pa smo morali pripraviti tudi elektriËno instalacijo; napeljali smo 
tudi novo instalacijo za priklop Siol Box-a za uporabo televizije;

• v stanovanju G-02 na Ptuju smo zamenjali dotrajani zunanji nadstrešek (nova kritina);
• v vseh stanovanjih na Ptuju smo namestili elektriËne bojlerje za toplo vodo in zamenjali vse ventile na radiatorjih.

V veliki veËini stanovanj smo menjali televizorje in v kuhinjah namestili nove kuhalne steklokeramiËne plošËe. Me-
njali smo veliko polomljenih kavËev in uniËenih jogijev. V nekaterih stanovanjih smo zamenjali hladilnike in nekaj sta-
novanj prepleskali. Na Ptuju v skladu z zakonodajo in na zahtevo Elektra Maribor v vseh stanovanjih urejamo lastna 
merilna mesta elektriËne energije. ZaËeli bomo tudi s sanacijo fasad in streh na nekaterih vilah ter zamenjali stavb-
no pohištvo. Prav tako je bilo treba spremeniti energent ogrevanja stanovanj, saj so nas Terme Ptuj po konËani ku-
rilni sezoni 2017/2018 odklopile od skupnega ogrevanja v okviru njihove toplotne postaje. Zaradi veËjega odjema 
elektriËne energije bomo morali v stanovanju A-13 na Ptuju zaradi montaže elektriËne peËi za ogrevanje urediti tri-
fazni prikljuËek . »e se drugi lastniki stanovanj v vili, v kateri se nahaja tudi naše, ne bodo strinjali, da na vilo name-
stimo skupno toplotno Ërpalko, bomo primorani tudi tukaj urediti trifazni prikljuËek elektriËne energije za namen 
montaže elektriËne peËi. Težavo imamo tudi s slabo odzivnostjo in delom upravnika naselja v Termah Ptuj ter prav 
tako z neodzivnostjo ostalih lastnikov stanovanj v samem naselju. V stanovanju v Bohinjski Bistrici − Zoisova plana 
smo z jesenjo 2018 zaËeli celostno prenovo (sanacija kopalnice, kuhinje in dnevnega prostora z vso opremo). V Mo-
ravskih toplicah smo se lotili prenove vse opreme v stanovanju M-13. V stanovanju C-24 v Moravskih toplicah bomo 
sanirali spodnji del fasade hiške z novo hidroizolacijo, drenažo in novim zakljuËnim slojem fasade. V Kampu Natura 
bo treba pri nekaj brunaricah pobarvati leseno zunanjost in nekatera okna. V vse hiške bomo namestili komarnike in 
odstranili strgane zavese. V Bohinjski Bistrici − Strženica bomo v stanovanju odstranili vse zavese in na okna name-
stili žaluzije.

Od konca leta 2017 ima SVIZ ob 
drugih 33 poËitniških stanovanjih  
po Sloveniji v lasti tudi trisobni 
apartma ob vznožju smuËišËa  
na Krvavcu.
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SINDIKALNE KONFERENCE SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018

Sindikalna konferenca predšolske vzgoje SVIZ v mandatnem obdobju 2014−2018
Pripravila: Marjana Kolar, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje

Mandatno obdobje 2014−2018 je minilo v prizadevanju izboljšati položaj zaposlenih v predšolski vzgoji. Ministrico za iz-
obraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec BrenËiË smo opozorili na številne pereËe težave s podroËja pogojev 
dela, s katerimi se spoprijemajo zaposleni v slovenskih vrtcih, ob tem pa smo poudarili, da priËakujemo, da bo ministr-
stvo vsa aktualna vprašanja ustrezno in uËinkovito rešilo. Izpostavili smo problematiko nadomešËanja odsotnih strokov-
nih delavk in delavcev in poslediËno težavno zagotavljanje soËasnosti v oddelku skladno z zakonom in pravilnikom. Kot 
rešitev smo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravili Protokol ravnanj za zagotovitev 
nadomešËanja odsotnih delavcev v vrtcu. Zmeraj veËjo težavo v vrtcih predstavlja vodenje evidenc o prisotnosti in de-
lovnih nalogah zaposlenih na delovnem mestu, saj vsak zavod to ureja po svoje, rešitve pa so razliËne, tudi neustrezne.

V sindikatu smo bili prav tako povsem enotni, da plaËni položaj pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic ni ustrezen in 
da ga je treba Ëim prej izboljšati. SVIZ je pristojne organe na to vztrajno opozarjal. Ob izrazito nakopiËenem nezado-
voljstvu, ker številni pozivi, da bi Vlada RS in resorno ministrstvo pomoËnicam in pomoËnikom konËno prisluhnila 
ter ustrezno ovrednotila njihovo odgovorno in zahtevno delo, niso bili slišani, se je Sindikalna konferenca predšolske 
vzgoje SVIZ na izredni seji jeseni 2016 (13. 9.) soglasno izrekla za organizacijo protestnega shoda $Za dostojne 
plaËe pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic!« Naša prizadevanja so bila deležna velike podpore staršev, saj smo v pi-
smu, ki smo ga pripravili zanje, in medijih jasno predstavili naš položaj in utemeljili svoje zahteve. Starši se zaveda-
jo, kako pomembni so dobri strokovni delavci in delavke v vrtcu, in se strinjajo, da morajo biti tudi ustrezno plaËani. 
Kljub doseženemu dogovoru se plaËni položaj pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljev še ni izboljšal v celoti, kot smo 
se uskladili − na delovnem mestu je prišlo do dviga za dva plaËna razreda, torej iz 19. na 21. Pri spremembi poime-
novanja delovnega mesta Vzgojitelj predšolski otrok − pomoËnik vzgojitelja smo predlagali uvrstitev v 22. plaËni ra-
zred. Zaradi odstopa vlade je to, Ëeprav je bil dogovor dosežen, ostalo nerealizirano.

6.11.

V sindikatu smo bili povsem enotni, 
da plaËni položaj pomoËnic in 
pomoËnikov vzgojiteljic ni ustrezen 
in da ga je treba Ëim prej izboljšati. 
SVIZ je pristojne organe na to 
vztrajno opozarjal, septembra 2016 
pa smo organizirali tudi protestni 
shod $Za dostojne plaËe pomoËnic 
in pomoËnikov vzgojiteljic!«

Z dopisi, ki smo jih naslovili na resorno ministrstvo, smo prav tako urejali pravico zaposlenih do izbire med izplaËi-
lom regresa za prehrano in korišËenjem brezplaËne prehrane. Seznanili smo jih s problematiko prepovedi korišËe-
nja odmora zunaj prostorov zavoda in s priËakovanji vodstev posameznih vrtcev, da strokovni delavke in delavci zu-
naj delovnega Ëasa in torej brez dodatnega plaËila izvajajo dodatne dejavnosti. V zadnjem mandatnem letu smo že-
leli izboljšati položaj vzgojiteljic in vzgojiteljev, in sicer z dvigom plaË. S pogajalsko skupino Vlade RS smo dosegli 
dogovor, a slednji zaradi odstopa predsednika le-te ni bil realiziran.

6.11.1.
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Za sindikalne zaupnice in zaupnike iz predšolske vzgoje smo spomladi 2015 (9. in 10. 3.) izpeljali dvodnevni izobra-
ževalni seminar. Po sklepu konference, ki je potekala v okviru sreËanja, smo na MIZŠ naslovili dopis z vprašanji, ki 
so bila na izobraževanju izpostavljena. Pojasnila smo sicer prejeli, a so bila zelo splošna in v praksi težko uporabna. 
Podali smo mnenje k pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Tukaj se bolj natanËno opredeljuje nadomešËanje v Ëasu bolniške odsotnosti, 
v njem pa je tudi doloËba, ki se nanaša na zagotavljanje plaËila sindikalnim zaupnikom za sindikalno delo. V zaËetku 
februarja 2016 je na sedežu GO SVIZ v Ljubljani potekal seminar Promocije zdravja v vrtcu, ki ga je pripravila Konfe-
deracija sindikatov javnega sektorja, katere Ëlan je naš sindikat. Pripravili smo tudi sreËanje pomoËnic in pomoËni-
kov vzgojiteljic z vladnim pogajalcem za odpravo anomalij mag. Brankom VidiËem z Ministrstva za javno upravo. 
Predstavili smo mu položaj te skupine zaposlenih in kakšno delo opravljajo.

Pred napovedanim protestnim shodom pomoËnic in pomoËnikov vzgojiteljic $Za dostojne plaËe pomoËnic in po-
moËnikov vzgojiteljic!« smo septembra 2016 sklicali izredno sejo sindikalne konference predšolske vzgoje. Prav 
tako sem se v dneh pred protestnim shodom udeležila sestanka s predstavnicami združenj ravnateljev vrtcev, ki so 
pomoËnicam in pomoËnikom vzgojiteljic izrazile podporo. V razpravi smo namenili pozornost tudi napredovanju po-
moËnic kot strokovnih delavk. StališËa in zahteve pomoËnic in pomoËnikov v vrtcih so le-ti jasno izrazili na mno-
žiËnem protestnem shodu pred poslopjem Vlade RS (29. 9. 2016).

Naslednji izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji smo pripravili januarja 2017 
(23. in 24. 1. 2017), v sklopu le-tega pa nas je obiskala tudi finska kolegica Kirsi Sutton, ki je v vrtcu zaposlena kot 
vzgojiteljica za otroke s posebnimi potrebami in je tudi predsednica sindikata za predšolsko vzgojo v Helsinkih.

Prejeli smo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki v 1. in 19. Ëlenu upošteva predlog SVIZ-
-a o spremembi poimenovanja sedanjega PomoËnika vzgojitelja v Vzgojitelja predšolskih otrok − pomoËnika vzgoji-
telja ter spremenjeni opis delovne obveznosti.

S Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) je bila dogovorjena nova ureditev delovne-
ga Ëasa uËiteljev, ki je v šolah zaËela veljati s šolskim letom 2018/19. Iz dogovora med Vlado RS in sindikati izhaja, 
da bo vzpostavljena tudi enotna ureditev delovnega Ëasa v vrtcih. Na podlagi tega smo vsem našim zaupnicam in 
zaupnikom posredovali anketo, s katero smo želeli zvedeti, kako urejajo prisotnost v njihovem vrtcu, ali beležijo pri-
hode in odhode, kako beležijo drugo delo, ali delodajalec omogoËa korišËenje odmora med delom in kdaj, kje v vrt-
cu timsko naËrtujejo. Na osnovi odgovorov, ki smo jih prejeli, smo zaËeli pripravljati predlog o ureditvi delovnega 
Ëasa v vrtcih. Sodelovala sem na vseh pogajanjih za spremembo KPVIZ in delovnega Ëasa, ki so potekala na MIZŠ.

Pred sedežem Vlade RS v Ljubljani je bil junija 2017 (20. 6. 2017) pod okriljem SVIZ izpeljan zelo odmeven protestni shod 
$Skupaj za skupino J ter pomoËnice in pomoËnike vzgojiteljic!« Skupaj, solidarno in množiËno so zaposleni v plaËni sku-
pini skupini $J«, pomoËnice in pomoËniki vzgojiteljic ter drugi delavci in delavke na nizko vrednotenih delovnih mestih v 
javnem sektorju ob podpori strokovnih sodelavk in sodelavcev GO SVIZ zahtevali od oblasti, naj udejanji obljubljeno.

Zaposleni v plaËni skupini J, 
pomoËnice in pomoËniki vzgojiteljic 
ter drugi delavci in delavke na  
nizko vrednotenih delovnih mestih  
v javnem sektorju so na shodu 
$Skupaj za skupino J ter pomoËnice 
in pomoËnike vzgojiteljic!« pred 
sedežem Vlade RS odloËno 
zahtevali, naj izboljša njihov položaj.
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Iz minulega mandatnega obdobja, v katerem smo torej pripravili za sindikalne zaupnice in zaupnike dva dvodnevna 
izobraževalna seminarja in enega enodnevnega, izpeljali štiri sreËanja konference predšolske vzgoje ter osem sej 
predsedstva le-te, sem izpostavila zgolj nekaj pomembnejših tem in dogodkov, bilo pa jih je veliko veË. Menim, da 
bomo morali v prihodnjih letih ob poveËevanju pritiskov s strani vodstev vrtcev ter pogostejši pojavnosti šikaniranja 
in nasilja na delovnem mestu tem vprašanjem nameniti veË Ëasa in pozornosti, sindikalne zaupnice in zaupnike pa 
dobro usposobiti, da bodo Ëlanicam in Ëlanom, ki bi se znašli v takšnih situacijah, znali pomagati. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem Ëlanicam predsedstva sindikalne konference, pravni in strokovni službi sindikata, pomoËniku glav-
nega tajnika in glavnemu tajniku za vso podporo in pomoË − vse, kar sem izpostavila v poroËilu, smo lahko dosegli 
le skupaj.

Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih SVIZ v man-
datnem obdobju 2014−2018
Pripravila: Jelka VeliËki, predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izo-
braževanje odraslih

Mandat Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih smo zaËeli z volilnim zbo-
rom 16. 9. 2014. V obdobju od leta 2014 do 2018 so našo dejavnost zastopale tri ministrice − najdlje dr. Maja Makovec 
BrenËiË −, ki smo jih ob nastopu funkcije seznanili z odprtimi temami in aktualnimi vprašanji v dejavnosti. Vsakokrat smo 
dobili zagotovilo, da bo ministrstvo vse rešitve in spremembe iskalo v sodelovanju z vsemi deležniki v izobraževanju.

Štiriletno obdobje je bilo pestro, z veliko spremembami, napovedanimi ukrepi, ki so povzroËali ogorËenje in nestri-
njanje v uËiteljskih zbornicah, od nas pa zahtevali hitro odzivnost in dokazovanje z argumenti. S pomoËjo pravne 
službe GO SVIZ smo se v sindikalni konferenci odzvali na vse predlagane spremembe pravilnikov, Zakona o osnov-
ni šoli (ZOsn), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter Kolektivne pogodbe za de-
javnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ). »lanice in Ëlani predsedstva konference − sestali smo se osemkrat − 
smo aktivno sodelovali pri oblikovanju pripomb k predlaganim spremembam pravilnikov in zakonov. Dragocene in-
formacije iz sindikatov zavodov so nam kontinuirano zagotavljali sindikalni zaupnice in zaupniki z obmoËnih 
odborov, s katerimi sem vzdrževala stik s pomoËjo telefonskih pogovorov in preko elektronskih sporoËil. Zanje smo 
organizirali dva dvodnevna izobraževalna seminarja, za Ëlanice in Ëlane pa posvete, na katerih smo jim med drugim 
predstavili predlog nove ureditve delovnega Ëasa in obravnavali problematiko na temo varnega in spodbudnega 
uËnega okolja. Po regijah smo v organizaciji strokovne službe GO SVIZ v okviru splošne stavke v vzgoji in izobraže-
vanju 14. 3. 2018 izpeljali shode za izboljšanje plaË uËiteljic in uËiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v 
vzgoji in izobraževanju. Sproti smo Ëlanstvo tudi seznanjali s potekom pogajanj o stavkovnih zahtevah. Uporabne in 
nadvse koristne informacije pa so lahko Ëlanice in Ëlani pridobili tudi na omizjih, ki jih je organiziral Odbor za enakost 
SVIZ, ki deluje v sindikatu od zaËetka leta 2015. Kot predsednica sindikalne konference sem sodelovala v delovni 
skupini za ureditev delovnega Ëasa, na posvetih z ministrstvom glede nacionalnega preverjanja znanja, na sestan-
kih pogajalske skupine z Vlado RS glede izpolnitve stavkovnih zahtev, na sestankih na Pedagoškem inštitutu glede 
vprašalnika TALIS z dodano prilogo glede zaznav nasilja, na sestankih za pripravo nacionalne konference o varnem, 
spodbudnem uËnem okolju … StališËa naše konference v okviru SVIZ sem izpostavljala tudi na novinarskih konfe-
rencah, v intervjujih in radijskih pogovornih oddajah.

Oktobra 2014 smo bili seznanjeni s predlogi ukrepov ministrstva za znižanje odhodkov državnega proraËuna za leto 
2015. Ti naj bi bili vpeljani izkljuËno zaradi pomanjkanja sredstev in usklajevanja proraËuna za leto 2015, med zapo-
slenimi in v širši strokovni javnosti pa so naleteli na številne kritike. Po sklepu izvršilnega odbora sindikata smo za-
Ëeli med Ëlanstvom zbirati podpise v podporo ohranjanja kakovosti javnega izobraževanja in odliËnosti izobraževal-
nega dela ter tako opozorili na zgrešeno politiko varËevanja na teh podroËjih.

S posredovanjem smo dosegli, da je ministrstvo umaknilo okrožnico, po kateri naj bi se dežurstvo v šoli v naravi iz-
plaËevalo z izhodišËnim plaËnim razredom uËitelja, ne pa s plaËnim razredom, v katerem uËitelj dejansko je; obraËu-
navanje in izplaËevanje dežurstva v šoli v naravi v višini plaËnega razreda uËitelja ter sofinanciranje in subvencioni-
ranje šole v naravi (brez sprememb v prihodnjem letu). OdloËilno smo vplivali tudi na ohranitev vrednosti ur za inte-
resne dejavnosti, na zagotovitev sredstev za izplaËilo dodatne strokovne pomoËi (tudi za pouk slovenšËine in za 
priseljence) in na izplaËilo dodatka v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne plaËe strokovnim delavcem v Ëasu 
pripravljenosti na doloËenem kraju. V sodelovanju z Zvezo glasbenih šol in Akademije za glasbo smo prepreËili pre-
dlagano zmanjševanje financiranja glasbenih šol s strani države oziroma zvišanje plaËila za starše.

6.11.2.
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V nadaljevanju poroËila izpostavljam najbolj kljuËno problematiko, ki je v zadnjem štiriletnem obdobju zaznamova-
la prizadevanja SVIZ in naše konference za ohranitev kakovostnega osnovnošolskega javnega izobraževanja.

Nacionalno preverjanje znanja
Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo 16. 4. 2015 podpisali Dogovor o doloËitvi meril in kri-
terijev za plaËilo vrednotenja preizkusov nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015. K spremembi 
podpisanega Dogovora smo jih pozvali 22. 1. 2016 in predlagali ustrezno spremembo 1. in 4. Ëlena dokumenta, in si-
cer tako, da se pri vrednotenju upoštevajo tudi kontrolni testi. Negativen odgovor na poziv smo prejeli 14. 4. 2016. 
Od septembra do novembra 2015 je potekala javna razprava na temo izvajanja NPZ. Delovna skupina je na podlagi 
prispelih odzivov oblikovala nekaj predlogov s ciljem, da bi zagotovili preverjanje napredka uËencev skozi celotno 
devetletko in da bi bil sistem oblikovan tako, da bi koristil uËencem, uËiteljem in staršem ter uËence motiviral.

Predstavnice in predstavniki SVIZ smo se 26. 2. 2016 na vabilo MIZŠ udeležili sestanka za predstavitev dveh mode-
lov prenove NPZ, ki sta bila pripravljena na podlagi javne razprave. Dobili smo zagotovilo, da bo nov model pripra-
vljen za šolsko leto 2016/2017. Ministrstvo ga je predstavilo na novinarski konferenci 5. 7. 2016, vendar ga v pisni 
obliki v skladu s podpisanim dogovorom na SVIZ nismo prejeli. Kdaj se bo to udejanjilo v praksi, bo odvisno od mini-
stra ali ministrice za izobraževanje v novi vladi.

