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1.
PROGRAM
11. KONGRESA SVIZ

Ponedeljek, 21. november 2022
8.30–9.45

Prihod in registracija delegatk in delegatov

10.00–12.30

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

12.30–14.00

Odmor za kosilo

14.00–16.30

Delovno zasedanje kongresa

16.30–17.00

Odmor za kavo

17.00–19.30

Delovno zasedanje kongresa

20.00

Večerja in družabno srečanje

Torek, 22. november 2022
8.00–11.00

Delovno zasedanje kongresa

11.00–11.30

Odmor za kavo

11.30–14.00

Delovno zasedanje kongresa

14.00–15.30

Odmor za kosilo

15.30–19.00

Delovno zasedanje kongresa
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2.
DNEVNI RED
11. KONGRESA SVIZ

1.

Otvoritev 11. kongresa SVIZ

2.

Poročilo verifikacijske komisije GO SVIZ

3.

Potrditev dnevnega reda 11. kongresa SVIZ

4.

Poslovnik o delu 11. kongresa SVIZ

5.

Izvolitev delovnih teles 11. kongresa SVIZ

6.

Poročilo Nadzornega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2018–2022

7.

Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ za mandatno obdobje 2018–2022

8.

Poročilo o delovanju SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022

9.

Volitve:
a)

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

b)

Volitve

c)

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

d)

Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev

10.

Programske usmeritve SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026

11.

Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ

12.

Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ

13.

Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ

14.

Resolucije

15.

Zaključek kongresa
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3.
POSLOVNIK O DELU
11. KONGRESA SVIZ
(PREDLOG)
Predlagatelj: Glavni odbor SVIZ Slovenije

Sklep: Sprejme se poslovnik o delu 11. kongresa SVIZ Slovenije.

Na podlagi 10. alineje 3. odstavka 16. člena Statuta SVIZ Slovenije je 11. kongres SVIZ Slovenije dne 20. 11. 2022 sprejel

POSLOVNIK O DELU KONGRESA SVIZ SLOVENIJE
I. Splošne določbe
1. člen
Poslovnik ureja potek zasedanja kongresa SVIZ Slovenije (v nadaljevanju kongres) v mandatnem obdobju 2022–2026
(sklic, vodenje, razpravo, odločanje, izvolitev delovnih teles kongresa, volitve organov SVIZ ter pisanje zapisnika kongresa).
2. člen
Kongres zaseda obvezno najmanj enkrat v mandatnem obdobju.
Zasedanje kongresa je praviloma javno.
Zasedanje kongresa je lahko redno ali izredno.
II. Sklic kongresa
3. člen
Kongres sklicuje Glavni odbor SVIZ Slovenije (v nadaljevanju glavni odbor):
 najmanj 60 dni pred iztekom štiriletnega mandata (redno zasedanje),
 kadarkoli v času mandata na svojo pobudo ali na zahtevo ene tretjine območnih odborov (izredno zasedanje).
V primerih iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena mora predsednik glavnega odbora sklicati zasedanje kongresa najpozneje v 30 dneh po sprejetju sklepa glavnega odbora o izrednem zasedanju kongresa oziroma od prejema pisne
zahteve ene tretjine območnih odborov.
Če predsednik ne skliče zasedanja v roku, opredeljenem v prejšnjem odstavku, lahko skliče zasedanje glavni tajnik GO
SVIZ.
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4. člen
Predlog dnevnega reda, mesto in uro zasedanja kongresa določi 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. člen
Vabilo za kongres se pošlje delegatom po elektronski ali po navadni pošti, in sicer najpozneje 15 dni pred zasedanjem
kongresa.
III. Vodenje zasedanja
6. člen
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 delovnega
predsedstva predsednik glavnega odbora. Po izvolitvi delovnega predsedstva vodi zasedanje kongresa predsednik delovnega predsedstva, ob njegovi odsotnosti pa eden izmed članov delovnega predsedstva.
Za potek zasedanja kongresa v skladu z dnevnim redom in tem poslovnikom je odgovoren predsednik oziroma oseba, ki vodi
zasedanje.
7. člen
Po razglasitvi začetka kongresa verifikacijska komisija, ki jo je imenoval glavni odbor, poroča o številu navzočih delegatov.
Kongres je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica (1/2) vseh delegatov.
Po ugotovitvi sklepčnosti in imenovanju zapisnikarja predsednik predlaga v obravnavo in sprejem dnevni red in poslovnik kongresa. Ko je z dnevnim redom zasedanja kongresa določena izvolitev delovnih teles kongresa, poda predsednik
predloge za predsednike in člane posameznih delovnih teles kongresa.
8. člen
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 točkah dnevnega reda po vrstnem redu, ki je določen z
dnevnim redom.
IV. Razprava
9. člen
Razprava k posamezni točki dnevnega reda se začne po uvodni obrazložitvi, če je ta potrebna. Delegati se k razpravi
prijavijo pisno pri delovnemu predsedstvu na pripravljenem obrazcu. Pisno prijavo k razpravi morajo delegati oddati
pred začetkom obravnave posamezne točke dnevnega reda. Predsednik daje delegatom in drugim razpravljavcem ozi-
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roma razpravljavkam (v nadaljevanju razpravljavci) besedo po vrstnem redu, kot so se prijavili k razpravi pri posamezni
točki sprejetega dnevnega reda.
Delegati in razpravljavci imajo za razpravo na razpolago največ štiri (4) minute in dve repliki po eno (1) minuto. O podaljšanju razprave odločijo delegati kongresa.
Razprava k posamezni točki dnevnega reda lahko traja največ 3 ure. Po izteku tega časa mora predsednik razpravo zaključiti.
Delegati in razpravljavci razpravljajo na govorniškem odru.
Časovne omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo za poročevalce na kongresu.
Razpravljavci razpravljajo o vprašanjih, ki so neposredno povezana z obravnavano točko dnevnega reda, v nasprotnem
primeru lahko predsednik razpravljavca opomni. Če razpravljavec opomina ne upošteva, mu predsednik odvzame besedo.
Predsednik vodi razpravo o posamezni točki dnevnega reda, jo usmerja ter jo zaključi, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev ali da je o zadevi mogoče sklepati.
Delegati lahko ustno v razpravi ali v obliki pisnih amandmajev predlagajo spremembe in dopolnitve predlogov stališč,
sklepov ali drugih dokumentov, ki so predloženi k posamezni točki dnevnega reda.
Spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ Slovenije se vlagajo le v obliki pisnih amandmajev. Predlagatelj mora predlagane
spremembe in dopolnitve obrazložiti. Pisne amandmaje, ki se vlagajo na zasedanju, lahko vloži najmanj ena petina (1/5)
delegatov.
V. Odločanje
10. člen
Kongres veljavno odloča, če je prisotnih več 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. člen
Delegati glasujejo o predlogih stališč, sklepov ali drugih dokumentov, ki so predloženi k posamezni točki 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 točki dnevnega reda, potem pa še o
dokumentu v celoti.
12. člen
Sklepi kongresa so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica (1/2) delegatov, prisotnih na kongresu.
Statut SVIZ Slovenije ter njegove spremembe in dopolnitve so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica (1/2) vseh delegatov.
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13. člen
Zasedanje kongresa se praviloma ne more končati, dokler niso zaključene vse točke dnevnega reda. Zasedanje se lahko
tudi prekine, če kongres sklene, da se razpravljanje in sklepanje o posamezni točki dnevnega reda prenese in nadaljuje
na nadaljevanju zasedanja kongresa. Nadaljevanje zasedanja mora biti sklicano najpozneje v 90 dneh od njegove prekinitve.
VI. Zapisnik
14. člen
Zasedanje kongresa se snema, zvočni zapis se shrani v arhivu GO SVIZ Slovenije kot izvirni zapisnik zasedanja.
Na podlagi zvočnega zapisa se napiše izvleček zapisnika s sklepi kongresa v štirinajstih (14) dneh po koncu kongresa.
Delegati kongresa lahko podajo pripombe na zapisnik v štirinajstih (14) dneh od dneva prejema predloga zapisnika. Na
podlagi pripomb delegatov se oblikuje dokončno besedilo zapisnika, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovatelja zapisnika in zapisnikar.
Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
 čas in kraj zasedanja ter podatek, kdo je zasedanje vodil,
 poročilo verifikacijske komisije,
 dnevni red zasedanja,
 poročilo volilne komisije z rezultati volitev ter
 stališča, sklepe in druge dokumente, sprejete na zasedanju.
15. člen
Stališča, sklepe in druge dokumente kongresa se objavi v Obvestilih GO SVIZ Slovenije.
VII. Delovna telesa kongresa
16. člen
Predsednik glavnega odbora izmed prisotnih delegatov na kongresu predlaga predsednike in člane delovnih teles kongresa. Delegati z javnim glasovanjem izvolijo predsednike in člane delovnih teles kongresa.
Posameznega delegata se lahko imenuje največ v eno delovno telo kongresa.
17. člen
Delovna telesa kongresa so:
 delovno predsedstvo: predsednik in štirje (4) člani;
 komisija za statut, vloge in pritožbe: predsednik in štirje (4) člani;
 volilna komisija kongresa: predsednik in štirje (4) člani;
 dve (2) overovateljici oziroma overovatelja (v nadaljevanju overovatelja) zapisnika.
18. člen
Delovno predsedstvo vodi zasedanje kongresa, na katerem se voli organe sindikata v skladu s Statutom SVIZ Slovenije
(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 stališč.
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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.
Odločitve, ki jih komisije predlagajo v sprejem kongresu, kongres sprejema z večino glasov vseh prisotnih delegatov.
VIII. Volitve organov sindikata na kongresu
19. člen
Na rednem zasedanju kongresa delegati v skladu s Statutom SVIZ Slovenije volijo: glavnega tajnika SVIZ Slovenije, člane
in članice Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe GO SVIZ Slovenije ter člane in članice Nadzornega odbora GO SVIZ
Slovenije.
Volitve se opravijo v skladu s Pravilnikom o volitvah.1
20. člen
Če kongres ni sklepčen, se volitve glavnega tajnika SVIZ Slovenije, članov in članic Komisije za statutarna vprašanja in
pritožbe GO SVIZ Slovenije ter članov in članic Nadzornega odbora GO SVIZ Slovenije opravijo v skladu z 21. členom
Pravilnika o volitvah (dopolnilne volitve), in sicer tako, da najprej glasujejo vsi na kongresu prisotni delegati. Njihove
oddane glasove zapečati in hrani volilna komisija kongresa. Vse manjkajoče delegate pa se pisno pozove, da v roku, ki
ga določi volilna komisija kongresa, glasujejo po pošti.
Po izteku roka za dopolnilne volitve, volilna komisija kongresa ugotovi in objavi izid volitev.
IX. Prehodne in končne določbe
21. člen
Poslovnik o delu kongresa, njegove spremembe in dopolnitve sprejme kongres z večino glasov prisotnih delegatov na
kongresu. Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga vsak delegat kongresa.
Za razlago posameznih členov poslovnika o delu kongresa je pristojna komisija za statut, vloge in pritožbe iz 17. člena
tega poslovnika.
Zasedanje 11. kongresa SVIZ Slovenije poteka v skladu s Statutom SVIZ Slovenije z dne 1. 12. 2006 ter z vsemi spremembami in dopolnitvami k temu statutu.
22. člen
Poslovnik o delu kongresa SVIZ Slovenije začne veljati z dnem sprejema.