Razredništvo
Na podlagi številnih opozoril našega Ëlanstva o nizkem vrednotenju dela razrednika smo v treh sindikalnih konferen-
cah na ravni SVIZ oblikovali interno delovno skupino in pripravili vprašalnike, namenjene našim Ëlanicam in Ëlanom. 
Januarja 2016 smo opravili analizo odgovorov, natanËneje pa smo ugotovitve predstavili na seji GO SVIZ marca 
2016. O problematiki razredništva in profesionalnem razvoju strokovnih delavk in delavcev so sindikalni zaupnice in 
zaupniki razpravljali na dveh delnih posvetih aprila 2016 in na zboru konference leta 2017. Z vprašanjem glede naËr-
tovanega reševanja omenjene problematike smo se obrnili tudi na ministrico dr. Majo Makovec BrenËiË. Pojasnila 
je, da se bo vprašanje vrednotenja razredništva reševalo v okviru ureditve delovnega Ëasa uËiteljev. Zahteva po iz-
boljšanju položaja uËitelja − razrednika je bila tudi ena izmed stavkovnih zahtev SVIZ, vendar do podpisa dogovora 
z vladno stranjo, žal, (še) ni prišlo.
V jeseni 2018 MIZŠ naËrtuje konferenco o profesionalnem razvoju uËiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcih in 
šolah, pri Ëemer bomo aktivno sodelovali tudi v SVIZ-u.

Neobvezni izbirni predmeti
Neobvezni izbirni predmeti so se z ZOsn postopoma uvajali od šolskega leta 2014/2015. Upoštevaje številne kritike 
strokovnih delavcev, staršev in ravnateljev v osnovnih šolah je MIZŠ novembra 2015 oblikovalo delovno skupino za 
drugi tuji jezik. Izpeljana je bila javna razprava o jezikovni politiki (julij−oktober 2016), analiza le-te je bila objavljena 
januarja 2017. V razpravi je bilo ugotovljeno, da so normativi za oblikovanje skupin pri neobveznih izbirnih predme-
tih previsoki, ureditev pa neustrezna. Na to smo MIZŠ opozorili že v letih 2014 in 2015, predlagali nižji normativ, ki 
pa ga ministrstvo ni upoštevalo.

Spremembe Zakona o osnovni šoli
Na izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnice in zaupnike (6. 2. 2017) smo v razpravi ugotovili, da predlog no-
vele Zakona o osnovni šoli nezadovoljivo ureja tiste elemente osnovnošolskega programa, ki jih že dlje Ëasa vsi dele-
žniki prepoznavamo kot nedelujoËe ali problematiËne v obstojeËem sistemu (organizacija dela in strokovne vsebine v 
OPB ter organiziranih dejavnostih). Na seji predsedstva sindikalne konference 15. 6. 2017 smo se odloËili, da bomo k 
posredovanju pripomb povabili Ëlane in Ëlanice našega sindikata, komentarje pa je bilo mogoËe oddati tudi neposre-
dno na spletnem portalu ministrstva. Na podlagi prejetih stališË Ëlanstva − le-ta niso bila enotna − smo v konferenci 
oblikovali skupen odziv sindikata na predlagano novelo in ga posredovali pristojnemu ministrstvu. Predsedstvo je pod-
prlo spremembe, povezane z NPZ, uvajanjem obveznega prvega tujega jezika od 1. razreda naprej ter predlog omeji-
tev šol v naravi. Izpostavili smo pomisleke glede ustreznosti predlagane sistemske ureditve pouËevanja drugega tuje-
ga jezika kot obveznega za vse uËence ter opozorili na nedoreËenost in nepopolnost ureditve razširjenega programa, 
še zlasti v delu, ki zadeva organizacijo dela in strokovne vsebine v podaljšanem bivanju in organiziranih dejavnostih. Na 
MIZŠ so napovedali, da bodo vse pripombe preuËili in do avgusta 2017 pripravili popravljen predlog novele, ki naj bi za-
Ëel veljati v šolskem letu 2018/2019. Spremenjenega predloga SVIZ-u in javnosti niso predstavili, kar pomeni, da spre-
membe ZOsn s šolskim letom 2018/19 še niso zaËele veljati. V projekt Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in 
preizkušanje le-tega v osnovni šoli naj bi se v šolskem letu 2018/2019 vkljuËilo 175 osnovnih šol po Sloveniji, ker pa je 
bilo veliko še nedoreËenega, so nekatere šole iz tega projekta že pred zaËetkom izstopile.
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UËbeniška politika, uËbeniški sklad
Po številnih opozorilih skrbnikov uËbeniških skladov in po posredovanju SVIZ je v šolskem letu 2015/2016 resorno 
ministrstvo ustanovilo posebno delovno skupino, da bi na novo vzpostavili ustreznejši in vzdržnejši model uËbeni-
ških skladov in uredili položaj skrbnikov le-teh. Zahteve SVIZ so bile, da interes založnikov ne sme biti odloËujoË in 
da je treba nujno ponovno urediti plaËilo skrbnikov uËbeniških skladov, ki je bilo pred leti ukinjeno. Na objavljeni Pra-
vilnik o upravljanju uËbeniških skladov (22. 2. 2017) smo se takoj odzvali in MIZŠ opozorili na napake v njem, hkrati 
pa poudarili, da se sindikat z ministrstvom ni usklajeval o višini plaËila dela, v pravilniku pa je le-to objavilo formulo 
za vrednotenje dela upravljavca sklada.

Delovni Ëas uËiteljev
V pogajanjih je bil dosežen temeljni cilj, tj. na sistemski ravni zagotoviti celostno ureditev delovnega Ëasa uËiteljev in 
uËiteljic ter pri tem aktivno sodelovati. Problematika, ki jo je v minulih veË kot dvajsetih letih spremljalo stopnjujoËe 
se nezadovoljstvo, je dogovorjena s podpisom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Delo-
dajalec dogovorjene opredelitve delovnega Ëasa ne bo mogel enostransko spreminjati brez soglasja sindikatov. V 
skladu s podpisanim dogovorom se za izvedbo pouka, priprav na pouk ter popravljanje in ocenjevanje izdelkov na-
menja veË kot 80 odstotkov celotnega delovnega Ëasa. S formalno opredelitvijo, da lahko uËitelj opravi svoje delo 
tudi zunaj zavoda, pa je konËno ustrezno priznana specifika pedagoškega dela. Dogovorjene spremembe in dopol-
nitve KPVIZ so zaËele veljati z zaËetkom šolskega leta 2018/2019, v letu pred tem pa so na izbranih šolah spremlja-
li uËinke preizkusnega udejanja ureditve delovnega Ëasa uËiteljev. Pod okriljem SVIZ-a so bili v tem Ëasu izpeljani 
številni seminarji, na katerih smo Ëlanice in Ëlane seznanjali s potekom pogajanj in pogledi sindikata na ureditev de-
lovnega Ëasa. V pogovorih z ministrstvom smo upoštevali številne pripombe Ëlanstva. Predlog ravnateljev in mini-
strstva, da bi uveljavitev že podpisanega v kolektivni pogodbi preložili, smo v SVIZ zavrnili.

Dogovorjene spremembe in 
dopolnitve KPVIZ glede delovnega 
Ëasa uËiteljev so zaËele veljati z 
zaËetkom šolskega leta 2018/2019, 
v letu pred tem pa so na izbranih 
šolah spremljali uËinke 
preizkusnega udejanja ureditve 
delovnega Ëasa uËiteljev. SVIZ je 
v tem Ëasu Ëlanice in Ëlane na 
številnih sreËanjih seznanjal s 
potekom pogajanj in pogledi 
sindikata na ureditev delovnega 
Ëasa.

Varno in spodbudno uËno okolje
Na zboru sindikalne konference smo sprejeli sklep, da je treba vzpostaviti potrebne mehanizme, ki bi omogoËili, da 
bi bili uËiteljice in uËitelji v svojem delovnem okolju zašËiteni ter imeli veË strokovne pristojnosti in avtonomije. Na 
pobudo SVIZ in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo smo or-
ganizirali pet regijskih posvetov, na katerih so udeleženci in udeleženke sooËili poglede na zagotavljanje varnega in 
spodbudnega uËnega okolja. Po zakljuËku posvetov je bila v Kongresnem centru Brdo pri Kranju izpeljana nacional-
na konferenca (20. 12. 2017), na kateri so strokovnjaki in praktiki izmenjali stališËa o aktualnih temah, povezanih z 
vzgojnimi praksami, odnosi in problematiko neželenega vedenja v šoli. Predstavljene so bile tudi nekatere možne re-
šitve; nujno je treba opredeliti aktivnosti na ravni šole, šolskega sistema in tudi na ravni družbenega okolja. DoseËi 
je treba tudi veËjo stopnjo zaupanja v šolski prostor, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo na prepreËevanje nasilja. 
Vsakršno nasilje je nesprejemljivo, zato bomo skupaj s praktiki še naprej iskali naËine, kako zagotavljati varno in 
spodbudno uËno okolje, ter nadaljevali s projektom.
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Na pobudo SVIZ in v sodelovanju  
z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter Zavodom RS  
za šolstvo smo leta 2017 organizirali 
pet regijskih posvetov in nacionalno 
konferenco o zagotavljanju varnega 
in spodbudnega uËnega okolja. Na 
slednji je predstavila svoj prispevek 
tudi predsednica GO SVIZ Jelka 
VeliËki.

6.11.3.

PriËakovanja v minulem mandatnem obdobju so bila upraviËeno velika, udejanjanje le-teh pa je zahtevalo veliko 
strokovnosti, moËi, vztrajnosti na sestankih z ministrstvom in v pogajanjih z Vlado RS. Vseh priËakovanj in zaËrta-
nih ciljev nismo uresniËili − a ne zato, ker bi se prepozno odzvali, temveË zaradi tega, ker je vlada želela nadaljevati 
z varËevalnimi ukrepi kljub gospodarski rasti, ker je odstopila tik pred podpisom dogovora, ker ministrstvo ni pripra-
vilo ustreznih zakonskih podlag za spremembo ZOsn. Pri zaËrtanih zahtevah in ciljih bomo vztrajali, pri Ëemer nam 
bo neprecenljivega pomena podpora Ëlanic in Ëlanov. V imenu Ëlanic in Ëlanov Sindikalne konference osnovnih in 
glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih se zahvaljujem glavnemu tajniku ter zaposlenim v strokovni 
službi SVIZ za sodelovanje in pomoË pri vodenju konference.

PoroËilo o delu Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami SVIZ v mandatnem obdobju 2014−2018
Pripravila: Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostni-
ke s posebnimi potrebami SVIZ

ZaËetek minulega mandatnega obdobja je sovpadal z nastopom nove vlade. Po hitri menjavi dveh resornih ministric 
je maja 2015 funkcijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport prevzela dr. Maja Makovec BrenËiË. Slednja, dr-
žavna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota in mag. Polona Šoln Vrbinc so bile na ministrstvu kljuËne osebe, s kateri-
mi smo sodelovali glede aktualne problematike v naši konferenci. Dodatno sem mnenja in podporo za naše zahteve 
pridobivala pri Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in sekcijah le-tega, na ljubljanski Pedagoški fakul-
teti, pri Združenju za socialno pedagogiko in združenju ravnateljev.

V preteklem mandatnem obdobju 2014−2018 smo v Sindikalni konferenci osnovnih šol in zavodov za otroke in mla-
dostnike s posebnimi potrebami SVIZ (OŠPP) med drugim namenili pozornost predvsem naslednjim temam, ki jih 
izpostavljam v nadaljevanju besedila.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi 
potrebami. Na zadnjih dogovarjanjih o spremembah pravilnika nam je uspelo zadržati 25-urno obveznost za delo v 
oddelkih prilagojenega programa za predšolske otroke in ohraniti normativno lestvico za varuhe, ki je bila zgolj nad-
grajena. Neuspešni smo bili pri zahtevi, da bi v dokument vnesli spremembe za delo z Romi. Pozdravljamo zagoto-
vitev varstva za uËence prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ni pa nam uspelo doseËi, da bi 
uredili jutranje varstvo vse do šeste stopnje (uËenec s težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, denimo, potrebu-
je nadzor tudi, ko je star 25 let). Podprli smo upoštevanje mobilnih oddelkov pri sistemizaciji delovnih mest admini-
strativno-raËunovodskih delavcev ter pri sistemizaciji in doloËanju uËne obveznosti pomoËnika ravnatelja.

Specialno-pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami. Uspelo nam 
je, da je bilo v predlagane spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) decem-
bra 2015 vneseno, da lahko delavke in delavci, ki si omenjene izobrazbe niso mogli pridobiti v zadnjih petih letih, za-
posleni pa so na delovnih mestih, za katera je ta izobrazba zahtevana, delajo na tem mestu še dve leti po razpisu štu-
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dija. V teh dveh letih si morajo izobrazbo pridobiti (prehodne in konËne doloËbe, 18. Ëlen). Zaradi kompleksnosti 
spremembe, ki bi terjala posege v mnoge zakonodajne dokumente, je zapis v ZOFVI izostal. S šolskim letom 
2016/2017 je bilo po mnogih letih razpisano dopolnilno izobraževanje. Verjamem, da smo na Ëasovni razplet razpi-
sa študija vplivali tudi mi, saj smo se tako na MIZŠ kot na dr. Suzano Pulec Lah, ki koordinira program na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, pogosto obraËali in utemeljevali zahtevo po Ëim prejšnjem razpisu dokvalifikacije.

Po štirih letih smo prevzeli pobudo pri organizaciji in izvedbi 11. zimskih športnih iger delavk in delavcev zavo-
dov za usposabljanje Republike Slovenije; tekmovali so v veleslalomu. Osrednjo vlogo pri pripravi dogodka je 
prevzel Jaroslav Kresnik, sindikalni zaupnik SVIZ na III. OŠ Slovenj Gradec. Tekmovanje tradicionalno poteka pod 
okriljem SVIZ, Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (SOUS) in 
Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (SRP). Športnih iger − izpeljane so bile januarja 2016 − 
se je udeležilo 59 tekmovalcev iz 14 zavodov.

Sindikalna konferenca osnovnih šol 
in zavodov za usposabljanje otrok  
in mladostnikov s posebnimi 
potrebami je prevzela organizacijo 
11. zimskih športnih iger delavk in 
delavcev zavodov za usposabljanje, 
ki so januarja 2016 potekale na 
smuËišËu Bukovnik v Šentjanžu  
pri Dravogradu.

Avgusta 2016 je presenetila poteza MIZŠ, ki je združilo dva vzgojna zavoda, ob tem pa je bil nakazan trend po na-
daljnjem združevanju le-teh. Predstavniki ministrstva so nam na sreËanju zagotovili, da v tekoËem letu nadaljnjih 
korakov v smeri reorganizacije zavodov ne naËrtujejo, od izsledkov v evropskem projektu, ki naj bi spodbujal vzgoj-
ne zavode k medsebojnem povezovanju v zvezi z izvajanjem t. i. kontinuuma pomoËi, pa bo odvisno, kako bo v pri-
hodnje.

Višje delovno in socialno sodišËe RS je februarja 2017 v kolektivnem delovnem sporu razsodilo, da so do 10 doda-
tnih dni letnega dopusta upraviËeni delavke in delavci, ki delajo z otroki z veË motnjami. Pri ureditvi te problema-
tike se je zelo angažiral in osebno izpostavil naš sindikalni zaupnik Sandi MavriË s Centra za izobraževanje, rehabili-
tacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik.

Problematika izvajalcev dodatne strokovne pomoËi. Na zahtevo SVIZ, naj resorno ministrstvo na sistemski rav-
ni uredi napredovanje mobilnih uËiteljev za DSP, navzlic obljubi, da nas bodo seznanili z rešitvijo, odgovora z 
MIZŠ nismo prejeli.

Problematika povraËila potnih stroškov za uporabo lastnega osebnega avtomobila uËiteljev DSP v OŠPP ter 
njihova neenaka obravnava v primerjavi z mobilnimi uËitelji v zavodih. Ministrstvo je navedlo, da je naËin vraËanja 
stroškov odvisen od finanËnih omejitev in da ponovno izvajajo analizo opravljenih poti. Predstavnice in predstavniki 
SVIZ smo poudarili, da gre za vprašanje pravic iz dela, na katere rezultati analiz ne morejo vplivati. Pri svoji zahtevi 
bomo vztrajali.

Še vedno ni urejeno (Spremembe in dopolnitve KPVIZ) upoštevanje Ëasa, ki je potreben za premike mobilnih 
uËiteljev DSP med posameznimi zavodi.
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Z ozirom na pomanjkanje pripravljenosti na vladni strani, da bi izpostavljene stvari uredili, smo pozvali sindikalne za-
upnice in zaupnike konference, naj pri svojih sodelavcih, ki izvajajo DSP, pridobijo informacijo, kako bi lahko svoje 
zahteve zaostrili. Odgovori, ki smo jih prejeli, so v glavnem zajeli opis težav, manj pa nakazali nadaljnje možne pote-
ze. Dogovorjeno je bilo, da bomo oktobra 2018 o izpostavljeni problematiki organizirali omizje.

Odprava plaËnih anomalij.

Odprava plaËnih anomalij do 26. plaËnega razreda (spremembe, vezane na SK OŠPP):
• Varuh − negovalec v OŠPP iz 20. v 21. PR;
• Varuh − negovalec v socialnovarstvenih zavodih iz 19. v 21. PR;
• Spremljevalec gibalno oviranih uËencev in dijakov iz 17. v 19. PR;
• Spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike − novo delovno mesto, 21. PR.

Odprava plaËnih anomalij nad 26. plaËnim razredom (vezano na SK OŠPP); dogovor ni bil sklenjen:
• vzgojitelj za zgodnjo obravnavo − novo delovno mesto, 30. PR;
• mobilni vzgojitelj za zgodnjo obravnavo − novo delovno mesto, 31. PR.

Delovni Ëas uËiteljev. Poprej je bilo navedeno, da je ministrstvo na sreËanju − kot predstavnika SVIZ sva se ga ude-
ležila predsednica SK OŠPP in strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej ZupanËiË − glede sprememb Pravilnika 
o normativih in standardih februarja 2018 zavrnilo naš predlog, da bi uredili problematiko dela z Romi v pravilniku. 
Predstavnica ministrstva mag. Polona Šoln Vrbinc je predlagala, da se delo z Romi opredeli v okviru ureditve delov-
nega Ëasa uËiteljev. Omenjeno za SVIZ ni ustrezna rešitev, zato bomo morali zahtevo v prihodnje zaostrovati (urad 
Varuha Ëlovekovih pravic). Upoštevanje Ëasa za premike uËiteljev DSP med posameznimi zavodi − zajeto v predlo-
gu sprememb in dopolnitev KPVIZ.

Stavkovne zahteve SVIZ. V okviru stavkovnih zahtev smo v minulem mandatnem obdobju v naši sindikalni konfe-
renci namenili veliko pozornosti predvsem zahtevi po boljšem vrednotenju dela uËitelja razrednika (v letih 2014 in 
2015 smo med drugim sodelovali pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov, imeli smo tri seje skupine za razredništvo 
in sejo predsedstev treh sindikalnih konferenc). Pogajanja z Vlado RS so bila prekinjena zaradi odstopa predsedni-
ka vlade marca 2018.

Socialnovarstveni zavodi.
• Pristopili smo k pridobivanju reprezentativnosti SVIZ za zastopanje interesov delavcev.
• Ureditev ugotavljanja nazivov pri prehodu zaposlenih iz socialnovarstvenih zavodov v vzgojno-izobraževalne zavode 

in sprejem podzakonskega akta v skladu z ZOFVI. Navkljub našim opozarjanjem (2016, 2018) na MIZŠ ustreznega 
podzakonskega akta niso sprejeli. V zadnjem dopisu, ki smo ga naslovili na ministrstvo spomladi 2018, smo ponudi-
li pomoË pri sestavi dokumenta, ki bi ustrezno in na predvidljiv naËin uredil položaj omenjene skupine zaposlenih.

Ocenjujem, da smo se v preteklem mandatu s svojim delom dotaknili vseh podroËij, ki so združena pod okriljem 
naše sindikalne konference. Hvaležna sem za odziv številnih sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter ostalih Ëlanic in 
Ëlanov, ki so aktivno sodelovali pri delu. PrepriËana sem, da smo ob zavzemanju za dober položaj delavcev in ohra-
njanju njihovih pravic prispevali tudi k ohranjanju in zboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. V no-
vem mandatnem obdobju bomo morali nameniti pozornost predvsem zaostrovanju zahtev, vezanih na problemati-
ko izvajalcev DSP; skleniti postopek pridobivanja reprezentativnosti za zastopanje interesov delavcev v socialno-
varstvenih zavodih in reševati aktualno problematiko na tem podroËju; zagotoviti priznanje dodatkov in ostalih 
prednosti za delo z Romi (po analogiji z ureditvijo v osnovnih šolah); v okviru pogajanj o odpravi plaËnih anomalij do-
seËi vzpostavitev novih delovnih mest za izvajalce DSP v vrtcih.

V Ëasu mandata sem kot predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami sodelovala na številnih sreËanjih in sejah na ravni SVIZ. V okviru naše konference smo izpe-
ljali pet sej predsedstva, tri izobraževalne seminarje in tri zbore konference, štiri seje aktiva socialnovarstvenih za-
vodov; trikrat smo se sešli s predstavniki MIZŠ, dvakrat s predstavnicami mobilnih uËiteljev v vrtcih, poleg tega 
sem bila dejavna v organizacijskem odboru zimskih športnih iger. Problematiko naše konference sem izpostavila 
na izobraževalnih dnevih društva SRP, sejah upravnega odbora sekcije za podroËje usposabljanja oseb z zmerni-
mi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju pri SRP ter na omizju o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 
potrebami.



63

Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov SVIZ v mandatnem obdobju 2014−2018
Pripravil: Jože BrezavšËek, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov

PoroËilo Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov (SKSVŠDD) za mandatno obdobje 2014−2018 
zaËenjam s statistiËnimi podatki o številu zaposlenih v slovenskih srednjih šolah. Ti kažejo, da je leta 2016 delalo v 
srednjem šolstvu 910 uËiteljev in drugih zaposlenih manj kot leta 2008, kar nominalno pomeni zmanjšanje števila 
zaposlenih v tem obdobju s 7.200 na 6.290. OËitno je, da je negativna demografska slika v povezavi z obstojeËo 
mrežo šol pri ohranjanju zaposlenosti v srednjem šolstvu kritiËna.

Ob vsakoletni analizi vpisa v srednje šole v minulem mandatnem obdobju smo lahko ugotovili, da je ponudba vpisnih mest 
presegla velikost populacije devetošolcev, in sicer − odvisno od številËnosti generacije, ki se vpisuje v srednjo šolo − vsa-
kokrat za približno 3.000 do 4.000. Srednje šole po Sloveniji so v šolskem letu 2017/18 skupno zasedene 80-odstotno. 
VeËina se jih je bila zato primorana ukvarjati s promocijami in marketinško dejavnostjo. Že vrsto let so srednješolski pro-
grami najslabše zasedeni v Zasavju, Posavju, na Koroškem in Dolenjskem. Razmerje med številom dijakov, vpisanih na po-
klicne in srednje strokovne programe izobraževanja, se je v primerjavi z vpisom na gimnazije v zadnjih letih poveËevalo v 
korist prvih. Trend se z vpisom v šolskem letu 2018/19 zaustavlja, saj je na gimnazije tokrat vpisanih 36 odstotkov deveto-
šolcev ali za odstotek veË kot lani. Še pred petimi leti je bil delež gimnazijcev 43-odstoten. PreveË kandidatov je, denimo, 
za programe na raËunalništvu, za medijske in veterinarske tehnike, za tehnike zdravstvene nege, za farmacevtske tehni-
ke, kozmetiËne tehnike, za programe predšolske vzgoje. Srednje šole so prisiljene za te programe omejevati vpisne pogoje. 
Leta 2017 smo bili seznanjeni z deregulacijo poklica trgovec, kar poslediËno zmanjšuje vpis v te izobraževalne programe.

Zaradi demografskih znaËilnosti in uvedbe subvencij za prevoz je tudi zasedenost dijaških domov zgolj 50-odsto-
tna. Izjema glede tega so kot vedno do zdaj šole in dijaški domovi v Ljubljani.

V šolskem letu 2016/17 se je Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov odzvala na pritisk Zbornice zdra-
vstvene nege, da bi bil v skladu z Evropsko poklicno klasifikacijo ukinjen štiriletni program tehnika zdravstvene nege in zdra-
vstvenega tehnika. Program bi bil degradiran na triletnega, pridobljeni naziv po konËanem šolanju pa preimenovan v zdra-
vstveno-socialni asistent. SVIZ je temu predlogu nasprotoval, ker menimo, da je zdajšnji naËin izobraževanja v omenjenem 
programu zelo kakovosten. Temu pritrjujejo tudi delodajalci v bolnišniËnih ustanovah v sosednjih evropskih državah.

V sklopu svoje dejavnosti smo v minulem mandatnem obdobju spremljali tudi uvajanje vajeniških programov. V šol-
skem letu 2017/18 se je v te programe vpisalo 56 mladih, ki so sklenili pogodbe z 28 delodajalci. V šolskem letu 
2018/19 se program vajeništva širi za štiri poklice (na skupno 8), in sicer z željo, da bi vanj pritegnili vsaj 200 mla-
dih. Izkušnje po prvem letu uvedbe vajeništva so pozitivne, ob tem pa tako gospodarska kot obrtniška zbornica opo-
zarjata, da bi moralo resorno ministrstvo bolj prisluhniti zahtevam gospodarskih subjektov pri dodeljevanju progra-
mov vajeništva v regijah. SVIZ, kar se tiËe programa vajeništva, vztraja pri enakem izobraževalnem standardu, kot 
velja za poklicno izobraževanje. Prav tako je treba dodati, da nam ministrstvo za izobraževanje ob poveËanju vpisa 
v programe vajeništva še ni posredovalo potrebne kadrovske projekcije.

V okviru Sindikalne konference 
osnovnih šol in zavodov za otroke  
in mladostnike s posebnimi 
potrebami je bilo v mandatnem 
obdobju 2014−2018 med drugim 
izpeljanih pet sej predsedstva, trije 
izobraževalni seminarji in trije zbori 
konference, štiri seje aktiva 
socialnovarstvenih zavodov.

6.11.4.
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V mandatnem obdobju 2014−2018 smo posebno pozornost in energijo vložili še v prizadevanje, da bi dosegli ustre-
zno ovrednotenje dela razrednikov ter da bi bila vzpostavljena enotna ureditev delovnega Ëasa uËiteljev. Delo razre-
dnika želimo ustrezno ovrednotiti z oblikovanjem novega delovnega mesta in uvrstitvijo le-tega v višji plaËni razred. 
To je tudi ena izmed stavkovnih zahtev našega sindikata, ki pa zaradi odstopa predsednika vlade dr. Mira Cerarja 
marca 2018 za zdaj še ni bila uresniËena. Tudi odprava vseh še obstojeËih varËevalnih ukrepov, zvišanje plaË in iz-
plaËilo višjega regresa za tiste, ki prejemajo minimalno plaËo, bodo zahteve, s katerimi bomo v sindikatu vršili pritisk 
na novo vlado. Ob navedenem naj spomnim na to, da smo zahteve po zvišanju plaË Ëistilkam, hišnikom, kuharicam, 
raËunovodjem in tajnicam zavestno postavili pred zahteve po zvišanju plaË izobraževalk in izobraževalcev. Solidar-
nost do t. i. $J« skupine zaposlenih v srednjih šolah smo v SKSVŠDD pokazali tudi z udeležbo na protestnem shodu 
pred Vlado RS novembra 2016. Naša prizadevanja za zvišanje plaË omenjeni skupini (ter pomoËnicam in pomoËni-
kom vzgojiteljic) so se realizirala v dvigih za dva do tri plaËne razrede.

»lanice in Ëlani Sindikalne konference 
srednjih, višjih šol in dijaških domov 
so aktivno sodelovali v splošni 
stavki v vzgoji in izobraževanju in  
se v okviru le-te 14. februarja 2018 
udeležili množiËnega protestnega 
shoda na Kongresnem trgu v 
Ljubljani. Mesec pozneje so se  
ob nadaljevanju stavke zbrali  
na protestnih shodih po 11 veËjih 
mestih po vsej Sloveniji − tudi  
na shodu v Radovljici, ki ga je 
organiziral predsednik SKSVŠDD 
Jože BrezavšËek.

Zatem ko je RaËunsko sodišËe po opravljeni reviziji podalo zahtevo za vzpostavitev enotne ureditve delovnega Ëasa uËi-
teljev, je SVIZ aktivno sodeloval pri pripravi predlogov rešitev. Temeljno v novi ureditvi delovnega Ëasa uËiteljev v Kolek-
tivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) je, da je delovni Ëas uËiteljev neenakomerno razpore-
jen, da lahko uËitelj del svojih delovnih obveznosti opravi izven sedeža zavoda ter da se mu za neposredno pedagoško 
delo, priprave in ocenjevanje prizna 33 ur na teden. V drugem stebru so zajete vse aktivnosti, ki so skupne (konference, 
govorilne ure, izobraževanja), v tretjem stebru pa so individualne naloge iz uËnega naËrta. Glede na število dni letnega 
dopusta zaposlenega mora ravnatelj za vsakega od zaposlenih ob zaËetku šolskega leta predvideti naloge v sklopu nje-
gove letne obremenitve. KPVIZ natanËno ovrednoti nadomešËanje odsotnih uËiteljev, prav tako je v njej doloËena ma-
ksimalna dnevna pedagoška obremenitev − vkljuËno z nadomešËanjem −, in sicer je omejena na 7 ur dnevno.

Na izobraževalnih seminarjih, ki so bili izpeljani v organizaciji sindikata, in na zborih sindikalne konference je bilo vsa-
kokrat veliko vprašanj namenjenih izplaËevanju regresa za prehrano na delovnem mestu. Ministrstvo za javno upravo 
je v okrožnici, ki jo je pripravilo maja 2018, navedlo, da je regres vezan na pogodbo o zaposlitvi in pripada delavcu za 
vsak delovni dan. Regres za prehrano torej ni vezan na število ur dnevne prisotnosti na delovnem mestu in število dni 
prisotnosti v tednu. S šolskim letom 2017/18 se je izteklo doloËilo, da lahko uËitelji dopolnjujejo svojo uËno obveznost 
pri predmetu, za pouËevanje katerega sicer nimajo ustrezne izobrazbe. Predlog SVIZ-a in ravnateljev je bil, da ministr-
stvo za izobraževanje še naslednjih pet let dopusti možnost 20-odstotnega dopolnjevanja uËne obveznosti. V praksi 
se kaže, da je z vidika organizacije dela in predvsem ohranjanja delovnih mest to delo težko nadomestiti z zaposlitvijo 
mladih uËiteljev. Gre namreË za dopolnjevanje najveË štirih ur pri predmetih, ki niso maturitetni.

V SKSVŠDD smo se v minulem mandatnem obdobju odzvali tudi na poskus aktiva ravnateljev splošnih gimnazijskih 
programov (aktiv je imel podporo Državnega izpitnega centra RIC), da bi razvrednotili rezultate poklicne mature v pri-
merjavi s splošno. Dijaki, ki opravijo poleg poklicne mature še peti predmet, imajo boljše izhodišËne pogoje za vpis v vi-
sokošolske in univerzitetne programe. SVIZ zagovarja vertikalno prehodnost med izobraževalnimi programi, ker po-
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veËuje uspešnost poklicne izbire mladih. Na loËenem sestanku smo se sešli s sindikalnimi zaupniki iz dijaških domov 
in se seznanili z njihovo problematiko. Zavzemajo se za znižanje normativov za uËne skupine, v katerih so mladostniki 
s pogodbami zaradi posebnih potreb. Sestali smo se tudi s predstavniki višjih strokovnih šol in ugotovili, da bo treba 
zaradi specifiËnih pogojev njihov delovni Ëas urejati neodvisno od rešitev, ki so sprejete v srednjih šolah. Posebej bo 
treba urediti status laborantov. »lanice in Ëlani SKSVŠDD iz 111 zavodov smo sodelovali v splošni stavki v vzgoji in izo-
braževanju in se v okviru le-te 14. februarja 2018 udeležili množiËnega protestnega shoda na Kongresnem trgu v Lju-
bljani. V govoru, ki sem ga imel ob tej priložnosti kot predsednik konference, sem poudaril, da izobraževalke in izobra-
ževalci delamo dobro, kar ne nazadnje potrjujejo mednarodne raziskave znanja, kot je TIMSS. Mesec pozneje, 14. mar-
ca 2018, smo ob nadaljevanju stavke organizirali protestne shode po 11 veËjih mestih po vsej Sloveniji; sam sem shod 
pripravil v Radovljici. Na tem mestu želim poudariti, da bo SVIZ po formiranju nove vlade vztrajal pri pogajanjih in ure-
sniËitvi poprej omenjenih stavkovnih zahtev, pri Ëemer ni izkljuËena niti nova stavka.

Predsedstvo SKSVŠDD se je v minulem štiriletnem mandatu, tj. v obdobju 2014−2018, sestalo na štirih sejah, imeli 
smo še štiri konferenËne zbore in tri izobraževalne seminarje.

Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2014−2018
Pripravil: dr. Danilo Korže, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ

Predsedstvo Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ je bilo potrjeno na volilni seji 2. 9. 2014, in si-
cer v naslednji sestavi: dr. Danilo Korže (predsednik), dr. Jože PungerËar, mag. Mojca »uËek, dr. Danijel Grafenau-
er, mag. Muharem HusiÊ, dr. Ivan Lešnik in Tomaž UlËakar. Od tedaj do februarja 2018, ko je naš Ëlan Muharem 
HusiÊ prestopil v Sekcijo upokojenih Ëlanic in Ëlanov SVIZ, je predsedstvo delovalo v enaki sestavi. Proti koncu ak-
tualnega mandata nam je uspelo po veË letih poskusov, da bi to storili, vzpostaviti tudi obmoËno konferenco visoke-
ga šolstva in znanosti pri ObmoËnem odboru SVIZ Ljubljane in okolice. Podobna je že vrsto let ustanovljena pri OO 
SVIZ Podravja.

6.11.5.

Pomemben dosežek Sindikalne 
konference visokega šolstva in 
znanosti, ki jo je v zadnjem štiriletnem 
obdobju vodil dr. Danilo Korže,  
so tudi decembra 2015 izpogajani 
aneksi h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja  
v RS in Kolektivni pogodbi za 
raziskovalno dejavnost ter s tem 
dvigi nekaterih osnovnih plaË 
zaposlenih na delovnih mestih  
v plaËnih podskupinah D1 in H2.

NajveËji dosežek Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ v minulem mandatnem obdobju je bila z 
vidika zaposlenih na Univerzi v Mariboru leta 2017 izborjena uveljavitev napredovanj v nazive (tudi za 5 let za nazaj) 
ter poplaËilo zaostalih napredovanj v nazive in tudi horizontalno (spet do najveË 5 let za nazaj). S tem smo zaposle-
ni na omenjeni univerzi konËno zaËeli napredovati z enako dinamiko kot drugi delavke in delavci v javnem sektorju. 
Univerzo je navedeno stalo približno štiri milijone evrov, pri Ëemer v ta namen ni prejela dodatnih sredstev od finan-
cerja, ampak je celotni znesek poravnala iz svojih rezerv. Pomemben dosežek v zadnjem štiriletnem obdobju so tudi 
decembra 2015 izpogajani aneksi h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) in Kolek-
tivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (KPRD) ter s tem dvigi nekaterih osnovnih plaË zaposlenih na delovnih me-
stih v plaËnih podskupinah D1 in H2. Dvig je bil realiziran v dveh delih: 1. 1. 2016 in 1. 1. 2018. Šlo je predvsem za dvi-
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ge delovnih mest, ki so vezani na orientacijsko delovno mesto asistent z doktoratom (tako na D1 kot H2), dvigov pa 
denimo niso bili deležni visokošolski uËitelji in primerljivi profili v znanosti. Z letom 2018 smo v javnem sektorju do-
bili vrnjena tudi polna vplaËila premij v pokojninski sklad javnih uslužbencev pri Modri zavarovalnici, regres za do-
pust je spet v zakonski višini minimalne plaËe za vse zaposlene. Z letom 2018 je bilo prav tako ukinjeno obvezno pre-
nehanje zaposlitev v javnem sektorju, ko posameznik izpolni pogoje za redno upokojitev. Z Zakonom za uravnote-
ženje javnih financ (ZUJF) v letu 2018 ni veË veljala niti omejitev dni dopusta. PriËakujemo seveda, da bodo leta 2019 
v celoti odpravljeni še vsi preostali varËevalni ukrepi.

PriËakovali smo, da bo najveËji dosežek naše sindikalne dejavnosti v visokem šolstvu in znanosti v zadnjem enole-
tnem obdobju mandata ureditev plaËnih anomalij na vseh za nas aktualnih podroËjih (v skupinah D, H in J). Na po-
gajanjih z Vlado RS v zaËetku leta 2018 je že kazalo, da se bodo le-ta tudi uspešno sklenila, a je odstop predsednika 
vlade dr. Mira Cerarja to, žal, za dlje Ëasa onemogoËil. Problematiko bomo oËitno morali reševati v mandatu nove 
vlade in torej tudi že v novem mandatu sestave predsedstva naše konference. Delno so bile odpravljene anomalije 
do 26. plaËnega razreda, v t. i. plaËni skupini $J«. Tu želim omeniti, da sem kot pogajalec med pogajanji že od pomla-
di 2017 − prvo ponudbo za popravke plaË v visokem šolstvu in znanosti je vlada podala že aprila 2017 − opozarjal na 
možnost odstopa vlade, Ëe se bomo s pogajanji Ëasovno dovolj približali volitvam. Na koncu se je to potem, žal, res 
pripetilo. Menim, da bi morali v SVIZ vse moËnejše stavkovne pritiske, ki smo jih izpeljali februarja in marca 2018, iz-
vesti že jeseni 2017. Prihodnost pogajanj je glede na poËasno konstituiranje nove vlade negotova, ureditev plaËnih 
nesorazmerij − za našo skupino predvsem tudi v primerjavi z zdravniki specialisti, ki so se jim plaËe zvišale leta 2017 
− pa se torej za nedoloËen in daljši Ëas odmika. Ob prenizkih plaËah predstavlja na podroËju delovanja naše konfe-
rence naslednjo težavo še vedno veliko število prekarnih oblik zaposlitev, tj. honorarnih ali za doloËen Ëas, v veËji 
meri še zlasti na raziskovalnih inštitutih in univerzah, kjer so zaposleni vezani na Ëas trajanja projektov.