V Portorožu, 21. novembra 2022

1 Pravilnik o volitvah z dne 5. 10. 2021.
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4.
POROČILO NADZORNEGA
ODBORA SVIZ ZA MANDATNO
OBDOBJE 2018–2022
Pripravila: Erika Rozman Logar, predsednica Nadzornega odbora SVIZ

V mandatnem obdobju 2018–2022 smo v nadzornem odboru SVIZ (NO) sodelovali Sonja Mlinarič in Jože Božiček kot
člana odbora ter predsednica Erika Rozman Logar, kot predstavnica strokovne službe Glavnega odbora SVIZ pa Nina
Štangl. Sestali smo se petnajstkrat.
Naloge, ki jih ima nadzorni odbor, smo skozi celotno mandatno obdobje opravljali resno in zavzeto. Nadzorni odbora
mora nadzorovati finančno-materialno poslovanje sindikata in njegovih organov na vseh ravneh organiziranosti, prav
tako je njegova naloga nadzorovati, kako se uresničuje dogovorjeni program. O svojih ugotovitvah mora poročati kongresu, ob obravnavi finančnega poročila za preteklo koledarsko leto pa najmanj enkrat na leto tudi glavnemu odboru.
Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti, mora zahtevati sklic glavnega ali območnega odbora.
Nadzorni odbor SVIZ je kot svojo prvenstveno zadolžitev v mandatnem obdobju 2018–2022 opravljal preglede finančno-materialnega poslovanja Glavnega odbora SVIZ (GO): realizacijo in načrte za prihodnje in še naslednje leto. Vsako leto
smo pregledali predloženo gradivo in se seznanili s posameznimi postavkami letnega poročila in načrtov GO SVIZ.
Ugotavljali smo, da je poslovanje urejeno in da bistvenih nepravilnosti ni. O svojih ugotovitvah smo poročali na sejah
glavnega odbora in predlagali, da le-ta potrdi letna poročila in finančne načrte.
Osredotočeni smo bili na gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami SVIZ Slovenije, v okviru tega pa smo priporočili, naj
se letno prenovi od pet do šest stanovanj ter vzpostavi sistem sporočanja večjih škod v stanovanjih, da bi zagotovili
dodatno pomoč upravitelju počitniških stanovanj. Slednji naj pripravi terminski plan prenove. NO predlaga tajništvu
SVIZ, predsednikom OO SVIZ in sindikalnim zaupnikom, da naj spodbujajo skrbno ravnanje s počitniškimi stanovanji
SVIZ. NO SVIZ je izvršilnemu in glavnemu odboru sindikata predlagal, naj ob uvajanju negativnih obresti v bankah pretehta možnosti o investiranju v nepremičnine na Obali.
Vsako leto v mandatnem obdobju 2018–2022 smo pregledovali letna poročila območnih odborov SVIZ Slovenije. Ugotavljali smo, da je večina letnih poročil pripravljenih primerno oziroma dobro. Ugotavljamo, da imajo v manjših območnih
odborih za svoje članice in člane načeloma organiziranih več aktivnosti, čuti se tesnejšo povezanost in večjo prisotnost
SVIZ med članstvom. NO je ob pregledih finančno-materialnega poslovanja določenih območnih odborov ugotovil, da
ti porabo sredstev formalnopravno uredijo s sklepi svojim pristojnih organov, a je ob tem poraba neprimerna.
Člani NO smo se leta 2020 udeležili seminarja o letnem poročilu za sindikate, ki je potekal na sedežu GO SVIZ. Na seminarju so bili navzoči članice in člani nadzornih odborov OO SVIZ ter predsednice in predsedniki območij. Leta 2021 in
2022 takšna seminarja zaradi epidemije covida-19 nista bila organizirana.
NO je letno pregledoval finančno-materialno poslovanje Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice in Območnega
odbora SVIZ Podravje. Zaradi okoliščin, ki jih je narekovala epidemija covida-19, finančno materialno-poslovanje omenjenih območij še ni pregledano za leti 2020 in 2021.
Nadzorni odbor SVIZ ob izvedenih pregledih finančno-materialnega poslovanja odborov SVIZ Slovenije na vseh ravneh
meni, da pregledi predložene dokumentacije ne dajejo zagotovila, da so odbori delovali v skladu s predpisi oziroma da
pri poslovanju niso naredili pomembnih nepravilnosti in napak. Pregledi NO SVIZ namreč ne temeljijo na podrobnejšem
pregledu, kot so podrobno preizkušanje postavk v računovodskih izkazih in poročilih o realizaciji finančnega načrta,
preveritev skladnosti poslovanja z veljavnimi predpisi in podobno, saj so le-ti predmet revizijskih in inšpekcijskih pregledov.
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Priporočila za delo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije v naslednjem mandatnem obdobju:
Nadzorni odbor predlaga, da se za sindikalne zaupnike, člane nadzornih odborov in predsednike območnih odborov, ko
ti nastopijo mandat, organizirajo seminarji o finančnem poslovanju, na letni ravni pa seminar za pripravo letnih poročil.
Nadaljuje naj se obnova in vzdrževanje počitniških stanovanj v skladu s finančnimi zmožnostmi in z večjo intenziteto kot
zdaj.
Nadzorni odbor spremlja GO SVIZ in IO SVIZ preko aktivnosti teh dveh organov. Glede na obseg premoženja sindikata NO
SVIZ predlaga, naj se NO SVIZ v celotni sestavi vabi na vse seje GO SVIZ, in GO SVIZ zaproša, da se ta praksa uveljavi.
Nadzorni odbor predlaga IO SVIZ, da bi se sestali in pogovorili o finančno-materialnem poslovanju SVIZ v mandatnem
obdobju 2018–2022.
Nadzorni odbor ocenjuje, da smo dosegli določene pozitivne premike v delovanju odborov po vseh ravneh, in nadzornemu odboru, ki bo imenovan za naslednje mandatno obdobje, želi ustvarjalno in uspešno delo.
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5.
POROČILO KOMISIJE ZA STATUTARNA
VPRAŠANJA IN PRITOŽBE SVIZ
ZA MANDATNO OBDOBJE 2018–2022
Pripravil: Janez Galzinja, predsednik Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ

V mandatnem obdobju 2018–2022 je Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe (KSVP) SVIZ delovala v sestavi Nada
Cindrič, Barbara Rednak Robič, Matej Sužnik, Janez Virtič in Janez Galzinja, nadomestna člana komisije pa sta bila
Stanko Vorih in Jelka Žugelj. Član komisije Matej Sužnik nas je 21. 11. 2021 obvestil, da s svojega mesta odstopa zaradi
nezdružljivosti funkcij: s 1. 9. 2021 se je namreč zaposlil na delovnem mestu ravnatelja.
Na konstitutivni seji sem bil za predsednika komisije potrjen Janez Galzinja, za tajnika komisije pa je bil imenovan
strokovni sodelavec tajništva Glavnega odbora SVIZ za pravne zadeve Jernej Zupančič. Sprejeli smo Poslovnik o delu
komisije KSVP SVIZ Slovenije. Članice in člani komisije smo se nadaljnjih sej v mandatnem obdobju udeleževali večinoma
v polni sestavi, tako da težav s sklepčnostjo nismo nikoli imeli.
Komisija se je sestajala glede na potrebe. V mandatnem obdobju 2018–2022 je imela šest sej, kar je razmeroma malo.
Najbrž je bila to posledica navzočnosti epidemije covida-19, saj smo se v tem času srečali zgolj na eni seji, ki smo jo prek
platforme Zoom izpeljali na daljavo. Prav tako pa potrebe po dodatnih sejah ni bilo tudi zato, ker je naša komisija ves
čas uspešno že sproti sodelovala s komisijo za štipendiranje in subvencioniranje ter tako v letih 2021 in 2022 nismo
prejeli nobene pritožbe, zaradi katere bi morali dodatno sklicati sestanek naše komisije.
Na Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ je bilo v letih 2019 in 2020 naslovljenih osem pritožb, povezanih s
podelitvijo štipendije otrokom članov našega sindikata in subvencioniranjem izobraževanja članom. Člani komisije smo,
ko smo pritožbe pozorno preučili, odločili, da pri presojanju o vloženih prošnjah komisija za štipendiranje ne more
upoštevati dodanih meril in kriterijev, ki jih je opredelila sama, saj to ni v skladu s pravilnikom, ki ureja štipendiranje
SVIZ. Trem pritožbam smo zato ugodili.
Naša komisija je ob tem predlagala, da morajo obvestila o podelitvi štipendije otrokom članov SVIZ ter o podelitvi
subvencije za izobraževanje članom SVIZ ter druga obvestila o pravicah in ugodnostih, o katerih se odloča na smiselno
enak način, vsebovati potrebno obrazložitev. To pomeni, da mora biti kandidat oziroma prosilec seznanjen z vsebinskimi
razlogi, zakaj je bil izbran oziroma neizbran (npr. pravna podlaga, kriteriji za izbiro, število ugodnosti, pravic, ki se podeljujejo, število potrebnih točk).
Člani komisije smo tudi predlagali, da naj komisija za štipendiranje in subvencioniranje v prihodnje za primere morebitnih pritožb pripravi dokumentacijo, iz katere bi bili čim bolj jasno razvidni posamezni, s pravilnikom določeni kriteriji in
pripadajoče število točk, ki ustrezajo dejanskemu stanju vlog ter praksi komisije za štipendiranje.
Člani komisije smo žal prvič, odkar obstaja naš sindikat, prejeli tudi zahtevo za izključitev člana. Le-tega smo zaprosili
za pojasnilo, zatem pa obe strani še za dodatni obrazložitvi, da bi pridobili informacije o okoliščinah dogajanja oziroma
o kršitvah, ki so bile očitane članu. Člani komisije smo vso dokumentacijo temeljito pregledali in preučili ter soglasno
odločili, da se zahtevi ugodi in člana izključi iz SVIZ Slovenije.
Komisija je prejela tudi nekaj dopisov, s katerimi se je zgolj seznanila, saj je ugotovila, da ni pristojna za reševanje problematike oziroma da je zadeva na nek način zastarala in tako postala brezpredmetna. Tako smo, denimo, prejeli dopis,
ki ga lahko razumemo kot pritožbo ali kot pobudo ali kot zahtevo po razlagi statuta v točki, ki omogoča sprejemanje
sprememb statuta zgolj s strani glavnega odbora sindikata (namesto kongresa). V razpravi so člani komisije ugotovili,
da je bila pobuda podana na vsebino konkretnega predloga spremembe statuta, ki ga je predlagatelj omenjenega predloga pozneje umaknil. Posledično je torej pobuda postala brezpredmetna. Komisija je prejela tudi dopis, v katerem so
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bili opisani slabi odnosi med sindikatom oziroma sindikalnim zaupnikom in vodstvom šole. V takih primerih gre za zalo
različne poglede udeleženih akterjev in resnica oziroma pravica je večplastna, zadeve niso enoznačno črno-bele. Tajnik
komisije je predstavil relevantne člene statuta oziroma pravilnika o volitvah v povezavi z razrešitvijo, kjer komisija nima
vloge odločanja, ampak se lahko z zadevo le seznani – a tudi to šele zatem, ko pobudnik na ustrezen način poda vlogo
za razrešitev v samem zavodu, tega pa pobudniki v zavodu niso storili. Člani komisije smo se soglasno odločili, da se z
dopisom zgolj seznanimo, pobudnikom pa posredujemo ustrezen pisni odziv.
Nekajkrat se je pokazalo, da statut in pravilniki nekaterih primerov ne zajamejo ali jih ne opredelijo podrobno oziroma
dovolj natančno. Komisija se je zato odločila, da pred 11. kongresom v skladu s 4. členom statuta predlaga nekaj sprememb Statuta SVIZ Slovenije. Predlogi se nanašajo na delo in naloge komisije ali na dele statuta, s katerimi se je komisija srečevala pri svojem delu in so nejasni oziroma obstaja v povezavi z njimi morebitna pravna praznina.
a) Člani smo razpravljali o jasnosti dikcije 4. odstavka 4. člena statuta, torej o pomenu »status sindikata«, saj je slednji
v statutu opredeljen le kot pravnoorganizacijska oblika. Vprašanje je, ali je mogoče tu podati drugo besedno zvezo,
ki bi zajemala dozdajšnjo prakso – torej, da lahko glavni odbor sindikata sprejema spremembe statuta le izjemoma
oziroma v vsebini, ki ne posega v poglavitne dele statuta in jih lahko kot take spreminja le kongres. Pravna služba naj
skuša najti boljšo pravno dikcijo, ki bi lahko predstavljala predlog spremembe.
b) Člani smo ugotovili, da v statutu ni jasnega člena, ki bi enotno in celostno urejal prenehanje mandata organov SVIZ
v izrednih primerih (smrt člana, daljša bolezen, upokojitev, razrešitev). Oblikuje naj se osnutek, ki bi poskušal enotno urediti načine prenehanja opravljanja funkcij.
c) Člani smo predlagali, da se v statutu zapiše pristojnost komisije, da lahko od drugih organov zahteva pojasnila in
odgovore k našim sklepom, ki se nanašajo nanje. Člani komisije si želimo, da na naše pobude, predloge, prošnje ali
zahteve dobimo odgovor – bodisi pozitiven ali negativen –, da nimamo občutka, da smo sami sebi namen.
d) Člani smo podali pobudo, da bi sindikati zavodov morali imeti izvršilni odbor (črtanje besede lahko), tajnik pa je
opozoril, da imamo tudi nekaj sindikatov z majhnim številom članov. Člani komisije smo menili, da se lahko predlaga izjema za zavode, ki imajo manjše število članov, oziroma podobno, kot velja za zavode s področja kulture.
e) Člani smo menili, da je smiselno črtati predzadnji odstavek 8. člena statuta. Odkar je bil sprejet, namreč njegova
vsebina ni bila realizirana in logično je mogoče sklepati, da zanj ni potrebe. Mogoče je tudi, da se ga čim prej realizira oziroma zapiše na drugačen način.
Ob koncu naj se zahvalim članom komisije, da so skrbno opravljali svoje delo, posebej pa še strokovnemu sodelavcu
Jerneju Zupančiču za vso potrebno pravno podporo, brez katere naše delo ne bi bilo mogoče.