Zaradi številnih kršitev zakonodaje, s katerimi se sooËa naše Ëlanstvo v visokem šolstvu in znanosti, so sindikalni za-
upnice in zaupniki iz konference že na ustanovitveni seji le-te leta 2014 zahtevali, naj SVIZ okrepi pravno službo. Do-
slej to, žal, ni bilo realizirano, ob tem pa želim poudariti še, da je je na ravni tajništva glavnega odbora sindikata po-
sebno slabo pokrito prav podroËje visokega šolstva in znanosti.

V sklepnem delu poroËila kronološko navajam nekatere pomembnejše dogodke naše konference v zadnjem štirile-
tnem obdobju, tj. od leta 2014 do 2018:
• Mandat se je zaËel z ustanovitveno (volilno) sejo konference visokega šolstva in znanosti 2. 9. 2014.
• Sindikalni zaupnice in zaupniki v konferenci smo v zaËetku leta 2015 zbirali podpise za podporo peticiji $Za ohra-

nitev kakovostnega javnega izobraževanja in odliËnosti raziskovalnega dela«.
• Dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike in zaupnice v Ankaranu 11. in 12. 5. 2015. Na zboru sin-

dikalne konference, ki je potekala v sklopu seminarja, smo imenovali Ëlane v delovno skupino za znanost v okvi-
ru konference − dr. Marino LukšiË Hacin, dr. Marto Klanjšek Gunke in dr. Jožeta PungerËarja.

• Decembra 2015 smo izvedli pogajanja v okviru panožnih kolektivnih pogodb V okviru tega so bile popravljene 
uvrstitve nekaterih delovnih mest na D1 in H2 (recimo asistenti, lektorji, bibliotekarji, uËitelji vešËin, strokovno-
-raziskovalni sodelavci, raziskovalec z magisterijem itd.).

• ZaËetek leta 2016 je zaznamovalo dogajanje na mariborski univerzi, kjer se je nekaj zaposlenih pritožilo proti 
tamkajšnjemu glavnemu tajniku, da nad njimi izvaja mobing in jih spolno nadleguje. SVIZ je dvakrat pisal rektor-
ju in po našem drugem pismu so bila glavnemu tajniku tudi odvzeta pooblastila.

• Na zboru sindikalne konference v okviru izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnike in zaupnice SVIZ v vi-
sokem šolstvu in znanosti (25. 5. 2016) smo za predstavnika sindikatov v Svet NAKVIS imenovali prof. dr. Bru-
na Završnika.

• Leta 2016 je bilo izpeljanih veË sestankov svetov za tehnologijo in znanost ter visoko šolstvo na temo oblikova-
nja izhodišË za zakona o raziskovalni dejavnosti in visokem šolstvu, ki sta se jih udeleževala naša Ëlana v obeh 
svetih − dr. Danijel Grafenauer in dr. Danilo Korže.

• Dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v visokem šolstvu in znanosti (15. in 
16. 5. 2017), v okviru katerega sta med drugim podala nekaj aktualnih informacij z našega podroËja državni se-
kretar dr. Tomaž Boh in direktor direktorata za visoko šolstvo dr. Stojan SorËan. V okviru zbora smo sprejeli pre-
dloge dvigov plaËnih razredov tako za strokovne delavce v skupini $J« kot tudi za pedagoške zaposlene.

• Ob koncu leta 2017 je Ëlanstvo na rektoratu mariborske univerze, ker naj SVIZ ne bi dovolj dobro zagovarjal nji-
hovih interesov v pogajanjih, prestopilo k Visokošolskemu sindikatu Slovenije.

• Na sestankih predsedstva konference (vËasih v razširjeni zasedbi) leta 2018 smo se najveË ukvarjali z oblikova-
njem pripomb k izhodišËem zakonov ZRRD in ZVIS, prav tako pa pripravili predloge za pogajanja v zvezi z odpra-
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vo plaËnih anomalij. Ob tem smo nasprotovali vsakršnemu nižanju izhodišËnih plaËnih razredov za delovna me-
sta na inštitutih in univerzah (npr. tehniËni in strokovni delavci), ki so že tako po navadi podcenjena.

• Na zboru sindikalne konference visokega šolstva in znanosti januarja 2018 smo izpostavili nekatere interesne 
zahteve za zvišanja plaË zaposlenih v skupinah D, H in J, ki smo jih nato predali izvršilnemu in glavnemu odboru 
sindikata. Vladna stran v pogajanjih žal ni sprejela našega predloga za oblikovanje novega delovnega mesta viš-
ji (uveljavljeni) visokošolski uËitelj (in analogno v znanosti), kar bi nam omogoËilo nekoliko višje dvige in s tem re-
alnejšo primerljivost z zdravniki specialisti. S predlaganim dvigom za tri plaËne razrede bi se tako $za silo« urav-
notežili le na spodnji strani lestvice, medtem ko bi bile pri konËnih razredih v naši dejavnosti v primerjavi z zdrav-
niki specialisti številke še vedno bistveno nižje. »e (ko) bo vlada odpravila plaËni strop pri 57. plaËnem razredu, 
bi se to v praksi še toliko bolj poznalo v škodo visokega šolstva in znanosti. V nadaljnjih pogajanjih bi veljalo o tej 
problematiki še enkrat razmisliti in jo preuËiti.

Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ v mandatnem obdobju 2014−2018
Pripravila: mag. Mojca Jenko, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij

V mandatnem obdobju 2014−2018 se je nekoliko spremenila struktura zavodov s podroËja kulture, v katerih je or-
ganiziran SVIZ: v zavodih z dolgoletnim Ëlanstvom v našem sindikatu število Ëlanic in Ëlanov stagnira, ponekod tudi 
upada, na novo pa so se nam v zadnjem Ëasu pridružili knjižnice in gledališËa. V tem obdobju se je intenziviralo so-
delovanje z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije in s Skupnostjo muzejev Slovenije, vse bolj navzoËi pa smo 
tudi na mednarodnem podiju, saj je SVIZ letos postal še Ëlan mednarodne sindikalne organizacije uprizoritvenih 
umetnikov FIA (International Federation of Actors). Skupni imenovalec celotnega minulega mandata so finanËna 
podhranjenost kulturnih dejavnosti (vladnega in nevladnega sektorja), kadrovska podhranjenost (že od daljnega 
leta 2002) in podcenjujoË odnos vladne politike do kulture. K slabemu stanju v kulturi še dodatno prispevajo kao-
tiËne razmere na resornem ministrstvu. Že dve desetletji noben minister za kulturo nima vidne vloge v slovenski vla-
di, kar se odraža v neodgovornem in nespoštljivem odnosu slovenske politike do slovenske kulture, umetnosti ter 
nacionalne kulturne dedišËine.

Nespodobno nizka stopnja financiranja kulture v državi se je nadaljevala tudi v Ëasu mandatnega obdobja 2014−2018. 
Država je skoraj praviloma odmerjala za plaËe zaposlenih v kulturi le 90 odstotkov potrebnih sredstev, preostanek so 
morala vodstva zavodov zagotoviti sama. PlaËe v kulturi že leta predstavljajo od 70 do 80 odstotkov prejetih javnih 
sredstev, preostali delež pa je namenjen splošnim stroškom delovanja zavoda in stroškom programske produkcije.
Ministrstvo za kulturo (MK) v Ëasu ministrice mag. Julijane Bizjak Mlakar ni bilo posebej dejavno, Ëe pa so bili aktivni, 
so veËinoma delovali netransparentno. Ministrica je zatrjevala, da nima v naËrtu veËjih posegov v zakonodajo, v praksi 
pa je MK posamezne zakone in podzakonske akte dopolnjevalo in spreminjalo per partes, kar je omogoËalo tihe in vËa-

6.11.6.

Skupni imenovalec celotnega 
minulega mandata so bili finanËna 
podhranjenost kulturnih dejavnosti, 
pomanjkanje kadra in podcenjujoË 
odnos vladne politike do kulture.  
Na to so sindikalni zaupnice in 
zaupniki ter predsednica Sindikalne 
konference kulturnih organizacij 
SVIZ mag. Mojca Jenko opozorili 
tudi tedanjega ministra za kultuo 
Antona Peršaka na izobraževalnem 
seminarju v Postojni marca 2017.
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sih tudi usodne spremembe. Preskromna aktivnost MK je leta 2016 povzroËila odstop Ëlanov Nacionalnega sveta za 
kulturo; zaradi ministriËine samovolje je odstopila tudi Strokovna komisija za premiËno dedišËino. Ti dve telesi sta tako 
opozorili javnost, da MK ne deluje vedno v dobro resorja. Ministrica je 25. aprila 2016 odstopila zaradi številnih premi-
erovih oËitkov na raËun njenega dela; 20. junija jo je nadomestil Anton Peršak. Predsedstvo Sindikalne konference kul-
turnih organizacij SVIZ (SKKO) se je v spremstvu glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja in strokovne sodelavke 
Nadje Götz kmalu sestalo z novim ministrom. Teme pogovora so se dotikale sprememb in dopolnitev Zakona o ure-
sniËevanju javnega interesa v kulturi (zlasti glede vprašanja sestave svetov zavodov), Zakona o varstvu kulturne dedi-
šËine, priprave standardov in normativov, znatnega porasta števila prekarnih delavcev, preskromnega financiranja 
javnih zavodov, kadrovske podhranjenosti in odnosa med direktorjem in zaposlenimi v Slovenski filharmoniji. Naza-
dnje smo se v smislu dobrega socialnega partnerstva dogovorili tudi o naËinu sodelovanja med MK in SVIZ-om.

SVIZ je zatem nekaj Ëasa redno prejemal informacije o dokumentih, ki so bili v javni razpravi, poslediËno pa je imela 
SKKO (oziroma SVIZ) možnost posredovati pripombe k le-tem (na spremembe ZUJIK-F, na predlog Pravilnika o 
strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na podroËju varstva arhivskega gradiva). »etudi so prvi mese-
ci obetali konstruktiven naËin sodelovanja, so uradniki MK kmalu stopili v stare tirnice netransparentnega delova-
nja: že vrsto let je v pripravi nov kulturni model pa tudi drugi pravni akti, o katerih pa SVIZ uradno ni bil obvešËen. V 
zadnjih mesecih − tik pred odstopom Vlade in v tednih zatem − pa je MK pospešeno posredovalo v kratkotrajne jav-
ne razprave (vse bistveno krajše od 30 dni) predloge pomembnih dokumentov, kot so Nacionalni program za kultu-
ro 2018−2025, novela Zakona o uresniËevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), Pravilnik o pridobivanju strokov-
nih nazivov na podroËju varstva kulturne dedišËine in Strategija varstva kulturne dedišËine 2017−2026, Ëe omeni-
mo le nekatere. VeËinoma so predlagane dokumente na MK pripravili pomanjkljivo in precej nestrokovno. Zato se ni 
Ëuditi, da so glasno protestirali in tudi zavraËali predlagane rešitve tako zainteresirana strokovna javnost kakor tudi 
sindikati. Anton Peršak in njegova ekipa pa so veËinoma vztrajali pri svojih rešitvah, le predlog novele ZUJIK-a je mi-
nister pod pritiskom kulturnikov umaknil.

Vedno znova ugotavljamo, da MK ne Ëuti potrebe po dialogu z izvajalci kulturnih dejavnosti, prav tako ne z našimi 
uporabniki. Vse bolj jasno postaja, da MK oziroma njegovi uradniki veËinoma vodijo politiko izkljuËevanja v slogu in-
tenzivnega neoliberalizma, namesto da bi delali v korist, podporo in razvoj kulture in umetnosti ter ohranjanja kul-
turne dedišËine v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Zaradi navedenih razmer je predsedstvo SKKO tik 
pred letošnjim kulturnim praznikom predsedniku slovenske vlade dr. Miru Cerarju poslalo odprto pismo s pozivom, 
naj Vlada RS nemudoma poskrbi za spodobnejše financiranje kulture (vladnega in nevladnega sektorja), za izboljša-
nje statusa kulture in umetnosti v smislu priznanja državotvornosti resorja in za bistveno bolj odgovoren odnos do 
kulturne dedišËine.

KaotiËne razmere in netransparentno delovanje pa niso le znaËilnost MK, temveË je takšna praksa prisotna tudi v 
marsikaterem kulturnem zavodu. Posamezni direktorji delujejo avtoritarno in mimo veljavnih pravnih predpisov. 
Tako se ni Ëuditi, da so mediji vse pogosteje javnost seznanjali s težavami, nepravilnostmi in slabimi odnosi v naših 
zavodih (Gorenjskem muzeju v Kranju, Slovenski filharmoniji, zavodu KSEVT v Vitanju, ljubljanski SNG Operi in ba-
letu, Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu, Mestni knjižnici Kranj, SNG Nova Gorica), ob Ëemer želim 
izpostaviti, da je bilo doslej razrešenih le manjše število primerov.

Sindikalni zaupnice in zaupniki v zavodih na podroËju kulture delujemo v izredno težkih pogojih. Socialni dialog v na-
ših sredinah je šibek, saj je sindikat oziroma sindikalni zaupnik obravnavan kot moteËi dejavnik. Zaradi kadrovske 
podhranjenosti in poslediËno preobremenjenosti so aktivnosti zaupnikov zelo otežene − ne le nezaželene, temveË 
tudi neizvedljive. V okviru SKKO zato sindikalne zaupnice in zaupniki najpogosteje komuniciramo neformalno po e-
-pošti. Naše sindikalno delo je marsikdaj deležno mobinga, celo odkritih groženj nadrejenih, kar potrjuje in odkrito 
priznava vse veË naših zaupnic in zaupnikov. Nemalokrat smo obvešËeni o vse pogostejših pritiskih nadrejenih na 
Ëlanice in Ëlane sindikata, posledica Ëesar so tudi do izstopi. Zaradi številËne šibkosti Ëlanstva v nekaterih zavodskih 
sindikatih pa vodstva zavodov sindikalnim zaupnicam in zaupnikom odrekajo ali celo prepreËujejo sodelovanje pri 
upravljanju zavoda, kot predvideva Kolektivna pogodba za zaposlene v kulturi (KPK).

V okviru SKKO so bili v zadnjem mandatu sklicani štirje zbori sindikalnih zaupnic in zaupnikov, predsedstvo se je se-
stalo na sedmih sejah, za zaupnice in zaupnike sta bila organizirana dva dvodnevna izobraževalna seminarja in en 
enodnevni. Kulturniki smo se aktivno pridružili protestnemu shodu zaposlenih v javnem sektorju 20. 6. 2017. Tam 
nismo le podprli opozoril na preslabo plaËane kadre iz plaËne skupine J, temveË smo tudi glasno opozorili na maËe-
hovski odnos države do kulture − na preskromno financiranje dejavnosti, na podcenjevanje dela vseh, ki se profesi-
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onalno in ljubiteljsko ukvarjamo s kulturo in umetnostjo ter na pomanjkanje dialoga z resornim ministrstvom pri pri-
pravi strateških dokumentov ter zakonskih in podzakonskih aktov.

Od maja do julija 2017 se je predsedstvo SKKO aktivno vkljuËilo v odpravo anomalij v plaËnem sistemu za javne 
uslužbence. Vlada sprva na podroËju kulture skoraj ni prepoznala kriviËnih uvrstitev do 26. plaËnega razreda, tekom 
pogajanj pa smo vladne pogajalce prepriËali, da plaËni sistem za kulturnike le ni tako idealen. KonËni rezultat je bil 
zadovoljiv, a za nekatere poklice ostajajo uvrstitve še vedno kriviËne (tehniki v konservatorsko-restavratorski in gle-
dališki dejavnosti).
Konec januarja 2018 je predsedstvo SKKO na MK vložilo predlog za odprtje normativnega dela KPK. Ker ga je mini-
ster Anton Peršak pisno zavrnil, smo se kulturniki odloËili, da bomo 14. 3. 2018 aktivno sodelovali na protestnih sho-
dih ob splošni stavki SVIZ v vzgoji in izobraževanju. Kulturnice in kulturniki smo javno nasprotovali vladni politiki do 
kulture na sedmih lokacijah protestnih shodov od skupno enajstih − v Celju, Kopru, Krškem, Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti in Velenju.

Od maja do julija 2017 se je 
predsedstvo SKKO (na fotografiji 
pogajalska skupina SVIZ za odpravo 
anomalij na podroËju kulture) 
aktivno vkljuËilo v odpravo anomalij 
v plaËnem sistemu za javne 
uslužbence. Vlada sprva na 
podroËju kulture skoraj ni 
prepoznala kriviËnih uvrstitev  
do 26. plaËnega razreda, tekom 
pogajanj pa smo vladne pogajalce 
prepriËali, da plaËni sistem za 
kulturnike le ni tako idealen.

Nazadnje naj omenim še diskriminatorni položaj zaposlenih v kulturi v primerjavi z drugimi segmenti javnega sek-
torja: pravne norme v proceduri izbora direktorja v zavodu s podroËja kulture ne predvidevajo mnenja zaposlenih o 
primernosti kandidata. Zadeva je bila in bo še aktualna, saj se v letošnjem in prihodnjem letu iztekajo mandati direk-
torjem v veË nacionalnih zavodih.
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SEKCIJA ADMINISTRATIVNO-RA»UNOVODSKIH IN TEHNI»NIH DELAVK IN DELAVCEV SVIZ V MAN-
DATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravil: Slavko Rajh, predsednik Sekcije administrativno-raËunovodskih in tehniËnih delavk in delavcev SVIZ

Na prvem sestanku koordinacijskega odbora Sekcije administrativno-raËunovodskih delavcev (ARTD) v manda-
tnem obdobju 2014−2018 (izpeljan je bil 7. 10. 2014) so potekale tudi volitve, na katerih je bilo potrjeno predsedstvo 
sekcije, kot predsednik le-te pa Andrej Cajnko. Po devetmeseËni neaktivnosti predsednika je bil junija naslednje leto 
(30. 6. 2015) sklican sestanek sekcije, ki ga je vodil glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Na sestanku so navzoËi iz-
postavili, da so delovna mesta ki jih zastopa sekcija, preslabo vrednotena in da obstajajo na teh delovnih mestih, Ëe 
jih primerjamo s podobnimi v drugih delih javnega sektorja, številne anomalije. Predstavnice in predstavniki sekcije 
so vodstvu SVIZ predlagali, naj na vlado naslovi zahtevo za odpravo anomalij in izboljšanje plaË ter, Ëe za zahteve ne 
bi bilo posluha, organizira proteste in, Ëe bo treba, tudi stavko zaposlenih v t. i. J skupini zaposlenih. Sledili naj bi ci-
lju, da se dvig plaË direktorjev veže na dvig plaË v skupini J, a žal so bili direktorji uspešnejši. Predlagano je bilo tudi, 
naj se nameni posebno pozornost ranljivim skupinam zaposlenih, ki prejemajo plaËo, nižjo od minimalne, in da naj 
se vsi dodatki k minimalni plaËi prištevajo, ne pa da so del nje. Tu je bil dosežen delni uspeh.

Koordinacijski odbor sekcije je novega predsednika izvolil na seji 1. 12. 2015 − to vlogo sem sprejel Slavko Rajh, za-
poslen kot hišnik na Osnovni šoli Velika Nedelja. Na tej isti seji je bilo dogovorjeno tudi, da ožja skupina pripravi de-
finicije in usmeritve za pogajanja o odpravi anomalij. Pozornost je bila namenjena še problematiki zmanjšanja obse-
ga zaposlitev zaradi novega naËina izraËunavanja oddelkov podaljšanega bivanja (OPB). Tako se lahko število ARTD 
delovnih mest zmanjša, kljub temu da ostane število otrok enako.

Na naslednjih sestankih smo se v sekciji trudili reševati aktualno problematiko. Ker se vlada ni ustrezno odzivala na 
naše zahteve o odpravi anomalij, so bila rdeËa nit naših sreËanj priprave na proteste pred Vlado RS in pogajanja. V 
pogajalski skupini sindikata SVIZ sem sodeloval tudi predsednik sekcije. Tako smo med sindikati laže koordinirali 
usmeritve, ki smo si jih zadali, in vodili pogajanja z vlado. Opredelili smo tudi aktivnosti za izvedbo protestnega sho-
da. Protestni shod plaËne skupine J v vzgoji in izobraževanju je bil izpeljan 3. 11. 2016. »lanice in Ëlani sekcije so sku-
paj z izvršilnimi odbori zavodov, obmoËnimi odbori ter pod vodstvom GO SVIZ pripomogli k odliËni organizaciji sho-
da in veliki udeležbi na le-tem.

Na sestanku sekcije 9. 3. 2017 je bilo predstavljeno izhodišËe za vrednotenje posameznih delovnih mest v fazi poga-
janj z vlado, ki so, upoštevaje sklenjeni dogovor, takrat že zamujala. Ponovno je bila izpostavljena problematika nor-
mativov za delovna mesta na podroËju ARTD.

Z dogovorom o odpravi anomalij, ki smo ga sklenili, je bil narejen premik na podroËju plaË, a bo treba v prihodnje vlo-
žiti še veliko truda, da bomo ustrezno izboljšali vrednotenje delovnih mest administrativno-raËunovodskih in teh-
niËnih delavcev. Posebno pozornost bomo morali nameniti predvsem tistim zaposlenim, ki imajo plaËo nižjo od mi-
nimalne in so tudi z izkupiËkom pogajanj − upraviËeno − najmanj zadovoljni. Da ne bi vzniknile nove anomalije, je tre-
ba z umnostjo in previdno ukiniti plaËne razrede pod minimalno plaËo ter ohraniti primerno vrednotenje dela 
strokovnih delavk in delavcev. Vse dodatke je treba, kot reËeno, izvzeti iz minimalne plaËe. Ne smemo pozabiti, v 
kako težkem položaju so tisti, ki niso zaposleni za polni delovni Ëas. Za poloviËno zaposlitev prejmejo bistveno nižji 
znesek, kot znaša socialna pomoË.

V naslednjem mandatu bo treba primerno uokviriti normative administrativno-raËunovodskih in tehniËnih delavcev, 
vkljuËno z novim delovnim mestom Dietni kuhar. Nujno je odpraviti tudi vse negativne posledice Zakona o uravno-
teženju javnih financ. Vse omenjene spremembe zahtevajo veliko dinamike − so dolgoroËni procesi, zato jih je nuj-
no zaËeti reševati takoj in odloËno, vendar hkrati strpno.

»e povzamem, se je koordinacijski odbor Sekcije administrativno-raËunovodskih in tehniËnih delavk in delavcev v 
mandatnem obdobju 2014−2018 sestal na sedmih sejah. Ob tem se je udeležil dveh protestnih shodov in sodeloval 
v dveh stavkah. »e vzameš funkcijo, na katero si izvoljen, resno, potem delo ni enostavno in lahko. PriËakoval sem, 
da bodo posamezni Ëlanice in Ëlani, ki se niso udeleževali sestankov sekcije in smo bili zato poslediËno obËasno tudi 
nesklepËni, bolj odgovorni. Zahvaljujem pa se vsem tistim Ëlanicam in Ëlanom, ki so s svojimi aktivnostmi pripomo-
gli, da je sekcija delala uspešno. 

6.12.
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Z dogovorom o odpravi anomalij  
je bil narejen premik na podroËju 
plaË, a bo treba v prihodnje vložiti  
še veliko truda, da bomo ustrezno 
izboljšali vrednotenje delovnih mest 
administrativno-raËunovodskih in 
tehniËnih delavk in delavcev.

Zahvaljujem se celotni strokovni službi GO SVIZ, ki je nudila naši sekciji ažurno strokovno in logistiËno podporo. 
Hvala pogajalcema Nadji Götz in Branimirju Štruklju za njun velik prispevek v pogajanjih za odpravo anomalij, hvala 
pa tudi celotnemu Glavnemu odboru SVIZ, ki je s svojimi odloËitvami in aktivnostmi podpiral prizadevanja admini-
strativno-raËunovodskih in tehniËnih delavcev. »lanicam in Ëlanom v vseh dejavnostih sindikata želim v naslednjem 
mandatu veliko uspehov v boju za delavske pravice. Nadejam si, da bomo slovenskim delavkam in delavcem ter 
delu, ki ga opravljajo, povrnili ustrezno spoštovanje.
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SEKCIJA SVETOVALNIH DELAVK IN DELAVCEV SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravila: Darinka Dekleva, predsednica Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ

Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ je po nekaj letih mirovanja v mandatnem obdobju 2014−2018 znova za-
živela. V naših vrstah so socialni delavci, psihologi, pedagogi, specialnorehabilitacijski pedagogi in socialni pedagogi. 
Zaposleni smo v slovenskih javnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Naše podroËje delovanja zajema mediiranje med 
zaposlenimi, otroki, uËenci, dijaki, starši, sodelujemo z zunanjimi institucijam, ki so povezane z vzgojno-izobraževal-
nim procesom. Organiziramo preventivo, vkljuËeni smo v vzgojno-izobraževalni proces in kurativo. Specifika našega 
dela je podobna kot delo uËiteljev, a drugaËna. Evidentno je, da svetovalni delavke in delavci delamo v zelo razliËnih 
okoljih, v razliËnih delovnih pogojih, z razliËnimi pravili, ki jih najveËkrat doloËajo ravnatelji v zavodih, v katerih smo za-
posleni. V minulem mandatnem obdobju smo pri svojem delu v sekciji loËili vsebinsko problematiko od delovnoprav-
ne. Ker delujemo v okviru sindikata, namenjamo v sekciji poglavitno pozornost slednji, vsebinska vprašanja pa prepu-
šËamo Društvu svetovalnih delavcev Slovenije. V sekciji si želimo in priËakujemo, da bomo podroËja, ki so vezana na 
delovnopravna podroËja, s pomoËjo strokovne službe SVIZ pripeljali na višjo ter za svetovalne delavce ugodnejšo ra-
ven. Odgovornost predsedstva sekcije pa je, da daje pobude za spremembe in poskrbi, da se uresniËijo.

Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ se je v mandatnem obdobju 2014−2018 sestajala dvakrat letno, na pr-
vem sklicu smo izvolili tudi predsedstvo sekcije. Kot predsednica sem bila potrjena Darinka Dekleva (OŠ Antona 
ŽnideršiËa Ilirska Bistrica), v predsedstvu pa so bili v minulih štirih letih še Mateja Verdinek Žigon (ŠC Ravne ne Ko-
roškem), Boštjan Ravnjak (OŠ Janka Glazarja, Ruše), Blanka Mlakar (OŠ Antona Trstenjaka, Spodnji Ivanjci), An-
dreja NinkoviË (OŠ Cerklje ob Krki), Andreja Kozmos (OŠ Šmarje pri Jelšah) in Polonca »arf (OŠ Grm, Novo mesto).

Na naslednjih sejah v štiriletnem obdobju smo izpostavili podroËja, ki bi jih želeli urediti, in ovire, ki jih moramo od-
praviti:

Normativi. Pri obsegu sistemizacije delovnega mesta svetovalnega delavca naj se kot pri administrativno-raËuno-
vodskih in tehniËnih delavcih upoštevajo tudi oddelki podaljšanega bivanja. Strokovna služba SVIZ nam je zagotovi-
la, da bomo to vprašanje reševali v sklopu delovnega Ëasa uËiteljev in da bomo pri tem v sekciji aktivno sodelovali. 
Žal nismo povabila nikoli prejeli niti nismo bili vkljuËeni v urejanje problematike. Pozneje, na posvetu z Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), nam je bilo zagotovljeno, da ministrstvo v normative ne bo posegalo na 
nobenem podroËju in da bodo poiskali druge rešitve; niso pa povedali, kakšne.

Vzpostavitev supervizije za svetovalne delavke in delavce, ki to potrebujejo. Zahtevamo zagotavljanje super-
vizije na podoben naËin, kot je to urejeno v primeru centrov za socialno delo. To vprašanje smo izpostavili na sreËa-
nju z ministrico dr. Majo Makovec BrenËiË in državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota. Pogovore smo nadaljeva-
li na Direktoratu za razvoj in kakovost izobraževanja pri dr. Stanki Lunder VerliË, ki je obljubila povezovanje z Zavo-
dom RS za šolstvo in vkljuËitev praktikov v reševanje pobude. Poudarili smo, da imamo na voljo kadre, ki bi lahko 
supervizijo izvajali, a da je treba, da bi lahko uresniËili možnost dostopa do supervizije oziroma coachinga, ki spada-
ta med kakovostnejše oblike izobraževanja, zagotoviti za to potrebna sredstva.

Prevetritev in uzakonitev smernic za svetovalno delo. Temelji, na katere so postavljene veljavne smernice, so 
dobri, a hkrati je treba dodati, da so bile smernice opredeljene pred dvajsetimi leti in ne ustrezajo veË obsegu ter vr-
sti del in nalog, ki jih ima svetovalni delavec danes. Na sreËanju z dr. Stanko Lunder VerliË z MIZSŠ je bilo sklenjeno, 
da se bomo na to temo sestali z zavodom za šolstvo.

VeËji obseg pravice do izobraževanja, kot jo imajo uËitelji v skladu s kolektivno pogodbo − podobno kot v centrih 
za socialno delo −, utemeljujemo s širjenjem problematike. Dr. Stanki Lunder VerliË smo predstavnice Sekcije sve-
tovalnih delavk in delavcev SVIZ predstavile obremenitve, s katerimi se pri svojem delu sooËamo na dnevni ravni in 
vodijo k izgorelosti. Hkrati pa uËenci in dijaki potrebujejo ustrezen odziv in pomoË. Naše delo ni $enopredmetno«. 
Vsak dan se sreËujemo z novimi pojavnimi oblikami posebnih potreb, v šolo so integrirani uËenci z razliËnimi zdra-
vstvenimi diagnozami in ovirami, vse veË je Ëustveno vedenjskih motenj in posledic vzgoje z razvajanjem, na poho-
du je epidemija nekemiËnih odvisnosti, velik odstotek otrok prihaja iz nefunkcionalnih družin, ki jim niso kos niti cen-
tri za socialno delo, mi pa moramo z njimi $preživeti«.

Ureditev svetovalne storitve kot oblike dodatne strokovne pomoËi. Vsak uËenec, ki prejme dodatne ure stro-
kovne pomoËi, prejme tudi uro svetovalne storitve, ki ni sistemizirana niti plaËana. To storitev lahko opravlja veË 
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profilov zaposlenih. Na srednje veliki šoli (300 uËencev), ki ima približno 30 otrok z odloËbo o DSP, pomeni to 30 ur 
na teden oziroma zaposlitev poldrugega pedagoškega delavca ali skoraj celega svetovalnega delavca.

Svetovalni delavci kot izvajalci sistemiziranih ur za DSP in ISP. PriËakujemo, da bo sistemizacija delovnih mest 
za te ure za svetovalne delavke in delavce urejena enako kot pri uËiteljih.

Ustreznost socialnih delavcev kot pedagoškega kadra, Ëe imajo pedagoško-andragoško izobrazbo.

Sekcija svetovalnih delavk in 
delavcev SVIZ je na Ministrstvu  
za izobraževanje, znanost in šport 
konec leta 2017 predstavila 
kompleksno delo svetovalne službe 
v vzgoji in izobraževanju ter sam 
poklic, ki je mnogokrat spregledan 
in ob poslabšanih socialnih in 
ekonomskih razmerah v zadnjih 
letih še posebno izpostavljen.

V zadnjem letu mandata 2014−2018 je SVIZ organiziral veË protestnih shodov in splošni stavki v vzgoji in izobraže-
vanju, ob katerih smo tudi svetovalni delavke in delavci predstavili svoje delo ter izpostavili akutne težave, ki jih za-
znavamo vsi − tj. uËitelji, starši, otroci − in ob njih vsi skupaj postajamo vedno bolj nemoËni ter izgoreli. ReËem lah-
ko, da je Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ v zadnjem mandatu dobro $zagrizla« v delo. »aka nas novo ob-
dobje, ki ne bo dovolilo, da bi popustili na kateremkoli podroËju − niti v zavodih niti v institucijah, ki so nam 
nadrejene. Udeležba na sestankih sekcije v minulem štiriletnem obdobju po moji oceni ni zadovoljila priËakovanj, a 
so bili ob tem tisti, ki so se udeležili veËine sklicev, dovolj aktivni in so pokazali dovolj $potisne sile« za reševanje de-
lovnopravnih izzivov. Strokovna služba SVIZ je bila na sestankih dobro zastopana in nam je nudila dober okvir za 
delo. Opozarjala nas je na veljavno zakonodajo, ki − jasno − ni v prid našim priËakovanjem in zahtevam. A v ilustra-
cijo: tudi volilna pravica žensk je bila uzakonjena pozno, vendar bi brez zahtev in pritiskov s strani žensk še vedno 
volili zgolj moški. Svetovalni delavke in delavci se bomo borili za moralnost, praviËnost in zakonitost. Strokovno 
službo SVIZ ob tem prosimo, naj nas še naprej spremlja, opozarja, a nam tudi pomaga v naših prizadevanjih.
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SEKCIJA ŠOLSKIH KNJIŽNI»ARK IN KNJIŽNI»ARJEV SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravila: Marija AndrejËiË, predsednica Sekcije šolskih knjižniËarjev SVIZ

Sekcija šolskih knjižniËark in knjižniËarjev SVIZ je bila ustanovljena na pobudo zaposlenih v šolskih knjižnicah leta 2016. 
KnjižniËarji smo na šolah in v drugih zavodih sami in tako tam nimamo možnosti, da bi se s komerkoli posvetovali o pro-
blematiki, povezani z našim delom. V številnih zavodih smo zaposleni celo za krajši delovni Ëas od polnega in moramo 
tako dopolnjevati svoje delo še s pouËevanjem, izvajanjem individualne in skupinske pomoËi (ISP), z obveznimi in neob-
veznimi izbirnimi predmeti itd. In Ëeprav smo strokovni delavci, naše delo le ni ovrednoteno enako kot delo uËiteljev.

Ustanovni sestanek Sekcije šolskih knjižniËarjev SVIZ je bil izpeljan 12. 5. 2016 na sedežu sindikata v Ljubljani. Velike 
zasluge za to, da je bila naša sekcija vzpostavljena, ima med drugimi pomoËnik glavnega tajnika SVIZ Marjan GojkoviË, 
na sestankih in pri pisanju zapisnikov pa nam je zelo veliko pomagala strokovna sodelavka za pravne zadeve Jadranka 
Zupanc − obema se najlepše zahvaljujem. Za predsednico sekcije sem bila soglasno potrjena Marija AndrejËiË (OŠ Do-
lenjske Toplice), ki sem bila tudi najglasnejša pobudnica za to, da sekcijo ustanovimo. V predsedstvu pa so bili v minu-
lem mandatnem obdobju še Nataša Kuštrin Tušek (Gimnazija Nova Gorica), Marjana Rojnik (OŠ Veržej), Milan Kumer 
(OŠ Majšprek), Urška ŠËavniËar Cunder (OŠ Vodice), Alja Bratuša (OŠ Polzela) in Andreja Urbanec (OŠ Orehek Kranj). 
V sekciji so zastopani predstavnice in predstavniki šolskih knjižniËarjev z vseh 27 obmoËnih odborov SVIZ Slovenije; 
pridružili so se nam še predstavniki kulture, glasbenih šol in šol s prilagojenim programom.

V dveh letih, odkar je sekcija aktivna, smo se sestali štirikrat, poleg tega pa se je ožji odbor dodatno sešel z ministrico 
za izobraževanje dr. Majo Makovec BrenËiË. Podrobni zapisniki vseh naših sestankov so dostopni na povezavi https://
www.sviz.si/sekcija-solskih-knjiznicarjev/, sicer pa smo na ustanovnem sestanku oblikovali koordinacijski odbor in 
opredelili nekaj nalog, ki jih bomo poskušali reševati v okviru sekcije. Izpostavili smo naslednjo problematiko: neurejen 
delovni Ëas knjižniËarjev, neovrednoteno delo knjižniËarjev v vrtcih, priznavanje oddelkov podaljšanega bivanja v nor-
mativu za zaposlovanje knjižniËarjev, ureditev dela skrbnika uËbeniškega sklada in primerno plaËilo za to delo, opra-
vljanje $doprinosa« (kot so spremstvo, dežurstva, nadomešËanja in drugo delo), neurejen odmor med delovnim Ëa-
som, predlog za spremembo normativa (namesto za 20 oddelkov bi moral biti šolski knjižniËar 100-% zaposlen za 18 
oddelkov, tj. po 2 oddelka na razred), plaËilo/zaposlitev knjižniËarjev na srednjih šolah, ki še vedno temelji na številu 
dijakov, napredovanje in priznavanje kvalifikacij v vseh knjižnicah (nazivov iz šolstva namreË ni mogoËe uveljavljati v 
splošnih knjižnicah in kulturi ter obrnjeno), nadomešËanje odsotnih uËiteljev v rednem delovnem Ëasu knjižniËarjev, 
delo, ko imamo knjižniËarji samo dopust, vrednotenje ur izposoje, izvedba knjižniËno-informacijskih znanj (KIZ-a) ...

6.14.