15

6.
POROČILO O DELOVANJU SVIZ
V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
(PREDLOG)
Pripravili: glavni tajnik in strokovna služba SVIZ; poroča Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Sklep: Sprejme se poročilo o delovanju SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2018–2022.

V pričujočem predlogu poročila o delovanju SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2018–2022 so zajeta posamezna področja delovanja sindikata, ki so bila v preteklem obdobju v ospredju. Po uvodnemu celostnemu vpogledu v dogajanje v letih
od 2018 do 2022, ki ga je poglobljeno in kritično povzel glavni tajnik SVIZ, so predstavljeni podatki o članstvu, sledi podrobno poročilo o delu pravnih služb na ravni Glavnega odbora SVIZ Slovenije, Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice ter
Območnega odbora SVIZ Podravje. V nadaljevanju sta razdelka o izobraževanju članstva in informativni dejavnosti našega
sindikata, v predlogu poročila pa je opisana še mednarodna dejavnost SVIZ, zatem pa tudi aktivnosti odbora za enakost in
aktiva mladih. Kot pomemben del delovanja SVIZ predstavljamo še pregled upravljanja počitniških stanovanj in Svizov
zdravstveni sklad. Obsežen del poročila o delovanju sindikata v minulih štirih letih sestavljajo predstavitve o delu posameznih sindikalnih konferenc SVIZ, sledijo poročila o delu sekcij administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev; svetovalnih delavk in delavcev; šolskih knjižničark in knjižničarjev ter upokojenih članic in članov.1

6.1.
POGLED V MINULO MANDATNO OBDOBJE
Pripravil: Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije
2018–2022: ČAS RADIKALNEGA ZASUKA IN ČAS OPREDELJEVANJA
Iztekajoče se mandatno obdobje 2018–2022 je bilo po marsičem izjemno, v enem delu pa ga ni mogoče primerjati z
nobenim obdobjem pred tem. Izbruh epidemije covida-19 je v začetku leta 2020 dobesedno raztreščil do tedaj običajno
delovanje naše družbe, nove okoliščine so zarezale v temelje funkcioniranja države in njenih podsistemov, v delovanje
političnih strank in civilne družbe, vključno s sindikati, v družinske odnose in osebne vezi. Čez noč smo se zavedli, kako
krhka je naša civilizacija, razkrile so se številne slabosti v družbi, ki prej niso bile očitne, nekatere znane dileme pa so se
pokazale v novi luči. V Sloveniji smo šli hkrati skozi politično izkušnjo, ki je bila sicer v tesni povezavi z epidemijo, a
hkrati tudi specifična, neobičajna in celo presenetljiva. Priča smo bili oblastnim posegom v vladavino prava, v načela
delitve oblasti, poskusom omejevanja avtonomije medijev, oblastni instrumentalizaciji policije, sistematičnemu odstopanju od načel socialnega partnerstva, skratka, očitnemu obratu k avtoritarnosti v delovanju izvršilne oblasti, kar je
predramilo civilno družbo in sprožilo številne iniciative za ohranitev demokracije in pravne države. Kritična javnost –
domača in tuja – in tudi formalne evropske institucije so Slovenijo vse pogosteje primerjale z Madžarsko. Ena od sorodnosti, ki v komentarjih naše realnosti ni bila izpostavljena ali je bila celo povsem prezrta, je bila sistematična razgradnja
socialnega partnerstva in marginalizacija vloge sindikatov. Sindikati, zlasti sindikalne centrale, smo se razgradnji socialnega partnerstva in omejevanju našega vpliva postavili po robu razmeroma pozno, če upoštevamo, da smo zelo
kmalu, v prvih mesecih nove oblasti, spoznali, da je pripravljenost vlade na dialog zgolj videz, ki prikriva odklonilen
odnos do vloge sindikatov v družbi. Sindikati smo iluzijo, da je dogovarjanje vendarle mogoče, opustili šele, ko je vlada