Šolske knjižniËarke in knjižniËarji  
so v mandatnem obdobju 2014−2018 
tudi resorno ministrico dr. Majo 
Makovec BrenËiË opozorili na 
problematiko upravljanja uËbeniških 
skladov ter na vprašanja prehoda na 
Cobiss, nabavne politike v šolskih 
knjižnicah, prisotnosti na delovnem 
mestu, knjižniËarjevega dela 
v vrtcu …

Na drugem sestanku sekcije (1. 12. 2016) smo obravnavali zlasti problematiko uËbeniškega sklada in obvezen prehod 
na knjižniËni informacijski sistem Cobiss, ki ga je prinesel novi Zakon o knjižniËarstvu in doloËa, da morajo vse šolske 
knjižnice do konca leta 2018 obvezno preiti na Cobiss. Na tem sestanku sta bila navzoËa tudi glavni tajnik Branimir Štru-
kelj in Marko Petejan iz podjetja Mordicom, ki je snovalec programa WINKNJ za šolske knjižnice. Slednji nam je predsta-
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vil nekatere pomanjkljivosti in pasti pri prehodu na Cobiss, knjižniËarke in knjižniËarji pa smo se pri tem zavzeli za kon-
verzijo, ki mora biti izpeljana povsem brez napak. Glede uËbeniškega sklada smo se vsi navzoËi strinjali, da je narava 
dela skrbnika uËbeniškega sklada taka, da opravlja posamezna dela in naloge v povezavi s skladom vse šolsko leto, zato 
bi to delo moralo biti sistemizirano. Zahtevamo sistemizacijo dela skrbnika uËbeniškega sklada v sklopu dela šolskega 
knjižniËarja, saj to spada med redne letne naloge in ni izjemni dogodek, za katere smo vsako leto posebej nagrajeni (kot 
predvideva Pravilnik o uËbeniških skladih). Ob poveËanju del in nalog v okviru delovnega mesta knjižniËar je treba obve-
zno spremeniti normativ za zaposlovanje knjižniËarjev (sprememba Pravilnika o normativih in standardih).

UËbeniški sklad je bil osrednja tema tudi na tretjem sestanku (7. 3. 2017). Ob tej priložnosti je naša sekcija pozvala SVIZ, 
naj pri ministrstvu za izobraževanje vztraja, da se uskladi Pravilnik o upravljanju uËbeniških skladov, in sicer predvsem 
v delu, ki ureja dodatne delovne obremenitve za šolske knjižniËarje kot skrbnike uËbeniških skladov. Sekcija je vztrajala, 
naj bodo v skupino za usklajevanje sprememb imenovani tudi predstavniki skrbnikov praktikov. Za osnovne šole je bila 
tako potrjena Urša Bajda, za srednje Silva UršiË. Sekcija je pozvala SVIZ tudi, da naj vztraja pri soËasni spremembi nor-
mativa za zaposlovanje knjižniËarjev v šolah, upoštevaje obseg novih del in nalog, ki jih predstavlja upravljanje uËbeni-
ških skladov, ter da se do vsebine Pravilnika o uËbeniških skladih dokonËno opredeli šele, ko bo usklajen tudi spreme-
njeni normativ za zaposlovanje šolskih knjižniËarjev. Izrekli smo se še proti nepotrebnemu vpisovanju uËbeniškega gra-
diva za uËence prvega razreda v Cobiss za eno šolsko leto, saj temu ob koncu šolskega leta sledi odpisovanje gradiva.

Na naslednjem v nizu sestankov Sekcije šolskih knjižniËarjev SVIZ (23. 10. 2017) smo obravnavali enako problema-
tiko, kot je že bila izpostavljena, in se seznanili z doseženim napredkom. Za delo uËbeniškega sklada zdaj spet dobi-
mo denarno $nagrado«, tako da ne delamo veË brez plaËila, vendar pa delo skrbnika še ni sistemsko rešeno. Prav 
tako še nista doreËena delovni Ëas knjižniËarjev in prehod na Cobiss.

Naš zadnji sestanek v mandatnem obdobju 2014−2018 (19. 1. 2018) smo izpeljali v dveh delih: predstavnice in pred-
stavniki sekcije smo se najprej sešli na sedežu GO SVIZ, pozneje pa smo vse poprej omenjene težave, s katerimi se 
sreËujemo pri svojem delu, na ministrstvu predstavili dr. Maji Makovec BrenËiË. Na sestanku sta bili poleg ministri-
ce prisotni tudi dr. Vesna »opiË, ki je na MIZŠ zadolžena za šolske knjižnice, in dr. Stanka Lunder VerliË. Izpostavili 
smo teme, ki so kratko predstavljene v nadaljevanju zapisa:

Problematika upravljanja uËbeniškega sklada v šolskih knjižnicah. Številni šolski knjižniËarke in knjižniËarji so 
zadnjih pet ali celo šest let opravljali delo, povezano z upravljanjem uËbeniškega sklada, povsem brezplaËno. Zah-
tevamo sistemizacijo dela skrbnika uËbeniškega sklada v sklopu dela šolskega knjižniËarja, saj tudi Cobiss doloËa, 
da mora biti skrbnik šolski knjižniËar.

Obvezen prehod na Cobiss. Zahtevali smo podaljšanje roka za obvezen prehod na Cobiss in medresorsko uskladitev 
Ëlanarine zanj. IZUM je namreË za svoje delo že plaËan, šole pa naj bi poravnavale še Ëlanarino. Zahtevamo tudi kon-
verzijo za knjižnice, ki imajo veliko gradiva in so bile že ves Ëas pridružene Ëlanice Cobiss-a. Konverzija mora biti izpe-
ljana brez napak, IZUM pa mora omogoËati brezplaËno dodatno izobraževanje za šolske knjižniËarje (inventarizacija 
serijskih publikacij, opravljanje inventure …), ki je nujno, da lahko knjižniËarji kakovostno opravljamo svoje delo.

Nakup gradiva v šolskih knjižnicah. Šolskim knjižnicam naj pristojno ministrstvo (vrtcem pa obËine) dodeli na-
menska sredstva za nakup knjižniËnega gradiva.

Ovrednotenje dela šolskega knjižniËarja v vrtcih v 20. Ëlenu Zakona o vrtcih, saj si sicer ni mogoËe predstavlja-
ti, kako bo gradivo vneseno v Cobiss, in bo morda za vedno izgubljeno.

Pedagoške ure naj se šolskemu knjižniËarju, ko je v vlogi uËitelja, ovrednotijo enako kot uËiteljem. Tako kot uËite-
ljem naj se tudi za knjižniËarje ovrednoti dodatno delo, ki ga opravijo.

Oddelki podaljšanega bivanja naj se šolskemu knjižniËarju ovrednotijo kot del normativa.

Prisotnost na delovnem mestu naj za knjižniËarje velja enako kot za uËitelje. »e knjižniËar izvaja pouk, KIZ ali iz-
posojo, naj se to tudi primerno ovrednoti.

Iz vsega predstavljenega povsem jasno izhaja, da je Sekcija šolskih knjižniËark in knjižniËarjev zelo potrebna, ob tem 
pa naj dodam še, da nobeden od sestankov, ki smo jih izpeljali, ni bil nesklepËen.
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SEKCIJA UPOKOJENIH »LANIC IN »LANOV SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018
Pripravila: Jožica UnetiË, predsednica Sekcije upokojenih Ëlanic in Ëlanov SVIZ

Sekcija upokojenih Ëlanic in Ëlanov SVIZ Slovenije deluje v okviru Glavnega odbora SVIZ že nekaj let, ustanovljena 
pa je bila z namenom, da bi nekdaj zaposleni v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture tudi po upoko-
jitvi ostali aktivni v razliËnih oblikah delovanja in druženja. V naši sekciji je danes 917 Ëlanic in Ëlanov, pri Ëemer se 
število iz leta v leto poveËuje. S plaËano Ëlanarino, ki znaša 15 evrov na leto, je Ëlanstvu omogoËena udeležba na 
razliËnih sreËanjih, izletih, kulturnih prireditvah na ravni glavnega odbora in obmoËij, cenejši najem poËitniških sta-
novanj v lasti sindikata in še številne druge ugodnosti.

Novo vodstvo Sekcije upokojenih Ëlanic in Ëlanov za mandatno obdobje 2014−2018 je bilo izvoljeno na koordinacij-
skem odboru 2. 10. 2014. V omenjenem Ëasu se je sekcija dodatno sestala še trikrat (26. 11. 2015, 15. 11. 2016 in 7. 
12. 2017), navzoËi Ëlanice in Ëlani pa so na sejah razpravljali o delu sekcije po posameznih obmoËnih odborih sindi-
kata, o organizaciji vsakoletnega vseslovenskega sreËanja upokojenih Ëlanic in Ëlanov, se seznanjali z aktualno pro-
blematiko na podroËju vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, skrbjo za ohranjanje javnega zdravstva, pred-
vsem pa je bil velik poudarek na izboljšanju kakovosti življenja, na zaposlovanju mladih in urejanju razmer v vseh se-
gmentih družbe. Enotno smo podprli tudi vse sindikalne akcije na ravni glavnega odbora, tvorno in aktivno smo 
sodelovali v razpravah o aktualnih temah ter se zavzemali za ekonomsko uspešno in praviËno državo.

V skladu s prizadevanjem, da bi v SVIZ naredili veË glede informiranja o možnosti nadaljevanja Ëlanstva v sindikatu 
tudi po upokojitvi, smo v sodelovanju s strokovno sodelavko GO SVIZ v minulem mandatnem obdobju pripravili zgi-
banko z osnovnimi podatki o Ëlanstvu v SVIZ, pravicah in ugodnostih iz Ëlanstva, kontaktih o zastopnikih po posa-
meznih obmoËjih sindikata, priložena pa je tudi pristopna izjava za upokojene Ëlanice in Ëlane. Zgibanko smo posla-
li vsem našim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, vsem dosedanjim upokojenim Ëlanicam in Ëlanom, še zmeraj 
pa je dostopna tudi na spletni strani sindikata.

Druženja in izleti, ki smo jih v sekciji naËrtovali v letih od 2014 do 2018, so bili v celoti izpeljani. Tako smo po progra-
mu organizirali letna sreËanja upokojenih Ëlanov, in sicer prvo v mandatnem obdobju na Koroškem (11. 6. 2015, 181 
udeleženk in udeležencev), drugo v Murski Soboti (9. 6. 2016, 255 udeleženk in udeležencev), naslednje na Ptuju (8. 
6. 2017, 255 udeleženk in udeležencev) ter zadnje v Ljubljani (7. 6. 2018, 260 udeleženk in udeležencev). Vsakole-
tno vseslovensko sreËanje upokojenih Ëlanic in Ëlanov SVIZ organizirajo posamezni obmoËni odbori sindikata ob 
sodelovanju tamkajšnjih sekcij, poteka pa pod okriljem GO SVIZ, ki dogodek tudi financira. Odzivi udeležencev so 
vselej zelo pozitivni, zato tudi na tem mestu izrekamo GO SVIZ veliko zahvalo za ta neprecenljiva druženja. Prav 
tako, seveda, hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi naših dozdajšnjih sreËanj − za dobro organizacijo, prisrËen 
sprejem in gostoljubnost.

6.15.

»lanice in Ëlani Sekcije upokojenih 
Ëlanic in Ëlanov so se v mandatnem 
obdobju 2014−2018 sreËali na štirih 
letnih sreËanjih, na katerih so 
spoznavali Slovenijo. Družili so  
se na Koroškem, v Murski Soboti,  
na Ptuju in nazadnje v Ljubljani.
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V mandatnem obdobju 2014−2018 nam je uspelo ustanoviti še nekaj sekcij upokojenih Ëlanic in Ëlanov po posame-
znih obmoËjih − nekatere so bolj, druge manj aktivne −, brez sekcije pa za zdaj ostajajo obmoËni odbori Idrija, Le-
nart, Slovenske Konjice in Škofja Loka. V naslednjem mandatu bo treba vložiti še veË truda, da bi bile sekcije bolj de-
javne, v pridobivanje novih Ëlanic in Ëlanov ter veËjo informiranost Ëlanstva tudi s strani sindikalnih zaupnikov in 
predsednikov obmoËij. NedokonËana naloga za naslednje štiriletno obdobje prav tako ostaja povezovanje med sek-
cijami posameznih obmoËnih odborov, in sicer na kulturnem, športnem in družabnem podroËju. V povezavi s tem 
lahko pohvalim sekcijo upokojenih Ëlanic in Ëlanov obmoËnega odbora Novo mesto, ki že nekaj Ëasa uspešno sode-
luje s sekcijo obmoËnega odbora Bela krajina na rednih meseËnih sreËanjih.

Poudariti moram, da je treba narediti veË, da se bodo upokojeni Ëlanice in Ëlani v vseh sredinah poËutili zaželene, da 
bodo lahko s svojimi izkušnjami aktivno sodelovali pri delu obmoËnih odborov. Še vedno je namreË Ëutiti nerazume-
vanje aktivnega Ëlanstva, predvsem predsednic in predsednikov obmoËij, do naših želja in prizadevanj po vkljuËeva-
nju v delo obmoËnih odborov. Upokojeni Ëlanice in Ëlani smo veseli in zadovoljni, da nismo pozabljeni. Obojestran-
ske dejavnosti − na eni strani znanje in izkušnje starejših kot prava motivacija za mlade in na drugi strani vedoželj-
nost mladih − vzpostavljajo pristnejše medsebojne odnose in strpnost, kar je pogoj za prijetnejše sobivanje.
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IZVRŠILNI ODBOR SVIZ SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018

BRANIMIR ŠTRUKELJ
glavni tajnik SVIZ Slovenije

MARJANA KOLAR
predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje

JELKA VELI»KI
predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

JELKA HORVAT
predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

JOŽE BREZAVŠ»EK
predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov

DR. DANILO KORŽE
predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti

MAG. MOJCA JENKO
predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij

Izvršilni odbor se je v mandatnem obdobju 2014−2018 sestal na skupno 54. sejah: 42 jih je bilo rednih, 3 izredne in 
9 dopisnih.

6.16.
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GLAVNI ODBOR SVIZ SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU 2014−2018

MARIJA ANDREJ»I» (OŠ DOLENJSKE TOPLICE), MAJDA ANZELC (OŠ dr. FRANJA ŽGE»A DORNAVA), 
STANISLAV BEZJAK (OŠ VELIKA NEDELJA), JOLANDA BOROVNIK (VRTEC PRI OŠ RA»E), JOŽE BREZAVŠ»EK 
(EGSŠ RADOVLJICA), ANDREJ CAJNKO (OŠ MLADIKA, PTUJ), JANEZ »ERNILEC (ŠOLSKI CENTER KRANJ), 
IRENA »OLPA (CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA), DARINKA DEKLEVA (OŠ ANTONA ŽNIDERŠI»A ILIRSKA 
BISTRICA), JOŽICA DERGANC (VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO), FARUK DRECA (GLASBENA ŠOLA 
ROGAŠKA SLATINA), ROMAN EBERLINC (OŠ CERKNO), ANICA ERJAVEC (OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI 
GORICI), JELKA HORVAT (CVIU VELENJE), NADJA IVŠI∆ (ETrŠ BREŽICE), SILVIJA JAVORNIK (ŠOLSKI 
CENTER PTUJ), MAG. MOJCA JENKO (NARODNA GALERIJA LJUBLJANA), SANJA KANDARE (OŠ PODGORA, 
KUTEŽEVO), TANJA KAV»I» (OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN), VIKTOR KLAMPFER (GIMNAZIJA BEŽIGRAD 
LJUBLJANA), MOJCA KLAVŽAR (OŠ KOROŠKA BELA JESENICE), MARJANA KOLAR (VRTCI OB»INE MORAVSKE 
TOPLICE), PETRA KORITNIK (VRTEC JARŠE LJUBLJANA), DR. DANILO KORŽE (FERI MARIBOR), MARIJA 
KOVA»I» (OŠ IVANA KAV»I»A IZLAKE), SABINA KOVA»I» (OŠ »RNA NA KOROŠKEM), VILI KRAJNC (OŠ 
POHORSKEGA ODREDA, SLOVENSKA BISTRICA), TATJANA KRANER (OŠ LENART), JAROSLAV KRESNIK 
(TRETJA OŠ, SLOVENJ GRADEC), ROK KRIŽAJ (OŠ MEDVODE), SRE»KO LEŠEK (SŠ ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM CELJE), URŠKA LI»EN (VRTEC NOVA GORICA), IRENA LIPOVEC (OŠ 8 TALCEV LOGATEC), 
MAGDALENA MUSTAR PE»JAK (SGGOŠ LJUBLJANA), DUŠAN NEMEC (OŠ BOGOJINA), KATARINA 
PETERNELJ (OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO), MAG. VLASTA PEZDIRC (SŠ »RNOMELJ), MARJAN PLAV»AK (OŠ 
PREBOLD), DAVORKA PREGL (OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR), DR. JOŽE PUNGER»AR (INSTITUT JOŽEF 
STEFAN LJUBLJANA), MAG. BORIS RADOSAVLJEVI» (III. GIMNAZIJA MARIBOR), SLAVKO RAJH (OŠ VELIKA 
NEDELJA), SLAVICA REBERNAK (VRTEC SLOVENSKE KONJICE), VLASTA SAGADIN (OŠ OREHEK KRANJ), 
CVETKA STAMENKOVI∆ (OŠ PRESTRANEK), ROBERT STEGEL (GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA 
PIRAN), BOJANA STOPAR (OŠ ŠTURJE, AJDOVŠ»INA), MATJAŽ ŠALEJ (FESTIVAL VELENJE), BRANIMIR 
ŠTRUKELJ (GLAVNI TAJNIK SVIZ SLOVENIJE), JOŽICA UNETI» (NOVO MESTO), GRETA VATOVEC (OŠ VOJKE 
ŠMUC IZOLA), JELKA VELI»KI (OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE), DR. IGOR ZAJC (INSTITUT JOŽEF STEFAN 
LJUBLJANA), STANKA ZALETELJ (OŠ TREBNJE), MARIJA ŽGAVC (OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO).

Glavni odbor SVIZ se je v mandatnem obdobju 2014−2018 sestal na 26. sejah: 10 je bilo rednih, 11 izrednih, 5 dopisnih.

Glavni stavkovni odbor SVIZ se je v mandatnem obdobju 2014−2018 sestal na 8. sejah: 3 so bile redne, 5 izrednih.

6.17.
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 PREDLOG SPREMEMB STATUTA 
SVIZ SLOVENIJE 
Predlagatelj: Glavni odbor SVIZ Slovenije (sprejeto na 26. redni seji GO SVIZ dne 16. 10. 2018); 
poroËa: Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

 

 7.

Sklep: Sprejme se predlagane spremembe Statuta SVIZ Slovenije.

Uvod

V Ëasu do 30. junija 2018 je Komisija za oblikovanje in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije sprejemala pobude in pre-
dloge sprememb Statuta SVIZ Slovenije. Komisijo je imenoval Glavni odbor na svoji dvodnevni 24. seji (26. in 27. 3. 
2018), sestavljajo pa jo: Jelka VeliËki (predsednica), Stanko Vorih, Marjana Kolar, Branimir Štrukelj, Boris Radosa-
vljeviË, Magdalena Mustar PeËjak, Jože PungerËar. Za strokovna sodelavca komisije sta bila imenovana Jadranka 
Zupanc, strokovna sodelavka za pravne zadeve Glavnega odbora SVIZ Slovenije, in Janez Rešek, strokovni sodela-
vec za pravne zadeve ObmoËnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice.

Na seji 3. julija 2018 je Komisija za oblikovanje in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije pregledala prispele pobude in 
predloge ter jih posredovala GO SVIZ Slovenije v sprejem. Predlog sprememb Statuta SVIZ Slovenije je GO SVIZ 
Slovenije sprejel na 26. redni seji 16. oktobra 2018 in izglasoval, da se predlog sprememb uvrsti na dnevni red 10. 
kongresa SVIZ Slovenije.