1 V tem gradivu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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nekajkrat zapored, pri ključnih zakonih, zaobšla obvezujoči proces usklajevanja na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS).
Ob številnih reakcijah na vladno sistematično opuščanje socialnega dialoga in principov socialnega partnerstva se je
ponovno razkrila akcijska šibkost slovenskih sindikatov. Ni nam namreč uspelo, da bi negativni proces potiskanja sindikatov v nepomembnost, ki smo mu bili priča, ustavili sami, prekinile so ga šele volitve v Državni zbor in menjava oblasti.
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) smo zgodaj in ustrezno ocenili, da je ravnanje vlade sistematično, njen cilj pa izriniti sindikate na obrobje družbenega dogajanja. Bili smo med tistimi sindikati, ki smo opozarjali, da gre za sistematično razgradnjo socialnega partnerstva, za vprašanje preživetja sindikatov, zato smo, ko so slednji
v svojih odločitvah omahovali, praviloma zagovarjali odločno ravnanje. Emotivno in konfliktno odzivanje prebivalstva na
pojav epidemije covida-19 ter reakcije na avtoritarne posege oblasti v delovanje demokracije so se intenzivno odrazili
tudi v polemičnih razpravah v sindikatu. Te so v nekaterih najbolj črnih trenutkih, tako kot v družbi nasploh, prerasle v
izključujoče, apriorne obtožbe, ki so izgubljale stik z realnostjo.
Čeprav se zdi, da gre za shematično, poenostavljeno delitev mandatnega obdobja 2018–2022 na dva dela, tj. na čas
pred epidemijo covida-19 in zasukom politike v avtoritarnost ter čas po tem obratu, je takšna razdelitev utemeljena. Gre
namreč za kompleksno spremembo v dotedanjem delovanju družbe in njenih podsistemih, ki v celotnem obdobju slovenske samostojnosti nima primere. Pričujoče poročilo spremlja odzivanje SVIZ na epidemijo, ki je globoko posegla v
običajno delovanje sindikata, analizira vzporedni potek regresije socialnega partnerstva, poskus vlade, da bi marginalizirala sindikate, ter konflikt med sindikati in vlado, ki je dosegel vrh z izstopom sindikalnih central iz Ekonomsko-socialnega sveta. Besedilo sledi razpadanju plačnega sistema v javnem sektorju in vlogi SVIZ v tem procesu ter se na koncu
dotakne razlik v pogledih na delovanje in prihodnost sindikata, ki jih je dramatično zunanje dogajanje izvrglo na površje,
v latentni obliki pa so obstajale že pred tem.
PRVI DEL MANDATNEGA OBDOBJA: čas predvidljivih konfliktov in dogovorov (november 2018–marec 2020)
Mandatno obdobje se začne z napovedjo stavke in neposrednim glasovanjem celotnega članstva
o sprejemljivosti stavkovnega sporazuma
Na drugi dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, 14. marca 2018, s katero je SVIZ zahteval zvišanje plač zaposlenih
od vrtcev do univerz, dodatno ovrednotenje dela razrednikov in vpeljavo četrtega strokovnega naziva, je s položaja
predsednika vlade odstopil dr. Miro Cerar. Po padcu vlade smo v sindikatu stavko zamrznili, na dan izvolitve vlade
Marjana Šarca, 13. septembra 2018, pa jo je Glavni odbor SVIZ znova aktiviral in o tem še isti dan obvestil članstvo:
»Predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ Jelka Velički ter vodja pogajalske skupine SVIZ za sklenitev stavkovnega sporazuma Branimir Štrukelj sta v posebnem pismu predsedniku Vlade RS le-tega seznanila, da je z današnjo
izvolitvijo vlade splošna stavka v vzgoji in izobraževanju znova aktivna. V pismu sta predsednica in glavni tajnik SVIZ
premierja spomnila, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju zaradi očitnega in dlje let trajajočega zaostajanja plač
glede na primerljiva delovna mesta v javnem sektorju decembra lani izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Za stavko se je na posamičnem glasovanju opredelilo 37.186 zaposlenih.« Pogajanja o stavkovnih zahtevah so se
začela takoj, a se niso premaknila v zaželeno smer, zato je Glavni stavkovni odbor SVIZ v začetku novembra za 5. in 6.
december 2018 napovedal nadaljevanje stavke. Po napovedi so se pogajanja takoj premaknila v smeri stavkovnih zahtev.
Prvikrat od ustanovitve SVIZ se je zgodilo, da je bil najvišji organ sindikata, 10. kongres SVIZ, ki je potekal 19. in 20. novembra 2018, neposredno vpet v pogajanja, razpravljal o njih in se po razpravi strinjal z doseženem v pogajalskem
procesu. Dan po kongresu, 21. novembra 2018, je SVIZ parafiral stavkovni sporazum.
Zatem ko smo sporazum parafirali pogajalci, smo v SVIZ izpeljali še en, izjemno pomemben korak v širitvi notranje
demokracije in krepitvi aktivne vloge članstva, saj smo stavkovni sporazum v opredeljevanje za ali proti podpisu le-tega posredovali članstvu. Ob koncu novembra je prispele glasove preštela posebna komisija in ugotovila, da se je
za podpis sporazuma odločilo 36.559 zaposlenih, proti se jih je izreklo 1.794. Stavkovni sporazum je bil podpisan 3.
decembra 2018, dva dneva pred napovedanim nadaljevanjem stavke. Zaposlenim je prinesel enega od izdatnejših
izboljšanj plač, ki so se zvišale v treh korakih; zadnji del dviga je bil uresničen 1. septembra 2020, dve leti in pol po
zgodovinskem shodu slovenskega učiteljstva na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki se ga je udeležilo več kot 20.000
naših članic in članov. Podpis stavkovnega sporazuma konec leta 2018, s katerim smo uveljavili jedro stavkovnih
zahtev, je še ena potrditev, kako ključnega pomena je pripravljenost članstva, da aktivno, tudi s stavko, uveljavlja
svoje interese. Premalokrat izpostavimo, da je SVIZ edini sindikat v državi, v katerem se odločitev o stavki in stavkovnih zahtevah sprejme z neposrednim glasovanjem članstva, kar izrazito krepi našo moč. Upamo, da bo glasovanje
članstva o sprejemljivosti doseženega v pogajanjih, kar šele legitimira podpis stavkovnih sporazumov, postalo del
demokratične prakse v delovanju SVIZ.
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Stavkovni sporazum, ki je bil
podpisan 3. decembra 2018,
dva dneva pred napovedanim
nadaljevanjem stavke, je zaposlenim
prinesel enega od izdatnejših
izboljšanj plač. Te so se zvišale
v treh korakih, zadnji del dviga je
bil uresničen 1. septembra 2020,
dve leti in pol po zgodovinskem
shodu slovenskega učiteljstva na
Kongresnem trgu v Ljubljani (na
fotografiji), ki se ga je 14. februarja
2018 udeležilo več kot 20.000 naših
članic in članov.