Besedilo predloga sprememb Statuta SVIZ Slovenije z obrazložitvijo

V 18. Ëlenu Statuta SVIZ Slovenije se v 3. odstavku za prvim stavkom doda vejico in poved nadaljuje 
z besedilom: $tako da naj bi sestava predsedstva odražala razliËna strokovna podroËja ter regional-
no razpršenost Ëlanstva sindikalne konference.«

Besedilo 3. odstavka 18. Ëlena Statuta SVIZ Slovenije je po novem naslednje:
$Sindikalna konferenca izvoli izmed Ëlanov zbora sindikalne konference predsednika in štiri ali šest Ëlanov 
predsedstva, tako da naj bi sestava predsedstva odražala razliËna strokovna podroËja ter regionalno razpr-
šenost Ëlanstva sindikalne konference.«

Obrazložitev: Namen predlagane doloËbe je (gre za priporoËilo), da bi bil organ predsedstva posamezne sindi-
kalne konference SVIZ oblikovan tako, da bi s svojimi Ëlanicami in Ëlani zastopal Ëim širše strokovne in regional-
ne specifiËnosti na vsaki od ravni izobraževanja, ki jih sindikalne konference pokrivajo (predšolska vzgoja, OŠ, 
OŠPP, SŠ, kultura, visoko šolstvo in znanost). Sprememba statuta, Ëe bo sprejeta, bi formalno veljala šele pri 
oblikovanju predsedstev za mandatno obdobje 2022−2026. Poudariti pa je treba, da so že nekatera zdajšnja 
predsedstva sindikalnih konferenc sestavljena tako, da odražajo strokovno ter regionalno razpršenost posame-
zne ravni organiziranosti.

Sklep: Sprejme se besedilo Statuta SVIZ Slovenije z izglasovanimi spremembami in dopolnitvami.
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Razrešitev Glavnega odbora SVIZ, Izvršilnega odbora SVIZ, Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, 
Nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2014−2018

Predlog ugotovitvenega sklepa:  
Z dnem 20. novembra 2018 preneha mandat Glavnemu odboru SVIZ v sestavi:

1. Marija AndrejËiË, OŠ Dolenjske Toplice,
2. Majda Anzelc, OŠ dr. Franja ŽgeËa Dornava,
3. Stanislav Bezjak, OŠ Velika Nedelja,
4. Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ RaËe,
5. Jože BrezavšËek, EGSŠ Radovljica,
6. Andrej Cajnko, OŠ Mladika, Ptuj
7. Janez »ernilec, Šolski center Kranj,
8. Irena »olpa, Center Janeza Levca, Ljubljana,
9. Darinka Dekleva, OŠ Antona ŽnideršiËa, Ilirska Bistrica,
10. Jožica Derganc, Vrtec Pedenjped, Novo mesto,
11. Faruk Dreca, Glasbena šola Rogaška Slatina,
12. Roman Eberlinc, OŠ Cerkno,
13. Anica Erjavec, OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici,
14. Jelka Horvat, CVIU Velenje,
15. Nadja Ivšić, ETrŠ Brežice,
16. Silvija Javornik, Šolski center Ptuj,
17. mag. Mojca Jenko, Narodna galerija Ljubljana,
18. Sanja Kandare, OŠ Podgora, Kuteževo
19. Tanja KavËiË, OŠ Franceta Bevka, Tolmin,
20. Viktor Klampfer, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana,
21. Mojca Klavžar, OŠ Koroška Bela, Jesenice,
22. Marjana Kolar, Vrtci ObËine Moravske Toplice,
23. Petra Koritnik, Vrtec Jarše, Ljubljana,
24. dr. Danilo Korže, FERI Maribor,
25. Marija KovaËiË, OŠ Ivana KavËiËa, Izlake,
26. Sabina KovaËiË OŠ »rna na Koroškem,
27. Vili Krajnc, OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica,
28. Tatjana Kraner, OŠ Lenart,
29. Jaroslav Kresnik, Tretja OŠ, Slovenj Gradec,
30. Rok Križaj, OŠ Medvode,
31. SreËko Lešek, SŠ za gostinstvo in turizem Celje,
32. Urška LiËen, Vrtec Nova Gorica,
33. Irena Lipovec, OŠ 8 talcev Logatec,
34. Magdalena Mustar PeËjak, SGGOŠ Ljubljana,
35. Dušan Nemec, OŠ Bogojina,
36. Katarina Peternelj, OŠ Škofja Loka - Mesto,
37. mag. Vlasta Pezdirc, SŠ »rnomelj,
38. Marjan PlavËak, OŠ Prebold,
39. Davorka Pregl, OŠ Slave Klavore Maribor,
40. dr. Jože PungerËar, Institut Jožef Stefan, Ljubljana,
41. mag. Boris RadosavljeviË, III. Gimnazija Maribor,

 RAZREŠITVE IN VOLITVE 8.
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42. Slavko Rajh, OŠ Velika Nedelja,
43. Slavica Rebernak, Vrtec Slovenske Konjice,
44. Vlasta Sagadin, OŠ Orehek, Kranj,
45. Cvetka Stamenković, OŠ Prestranek,
46. Robert Stegel, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran,
47. Bojana Stopar, OŠ Šturje, AjdovšËina,
48. Matjaž Šalej, Festival Velenje,
49. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije,
50. Jožica UnetiË, Novo mesto,
51. Greta Vatovec, OŠ Vojke Šmuc Izola,
52. Jelka VeliËki, OŠ Antona Aškerca, Velenje,
53. dr. Igor Zajc, Institut Jožef Stefan, Ljubljana,
54. Stanka Zaletelj, OŠ Trebnje,
55. Marija Žgavc, OŠ Jurija Dalmatina, Krško.

Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 20. novembra 2018 preneha mandat Izvršilnemu odboru SVIZ v sestavi:

1. Marjana Kolar,
2. Jelka VeliËki,
3. Jelka Horvat,
4. Jože BrezavšËek,
5. dr. Danilo Korže,
6. mag. Mojca Jenko in
7. Branimir Štrukelj.

Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 20. novembra 2018 preneha mandat Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ v sestavi:

1. Stanko Vorih (predsednik),
2. Janez Galzinja,
3. Igor Jeram,
4. Janez VirtiË,
5. Jelka Žugelj.

 Namestnici:
1. Andreja Grom,
2. Andreja Škorjanc Gril.

Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 20. novembra 2018 preneha mandat Nadzornemu odboru SVIZ v sestavi:

1. Erika Rozman Logar (predsednica),
2. Robert Brezovnik,
3. Sonja MlinariË.

 Namestnika:
1. Darinka KovaËiË,
2. Andrej VrtiË.

Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 20. novembra 2018 preneha mandat glavnemu tajniku SVIZ Branimirju Štruklju.
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V skladu s 3. odstavkom 17. Ëlena Statuta SVIZ Slovenije se ugotovi, da imajo ObmoËni odbori Celje (1.858), 
Kranj (1.578), Koroška (1.503), Ljubljane in okolice (10.677), Podravje (4.018), Nova Gorica (1.058), Novo 
mesto (1.794), Obala (1.591), Pomurje (1.987), Posavje (1.594), Ptuj (1.291), Velenje (1.613) od 1.000 do 2.000 
Ëlanov in jim zato pripada en (1) dodatni Ëlan v Glavnem odboru SVIZ Slovenije.

ObmoËni odbor SVIZ Ljubljane in okolice (10.677) ima še pet (5) dodatnih Ëlanov glavnega odbora, 
ObmoËni odbor SVIZ Podravja (4.018) pa 1 dodatnega Ëlana glavnega odbora.

Sklep: Potrdi se sestava Glavnega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2018−2022:

• predsednik Sindikalne konference predšolske vzgoje,
• predsednik Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih,
• predsednik Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
• predsednik Sindikalne konference srednjih šol, višjih šol in dijaških domov,
• predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti,
• predsednik Sindikalne konference kulturnih organizacij,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ AjdovšËina,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Bela krajina,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Celje in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Idrija,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Ilirska Bistrica,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Jesenice,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Koroška in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Kranj in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Lenart,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Ljubljana in okolica in šest Ëlanov,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Nova Gorica in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Novo mesto in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Obala in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Ormož,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Podravje in dva Ëlana,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Pomurje in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Posavje in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Postojna,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Ptuj in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Radovljica,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Slovenska Bistrica,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Slovenske Konjice,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Šmarje pri Jelšah,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Škofja Loka,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Tolmin,

SPREJEM UGOTOVITVENEGA 
SKLEPA O SESTAVI GLAVNEGA 
ODBORA SVIZ SLOVENIJE

 9.
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• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Velenje in en Ëlan,
• predsednik ObmoËnega odbora SVIZ Zasavje,
• predsednik Sekcije upokojenih Ëlanov SVIZ,
• predsednik Sekcije administrativno-raËunovodskih in tehniËnih delavcev SVIZ,
• predsednik Sekcije svetovalnih delavcev SVIZ,
• predsednik Sekcije šolskih knjižniËarjev,
• dodaten Ëlan (1) iz SK visokega šolstva in znanosti in
• glavni tajnik SVIZ.



85

Sklepi:

Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, Nadzornemu odboru SVIZ in glavnemu tajniku 
SVIZ zaËne teËi mandat za obdobje od leta 2018 do 2022 z dnem izvolitve oziroma sprejetjem ugo-
tovitvenega sklepa na 10. kongresu, izteËe pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu.

Glavnemu odboru SVIZ zaËne teËi mandat za obdobje od leta 2018 do 2022 z dnem sprejetja ugoto-
vitvenega sklepa o poimenski sestavi glavnega odbora na konstitutivni seji glavnega odbora, izteËe 
pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu.

Izvršilnemu odboru SVIZ zaËne teËi mandat za obdobje od leta 2018 do 2022 z dnem sprejetja ugo-
tovitvenega sklepa o poimenski sestavi izvršilnega odbora na konstitutivni seji glavnega odbora, iz-
teËe pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu.

Predsedniku in predsedstvu sindikalne konference zaËne teËi mandat za obdobje od leta 2018 do 
2022 z dnem izvolitve na volilnem zboru sindikalne konference do izvolitve novega predsedstva sin-
dikalne konference za naslednje mandatno obdobje.

PREDLOG STATUTARNEGA SKLEPA 
O DOLO»ITVI ZA»ETKA IN KONCA 
MANDATOV ORGANOV SVIZ

 10.
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SEZNAM DELEGATK IN DELEGATOV 
ZA 10. KONGRES SVIZ SLOVENIJE

 11.

GO SVIZ SLOVENIJE

1. BRANIMIR ŠTRUKELJ GLAVNI TAJNIK SVIZ SLOVENIJE

OO SVIZ AJDOVŠ»INA

2. NADJA KOMPARA OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA

3. STOJAN KOREN OŠ OTLICA AJDOVŠ»INA

4. BOJANA STOPAR OŠ ŠTURJE

OO SVIZ BELA KRAJINA

5. mag. VLASTA PEZDIRC SREDNJA ŠOLA »RNOMELJ

6. VLADIMIRA ŠTRUCL OŠ KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ

OO SVIZ CELJE

7. POLONA BASTI» OŠ VOJNIK

8. MIHA GARTNER GIMNAZIJA CELJE CENTER

9.  BOŽENA HOSTNIK ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠ»INE SLOVENIJE CELJE

10.  LILJANA JEVŠINEK VRTEC ANICE »ERNEJEVE CELJE

11.  SRE»KO LEŠEK SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

12. VOJIN MLINAREVI∆ OŠ FRANA ROŠA CELJE

13.  MARJAN PLAV»AK OŠ PREBOLD

14.  BRANKO RIBI» OŠ GLAZIJA CELJE

15. DRAGICA VRA»UN HERCOG OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR

OO SVIZ IDRIJA

16.  ROMAN EBERLINC OŠ CERKNO

17.  GREGOR OZEBEK OŠ CERKNO

OO SVIZ ILIRSKA BISTRICA

18.  DARINKA DEKLEVA OŠ ANTONA ŽNIDERŠI»A ILIRSKA BISTRICA

19.  TADEJA MOŽINA OŠ DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA

OO SVIZ JESENICE

20. MATEJA EGART SREDNJA ŠOLA JESENICE

21. ANA MILER GIMNAZIJA JESENICE
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OO SVIZ KOROŠKA

22. ROBERT BREZOVNIK ŠC RAVNE NA KOROŠKEM

23.  FABIO FEREGOTTO CUDV »RNA NA KOROŠKEM

24.  IGOR JERAM PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC

25.  SABINA KOVA»I» OŠ »RNA NA KOROŠKEM

26.  JAROSLAV KRESNIK TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC

27. TATJANA KRUMP OŠ VUZENICA

28.  EMA LEPEN VRTEC PRI OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE

29.  VOJKO ŠUŠTARŠI» ŠC SLOVENJ GRADEC - GIMNAZIJA

OO SVIZ KRANJ

30.  IRENA HUDOBIVNIK OŠ SIMONA JENKA KRANJ

31.  URŠKA KEJŽAR KRANJSKI VRTCI

32.  JANA KOVA» OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

33.  LUCIJA PODBREŽNIK MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

34.  ALEŠ PREVODNIK OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

35.  VLASTA SAGADIN OŠ OREHEK KRANJ

36.  PATRICIJA VELDIN GIMNAZIJA KRANJ

37.  TADEJA ZAGORŠEK DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ

OO SVIZ LENART

38.  TATJANA KRANER OŠ LENART

39.  JASNA MALNAR OŠ JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL

OO SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE

40.  MARKO BASEJ BIC LJUBLJANA − ŽIVILSKA ŠOLA

41.  JURIJ BLAŽI» OŠ OB RINŽI KO»EVJE

42.  NADA CINDRI» VRTEC KURIR»EK LOGATEC

43.  mag. MOJCA »U»EK PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

44.  ROBIN DEWA OŠ NOVE FUŽINE LJUBLJANA

45.  DUŠAN DVORŠ»AK ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

46.  LIDIJA GERGEK VRTEC URŠA DOMŽALE

47.  DRAGICA GLAŽAR CPI CENE ŠTUPAR LJUBLJANA

48.  MAJA GLOBO»NIK OŠ PRESKA MEDVODE

49.  IGOR GRUDEN SREDNJA ŠOLA IVAN»NA GORICA

50.  mag. MOJCA JENKO NARODNA GALERIJA LJUBLJANA

51. VIKTOR KLAMPFER GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA

52. IRENA KNEZ OŠ VALENTIN VODNIK LJUBLJANA 

53.  MATJAŽ KOLAR VRTEC MENGEŠ
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54.  MARINA KOPŠE SLOVENSKA FILHARMONIJA - ORKESTER LJUBLJANA

55. PETRA KORITNIK VRTEC JARŠE LJUBLJANA

56.  GREGOR KOVA»I» OŠ ŠKOFLJICA

57.  KLEMEN KOVA»I» OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KO»EVJE

58.  ROK KRIŽAJ OŠ MEDVODE

59.  VESNA KU»AN VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN LJUBLJANA

60.  LEONIDA LEBAR RUSSO KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

61.  IRENA LIPOVEC OŠ 8 TALCEV LOGATEC

62. dr. MARINA LUKŠI» HACIN ZRC SAZU LJUBLJANA

63. TATJANA MARTUN INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA

64. LILIJANA MEDEN FUCHS OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI

65.  NATAŠA MODIC VRTEC POD GRADOM LJUBLJANA

66.  MAGDALENA MUSTAR PE»JAK SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA  
IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

67. BOJANA OBERSTAR BIŽAL OŠ STARA CERKEV

68.  ANŽE PERNE GIMNAZIJA VI» LJUBLJANA

69.  KSENIJA PIŠLJAR OŠ DOBROVA

70.  TJAŠA PODPE»AN UNIVERZA V LJUBLJANI

71.  BORUT POGORELEC GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KO»EVJE

72.  BARBARA POŽARNIK VAVKEN OŠ KOLEZIJA LJUBLJANA

73.  dr. JOŽE PUNGER»AR INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA

74.  BARBARA REDNAK ROBI» OŠ POLHOV GRADEC

75.  JANA SEPI» ŠC LJUBLJANA − GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA

76.  NATAŠA SKOK OŠ VIDE PREGARC LJUBLJANA

77.  ANDREJ SMREKAR OŠ N. H. MAKSA PE»ARJA LJUBLJANA

78.  ŠPELA STELE OŠ OSKARJA KOVA»I»A LJUBLJANA

79. KLEMEN STOJANOVI» OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

80.  VLASTA STRMLJAN VIZ VIŠNJA GORA

81.  PETER ŠALA GŠ VI» RUDNIK LJUBLJANA

82.  ROMANA ŠAREC ROJC OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJUBLJANA

83.  MARJAN ŠTUKELJ MLADINSKI DOM MAL»I BELI» LJUBLJANA

84.  SAVI ŠVIGELJ VRTCI BREZOVICA

85. ANITA TANCIK OŠ DOMŽALE

86.  JANEZ TANKO OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA

87.  ZLATA VERBEC OŠ MILANA ŠUŠTARŠI»A LJUBLJANA

88.  DENISE ZAJC OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK
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89.  JELKA ŽUGELJ GŠ FRANCA ŠTURMA LJUBLJANA

OO SVIZ NOVO MESTO

90.  ZVIJEZDANA CUJNIK GRM NOVO MESTO − CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

91.  JOŽICA DERGANC VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

92.  KLAVDIJA KRANJEC OŠ ŠENTJERNEJ

93.  ALEKSANDRA KROPIN EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO

94.  BARBARA LEBEN VRTEC MAVRICA TREBNJE

95.  BOŠTJAN PAPEŽ OŠ BRŠLJIN NOVO MESTO

96. MARTIN PUNGER»AR ZVKDS NOVO MESTO

97.  MELITA TURK OŠ OTO»EC

98. BRANKA ZORI∆ JAZBEC GŠ MARJANA KOZINE NOVO MESTO

OO SVIZ NOVA GORICA

99.  ANICA ERJAVEC OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI

100.  TINA KOR»E OŠ KOZARA NOVA GORICA

101.  PAVEL PAHOR GŠ NOVA GORICA 

102.  ALEŠ TANKOSI∆ ŠC NOVA GORICA

103.  ANDREJA VETRIH HUMAR OŠ SOLKAN

 OO SVIZ OBALA

104. BRANKO FILIPI» OŠ OSKARJA KOVA»I»A ŠKOFIJE

105. MARTINA JAKUS VRTEC MORJE LUCIJA

106.  IVAN LEŠNIK PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

107. MAJA NANUT SŠ IZOLA

108. JADRAN PLAZNIK SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

109. JAKA ROŽAC OŠ DEKANI

110. DANIJELA STUPAN CUEV STRUNJAN

111. GRETA VATOVEC OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA

OO SVIZ ORMOŽ

112. STANISLAV BEZJAK OŠ VELIKA NEDELJA

113. BOŠTJAN KOLBL OŠ SREDIŠ»E OB DRAVI

OO SVIZ PODRAVJA

114. DRAGO AUGUSTINOVI» MLADINSKI DOM MARIBOR

115. SIMONA BERGAUER OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR

116. mag. MARGIT BERLI» FERLINC SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR

117. JOLANDA BOROVNIK  VRTEC PRI OŠ RA»E

118. BORUT COTI» OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

119. MIHAELA CVETKO OŠ KORENA
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120. NATAŠA DREU EKONOMSKO − POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR

121. NATALIJA EKART MISLETA DOM ANTONA SKALE MARIBOR

122. DUŠKA GUTMAN VRTEC PRI OŠ KUNGOTA

123. ANDREJ JUDER OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR

124. mag. VANJA KAJZER PROMETNA ŠOLA MARIBOR

125. ANITA KAUBE OŠ FRANC LEŠNIK VUK OREHOVA VAS

126. REBEKA LIVI∆ PRAVNA FAKULTETA MARIBOR

127. ALBERT MIHAJLOVI∆ OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR

128. IRENA POREKAR KACAFURA POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

129. DAVORKA PREGL OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR

130. mag. BORIS RADOSAVLJEVI» III. GIMNAZIJA MARIBOR

131. JELKA RAFOLT VRTEC BORISA PE»ETA MARIBOR

132. MIHA RIBI» OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR

133. MARJAN ŠENET OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR

OO SVIZ POMURJE

134. MARJETA BLAGOVI» OŠ KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

135. ANDREJ DRVARI» SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI

136. IZTOK LA»EN OŠ I. MURSKA SOBOTA

137. NATAŠA LITROP OŠ FRANCETA PREŠERNA »RENŠOVCI

138. MARJANA KOLAR VRTCI OB»INE MORAVSKE TOPLICE

139. BERNARDA KOREN VRTEC BELTINCI

140. KATJA KOTNJEK VRTEC LENDAVA

141. MIRAN PODOJSTERŠEK OŠ III. MURSKA SOBOTA

142. MARJETA ŠINKO OŠ SVETI JURIJ ROGAŠOVCI

143. PETRA TOT DVOJEZI»NA OŠ II. LENDAVA

OO SVIZ POSAVJE

144. URŠKA BOGOLIN VRTEC KRŠKO

145. DUŠANKA BULUT OŠ BREŽICE

146. META FEKONJA OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM

147. NADJA IVŠI∆ ETrŠ BREŽICE

148. IRENA MARKOVI» OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

149. DARJA PETAN VRTEC MAVRICA BREŽICE

150. JANEZ VIRTI» OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA

151. TINA ŽNIDARŠI» OŠ ANE GALE SEVNICA

OO SVIZ POSTOJNA

152. CVETKA STAMENKOVI» OŠ PRESTRANEK
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153. UROŠ TURK ŠC POSTOJNA

OO SVIZ PTUJ 

154. MAJDA ANZELC OŠ DR. FRANJA ŽGE»A DORNAVA

155. KARMEN IVAN»I» OŠ MLADIKA PTUJ

156. SILVIJA JAVORNIK ŠC PTUJ − EKONOMSKA ŠOLA

157. BRANIMIR KOMEL OŠ BREG PTUJ

158. DRAGICA KOSI OŠ HAJDINA

159. ANTON LAH OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ

160. NATAŠA ŠIROVNIK VRTEC PTUJ

OO SVIZ RADOVLJICA

161. JOŽE BREZAVŠ»EK EGSŠ RADOVLJICA

162. KATARINA JAKOPI» BRANC VRTEC BLED

163. PETRA LUKAN OŠ GORJE, ZGORNJE GORJE

OO SVIZ SLOVENSKA BISTRICA

164. VILI KRAJNC OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA

165. SIMONA VODUŠEK GŠ SLOVENSKA BISTRICA

166. KARMEN ZALETEL POTO»NIK VRTEC OTONA ŽUPAN»I»A SLOVENSKA BISTRICA

OO SVIZ SLOVENSKE KONJICE

167. MANCA MACUH OŠ POD GORO SLOVENSKE KONJICE

168. SLAVICA REBERNAK VRTEC SLOVENSKE KONJICE

OO SVIZ ŠKOFJA LOKA

169. MIRJAM BOGATAJ OŠ POLJANE ŠKOFJA LOKA

170. HELENA GORJAN OŠ IVANA TAV»ARJA GORENJA VAS

171. KATARINA PETERNELJ OŠ ŠKOFJA LOKA − MESTO

OO SVIZ ŠMARJE PRI JELŠAH

172. JOŽE BOŽI»EK OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH

173. FRANC GROBELŠEK OŠ KOZJE

174. NATAŠA KRAJNC VRTEC ROGAŠKA SLATINA

OO SVIZ TOLMIN

175. NATAŠA REJC OŠ MOST NA SO»I

176. NIKA VU»I» OŠ BOVEC

OO SVIZ VELENJE

177. BERNARDA BOLHA VRTEC ŠOŠTANJ

178. JELKA HORVAT CVIU VELENJE

179. INES IVANOVI∆ GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE

180. ROMAN MEŽNAR OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE



9292

181. BOJAN POŽUN ŠC VELENJE

182. TJAŠA REPENŠEK OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

183. JELKA VELI»KI OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE

184. SIMONA ŽOHAR OŠ LIVADA VELENJE

OO SVIZ ZASAVJE

185. DAVOR DRE»NIK GESŠ TRBOVLJE

186. TATJANA GORENC VRTEC HRASTNIK

187. MARIJA KOVA»I» OŠ IVANA KAV»I»A IZLAKE

188. ALJA VOLKER OŠ TON»KE »E» TRBOVLJE
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MANDATNO OBDOBJE 2014œ2018  
V SLIKI

 12.
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Konstitutivna seja Glavnega odbora 
SVIZ za mandatno obdobje 
2014−2018, Ljubljana,  
4. december 2014.

Protest SVIZ in Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije za pravico 
zaposlenih v Makedoniji do 
socialnega dialoga in stavke pred 
Veleposlaništvom Republike 
Makedonije v Ljubljani, 22. januar 
2015.
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Donacija SVIZ v višini 4.000 evrov 
Društvu specialna olimpijada za 
udeležbo na poletnih svetovnih 
specialnih olimpijskih igrah  
v Los Angelesu, 10. junij 2015.

Obisk ptujskih kurentov na sedežu 
Glavnega odbora SVIZ na Oražnovi 
ulici 3 v Ljubljani, 7. februar 2015.

Predaja 39.236 podpisov k peticiji 
Za ohranitev kakovostnega javnega 
izobraževanja in odliËnosti 
raziskovalnega dela predsedniku 
državnega zbora dr. Milanu Brglezu, 
Ljubljana, 12. februar 2015.



96

Sedem reprezentativnih sindikalnih 
central (kot Ëlan KSJS tudi SVIZ) v 
državni zbor preda podpise podpore 
spremembi zakona o minimalni 
plaËi, s katero bi iz definicije slednje 
izvzeli dodatke za neugoden delovni 
Ëas, tj. dodatke za noËno, nedeljsko 
in prazniËno delo, 10. september.

ObmoËni odbor SVIZ Ptuj je pod 
vodstvom predsednice Majde 
Anzelc tudi leta 2015 organiziral 
skupinsko prijavo na Poli maraton, 
ekipa kolesark in kolesarjev SVIZ  
pa je še enkrat veË ponovila uspeh 
in prejela pokal za drugo 
najštevilËnejšo skupino na 
maratonu, Ptuj, 13. junij 2015.

»lanici SVIZ Irena Porekar Kacafura 
iz predsedstva Sindikalne konference 
kulturnih organizacij SVIZ in  
dr. Aleksandra Berberih-Slana sta  
v Zemeljskem muzeju v Sarajevu 
izrazili tam zaposlenim podporo  
v prizadevanjih, da bi dobili vse 
pravice, ki pripadajo zaposlenim, 
predvsem pravico do plaËila za 
opravljeno delo, 20. avgust 2018.
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Komisija za subvencioniranje  
je v skladu z razpisnimi merili in 
razdelilnikom po obmoËnih odborih 
sindikata podelila subvencije 
Ëlanicam in Ëlanom za pridobitev 
ustrezne izobrazbe, 3. november 
2015. SVIZ vsako leto podeli tudi 
štipendije otrokom Ëlanic in Ëlanov 
SVIZ za šolanje ali redni študij za 
smeri vzgoje in izobraževanja ter 
kulture.

Na osmih športnih igrah SVIZ, ki jih 
je organiziral ObmoËni odbor SVIZ 
Podravje, se je iz vse Slovenije 
prijavilo veË kot 900 Ëlanic in Ëlanov 
s kar 23 obmoËnih odborov našega 
sindikata, Maribor, 3. oktober 2015. 
Devete športne igre je v organizaciji 
OO SVIZ Ljubljane in okolice gostila 
prestolnica, desete jubilejne pa je  
v Novem mestu izpeljal tamkajšnji 
obmoËni odbor našega sindikata. 

Po dolgoletnem prizadevanju so 
Ëlanice in Ëlani ObmoËnega odbora 
OO SVIZ Ptuj dobili nove prostore 
za sreËanja, izobraževanje in 
druženje, Ptuj, 13. oktober 2015.
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Obisk delegacije Glavnega odbora 
SVIZ pri makedonskih kolegih iz 
Sindikata obrazovanja, nauke in 
kulture (SONK), 20. maj 2016.

Komisija predsedstva Sindikalne 
konference osnovnih in glasbenih 
šol ter zavodov za izobraževanje 
odraslih SVIZ je pregledala veË kot 
8.000 vprašalnikov o tem, koliko  
ur na teden uËiteljice in uËitelji 
razredniki namenijo za razredništvo 
in kakšna so njihova priËakovanja 
glede vrednotenja tega dela,  
26. januar 2016.

Priznani norveški pedagog Godi 
Keller na predavanju Ëlanstvu SVIZ 
o tem, kaj naj bi otrokom zagotovili 
doma in v šoli, da se bodo dobro 
znašli v preizkušnjah življenja,  
26. februar 2016.



99

Reprezentativni sindikati javnega 
sektorja − v imenu SVIZ predsednica 
sindikata Jelka VeliËki − in Vlada  
RS so podpisali Dogovor o ukrepih 
na podroËju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju, ki je 
odpravo varËevalnih ukrepov 
postavil v leti 2017 in 2018,  
21. december 2016.

»lanice in Ëlani SVIZ s predstavniki 
drugih sindikatov javnega sektorja 
na protestnem shodu pred Vlado  
RS zaradi nasprotovanja opustitvi 
socialnega dialoga in enostranskega 
izstopa vlade iz pogajanj o plaËah,  
9. junij 2016.

Solidarnost s posamezniki, ki se 
znajdejo v stiski, v SVIZ od zaËetka 
delovanja razumemo kot svojo 
Ëloveško dolžnost in kot temelj 
uspešnosti našega sindikata.  
Za izgradnjo hišnega dvigala za 
hËerko naše dolgoletne Ëlanice  
smo v dobrodelni akciji zbrali  
6.500 evrov, oktober 2016.
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V SVIZ smo ob Shodu za znanost 
pridružili zaskrbljujoËim opozorilom 
organizacijskega odbora dogodka, 
da se pogoji za raziskovalno delo  
v naši državi že nekaj let izrazito 
slabšajo, raziskovalcem in 
raziskovalkam pa je ob preslabem 
vrednotenju njihovega dela, ob 
odsotnosti dolgoroËne vizije razvoja 
znanosti, podporne zakonodaje ter 
interesov trga in kapitala 
onemogoËeno uvršËati se visoko na 
lestvicah mednarodne uspešnosti in 
prepoznavnosti, Ljubljana, 19. 4. 2017.

V organizaciji ObmoËnega odbora 
SVIZ Velenje so se Ëlanice in Ëlani 
sindikata na Golteh pomerili na  
3. prvenstvu SVIZ v veleslalomu. 
Prehodni pokal za najboljšo ekipo  
je tudi tokrat ostal VelenjËanom,  
28. januar 2017.

Nadzorni odbor SVIZ je za Ëlanice  
in Ëlane nadzornih odborov obmoËnih 
odborov SVIZ ter za predsednice  
in predsednike OO SVIZ pripravil 
izobraževalni seminar $Izdelava 
letnega poroËila za leto 2016 za 
sindikate in davËne novosti«,  
2. februar 2017.
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Ob svetovnem dnevu uËiteljev 2017 
smo v SVIZ z organizacijo razširjene 
seje glavnega odbora, na kateri je 
sodelovalo veË kot tisoË izobraževalk 
in izobraževalcev, zaËeli boj za 
izboljšanje plaË uËiteljic in uËiteljev 
ter drugih strokovnih delavk in 
delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
Na fotografiji strokovni sodelavke  
in sodelavci SVIZ (Svizci ) − pred 
dogodkom $Zakaj je izobraževalno 
delo vredno manj?« na 
Gospodarskem razstavišËu  
v Ljubljani, 5. oktober 2017.

Na sedmem zaporednem letnem 
sreËanju je veË kot 250 upokojenih 
Ëlanic in Ëlanov SVIZ spoznavalo 
najstarejše slovensko mesto in 
njegovo okolico − med drugim so 
obiskali veliËastno gotsko cerkev  
na Ptujski Gori, 8. junij 2017.

Na tretjem množiËnem protestnem 
shodu v šolskem letu 2016/2017 
$Skupaj za skupino J in ostale 
najslabše plaËane v javnem 
sektorju« so pred sedežem Vlade 
RS z ramo ob rami stali Ëistilke, 
kuharice, hišniki, kurjaËi, tajnice, 
vozniki in drugi zaposleni iz plaËne 
skupine J, pomoËnice vzgojiteljic, 
medicinske sestre, bolniËarji, 
negovalci, sodni zapisnikarji, 
tehniËno osebje policije, mehaniki, 
skladišËniki, odrski in scenski 
delavci, arhivski, muzejski in 
restavratorski tehniki … ter tudi 
številni bolje plaËani zaposleni,  
ki so vsem podplaËanim in 
podcenjenim kolegicam in kolegom 
prišli izkazat podporo, 20. 6. 2017.
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Podporo februarski splošni stavki 
SVIZ so izrazile številne sindikalne 
organizacije in drugi iz Slovenije  
in tujine. V imenu evropske 
konfederacije uËiteljskih sindikatov 
ETUCE, katere Ëlan je tudi SVIZ,  
je veË kot 20.000 izobraževalk  
in izobraževalcev na shodu na 
Kongresnem trgu nagovorila njena 
predsednica Christine Blower,  
14. februar 2018.

V SVIZ smo v sklopu kampanje 
$Zakaj je izobraževalno delo vredno 
manj?« oktobra in novembra 2017 
organizirali shode s Ëlanstvom  
po obmoËnih odborih sindikata ter 
tudi tako pokazali svojo odloËnost  
v boju za izboljšanje plaË uËiteljic  
in uËiteljev ter drugih strokovnih 
delavk in delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, ki so dokazano 
plaËani slabše kot zaposleni  
z isto stopnjo izobrazbe v drugih 
primerljivih poklicih v javnem 
sektorju, Celje, 15. november 2017.

SVIZ je želel v pogajanjih z vlado ob 
napovedani splošni stavki v vzgoji in 
izobraževanju, za katero je v tednu 
od 6.− 13. 12. 2017 glasovalo 37.186 
zaposlenih, doseËi ustreznejše 
vrednotenje vzgoje in izobraževanja. 
Na fotografiji pogajalska skupina 
SVIZ z vodjo Branimirjem Štrukljem 
na pogajanjih o stavkovnih zahtevah 
SVIZ na sedežu glavnega odbora 
sindikata na Oražnovi ulici 3,  
v Ljubljani, 30. januar 2018. 
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Drugemu dnevu splošne stavke v 
vzgoji in izobraževanju se je pridružilo 
nekaj veË zavodov kot ob zaËetku 
stavke februarja in je tako potekala 
v veË kot 90 odstotkih javnih vrtcev 
in šol, v njej pa je sodelovalo 40.000 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. 
V okviru splošne stavke v vzgoji in 
izobraževanju so obmoËni odbori 
SVIZ na stavkovno sredo organizirali 
protestne shode v enajstih veËjih 
krajih po Sloveniji, in sicer v Ljubljani 
pred sedežem Vlade RS, v Mariboru, 
Murski Soboti, Celju, Velenju, 
Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju 
ter na Ravnah na Koroškem in na 
Ptuju. Koper, 14. 3. 2018.

Ob sprejemu delegacije SVIZ na  
prvi dan splošne stavke v vzgoji  
in izobraževanju se je predsednik 
Državnega zbora dr. Milan Brglez 
strinjal, da sta na dolgi rok vzgoja in 
izobraževanje eden najpomembnejših 
segmentov naše družbe, za katerega 
bo država morala ustrezno 
poskrbeti, 14. februar 2018.

Zatem ko je glavna vladna pogajalka 
mag. Lilijana KozloviË po zadnjem 
krogu pogajanj s SVIZ nepriËakovano 
zavrnila podpis dogovora, ki je bil 
poprej sicer med obema pogajalskima 
skupinama že usklajen, se je v skladu 
s sklepom Glavnega stavkovnega 
odbora SVIZ 14. 3. 2018 nadaljevala 
splošna stavka v vzgoji in 
izobraževanju. 
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Na 11. Svizovih športnih igrah  
v Velenju je v desetih športnih 
panogah tekmovalo in se družilo  
veË kot osemsto tekmovalcev  
in navijaËev s 23 obmoËnih odborov 
sindikata, 12. maj 2018.

Na petem kongresu Konfederacije 
sindikatov javnega sektorja (KSJS), 
katere Ëlan je ob Sindikatu 
zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije, Sindikatu delavcev v 
zdravstveni negi Slovenije, 
Policijskem sindikatu Slovenije, 
Neodvisnem sindikatu delavcev 
ljubljanske univerze, Sindikatu 
delavcev v pravosodju in Sindikatu 
javnih uslužbencev Slovenije tudi 
SVIZ, je bil kot njen predsednik 
ponovno izvoljen glavni tajnik  
SVIZ Branimir Štrukelj, Ljubljana, 
10. april 2018.

Naši Ëlanici, ki se je znašla v 
nezavidljivi življenjski preizkušnji in 
nevarnosti, da bi izgubila svoj dom, 
so predstavniki SVIZ predali 15.000 
evrov, ki so jih Ëlanice in Ëlani SVIZ 
zbrali v sklopu ene od zadnjih v nizu 
sicer številnih uspešnih dobrodelnih 
akcij sindikata, Zgornji Kocjan,  
6. april 2018. 
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Ob svetovnem dnevu uËiteljev  
5. oktobra 2018 so na ObmoËnem 
odboru SVIZ Obala, ki ga vodi Greta 
Vatovec, slovesno otvorili svoje 
nove poslovne prostore ter si s tem 
uresniËili dolgoletno željo po lastni 
pisarni, ki bo dovolj velika za skupne 
dejavnosti, ki jih pripravljajo.

V zaËetku šolskega leta 2018/2019 
smo v SVIZ v sklopu priprav na 
novembrski 10. kongres sindikata 
izpeljali šest volilnih zborov, na 
katerih so dobile novo vodstvo  
ter Ëlanice in Ëlane predsedstva  
za mandatno obdobje 2018−2022 
vse naše sindikalne konference.

»lanice in Ëlani Glavnega 
stavkovnega odbora SVIZ so na 
izredni seji 4. oktobra 2018 sprejeli 
sklep o nadaljevanju splošne stavke 
v vzgoji in izobraževanju ter javnosti 
sporoËili, da sindikat ne bo popustil 
v svojih stavkovnih zahtevah. 
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