Stavko vzporedno s šolniki izglasujejo tudi članice in člani na področju kulture
V sporočilu za medije smo v SVIZ 16. novembra 2018 zapisali: »Na pobudo in skladno s sklepom predsedstva Sindikalne
konference kulturnih organizacij SVIZ z oktobrske izredne seje je na izredni seji 7. novembra letos Glavni stavkovni odbor
(GSO) SVIZ sprejel odločitev tudi o opredeljevanju zaposlenih v kulturi o izvedbi splošne stavke na področju kulture.
Zaposleni v kulturi namreč prav tako pozivajo k odpravi nesorazmerij med plačami v kulturi glede na druga primerljiva
delovna mesta v javnem sektorju ter zahtevajo povečanje razpona možnega kariernega napredovanja. Slednje je tako
v kulturi kot tudi v vzgoji in izobraževanju ter sociali najnižje v celotnem javnem sektorju. Člani SVIZ in drugi zaposleni
v kulturi so stavko izglasovali in jo bodo izvedli 5. decembra letos.«
Članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ so za področje kulture sprejeli naslednje stavkovne zahteve: povišanje plač za en plačni razred na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razred; povišanje plač za dva plačna razreda
na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in na delovnih mestih v VII/2 tarifni skupini; povišanje plač za tri plačne
razrede na delovnih mestih v VII. In IX. tarifnem razredu; povečanje razkoraka med nazivi na delovnih mestih v plačni
skupini G2 na maksimalno tri plačne razrede (npr. med višjim kustosom in svetovalcem); izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.050 evrov za vse zaposlene, katerih plača je nižja od minimalne.
Opredeljevanje članic in članov SVIZ ter ostalih zaposlenih v kulturi o stavki je potekalo od 8. do 14. novembra 2018:
»Zaposleni v kulturi so izvedbo stavke večinsko izglasovali in ta bo izpeljana v sredo, 5. decembra 2018. Kulturni zavodi se bodo samostojno odločili, ali bodo na ta dan popolnoma zaprli vrata obiskovalcem ali bodo načrtovane prireditve
in obiske izvedli ter v kakšni obliki. Na stavkovni dan, ob 12. uri bo pred sedežem Vlade RS organiziran tudi protestni
shod zaposlenih v dejavnostih SVIZ, torej tudi v kulturi.«
Z izglasovanjem stavke na področju kulture je bil postavljen temelj za primerljivo zvišanje plač zaposlenih v kulturi z
zaposlenimi v šolstvu. Šlo je za nazorno ilustracijo smiselnosti povezovanja zaposlenih različnih dejavnosti v en sindikat,
saj to krepi vpliv zaposlenih na vsakem področju posebej.
Mobilni učitelji in učiteljice izglasujejo prvo stavko zaposlenih na enem samem delovnem mestu
V SVIZ smo si več let prizadevali, da bi država mobilnim učiteljem, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, zagotovila zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, da bi uredila njihovo napredovanje v nazive
na delovnem mestu ter da bi se odpravilo dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti omenjenim učiteljem in njihovo preobremenjevanje. Maja 2019 je prišlo do izrednega sestanka, na katerem je vodstvo SVIZ zaposlenim
na omenjenem delovnem mestu predlagalo, da začnemo s pripravami na stavko, ker je očitno, da do sprememb sicer
ne bo prišlo. Predlog so mobilni učitelji podprli, podprla ga je tudi Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Od 27. avgusta do 6. septembra 2019 je v osnovnih šolah s prilagojenim
programom, v socialnovarstvenih centrih in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami potekalo opredeljevanje zaposlenih o izvedbi opozorilne stavke. V opredeljevanju je sodelovalo 1.708 (ali 79,44
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Predsednica Glavnega odbora
Jelka Velički v imenu SVIZ in minister
dr. Jernej Pikalo v imenu Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport sta
24. septembra 2019 podpisala
dogovor o ureditvi položaja mobilnih
učiteljev za dodatno strokovno pomoč
in učiteljev za dodatno strokovno
pomoč, ki je odpravil neustrezno
vrednotenje povračila stroškov
za prevoze mobilnih učiteljev in
zagotovil racionalnejše napredovanje
v strokovne nazive.

odstotka) od skupno 2.150 zaposlenih. Izvedbo opozorilne stavke 23. oktobra 2019 je podprlo 97,48 odstotka vseh, ki so
se udeležili glasovanja, proti jih je bilo 2,52 odstotka. Predsednica Glavnega odbora Jelka Velički v imenu SVIZ in minister dr. Jernej Pikalo v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta 24. septembra 2019 podpisala dogovor
o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč, ki je odpravil neustrezno vrednotenje povračila stroškov za prevoze mobilnih učiteljev in zagotovil racionalnejše napredovanje
v strokovne nazive. Stavka, napovedana za 23. oktober 2019, je bila odpovedana po objavi dogovora v Uradnem listu RS.
Pridobili reprezentativnost za zaposlene v socialnovarstvenih zavodih, do konca mandata
postali enakovreden partner na področju zdravstva in socialnega varstva
Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo 15. novembra 2018 po dolgih letih prizadevanj pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi. Na podlagi te odločbe je SVIZ pridobil
pravico, da zastopa ne zgolj interese svojega članstva v socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih.
Zatem ko je SVIZ pridobil reprezentativnost tudi v socialnovarstvenih zavodih, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo se novembra lani prvikrat vključili v pogajanja za spremembe in dopolnitve kolektivnih pogodb za zdravstvo in socialno varstvo. Z vključitvijo v pogajanja se je za pet socialnovarstvenih zavodov, ki so vključeni v SVIZ vse od začetka, po dolgih letih končalo obdobje, ko ta del članstva ni imeli možnosti neposredno zastopati svojih interesov v pogajanjih. Na omenjenih pogajanjih so predstavniki SVIZ artikulirali specifične interese
pedagoškega kadra v teh zavodih, ki nam jih še ni uspelo uresničiti in ostajajo prednostna naloga za prihodnje obdobje.
SVIZ se je v začetku leta 2019 opredelil do prihodnosti slovenskega šolskega prostora
Ob razpravah o prihodnosti slovenskega šolstva, ki so oživele v času ministrovanja dr. Jerneja Pikala, smo v SVIZ napovedali, da se bomo zavzemali za spremembe, ki bodo utrjevale kakovostno in vsem enako dostopno javno šolstvo, ki
bodo znatno okrepile strokovno avtonomijo učiteljstva ter izboljševale pogoje za učenje in delo zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju. Osnovno pričakovanje SVIZ je bilo in je, da bodo sindikat in praktiki v procesu oblikovanja usmeritev in
ciljev slovenskega izobraževalnega sistema polno vključeni v razprave, da nam bo zagotovljeno enakopravno sodelovanje pri oblikovanju dokumentov o prihodnosti izobraževanja v naši državi. Poskus oblikovanja mešane skupine za pripravo nove bele knjige o vzgoji in izobraževanju, v katero je bil vključen tudi predstavnik SVIZ, je leta 2019 neslavno propadel, a je nujnost sprememb ob koncu leta 2021 ponovno artikulirala civilnodružbena skupina »Partnerstvo za kakovosten
in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem.« Del tega partnerstva, ki je prevzelo vlogo iniciatorja sprememb, kar bi sicer
morala biti naloga in cilj šolske oblasti, ki že vsaj desetletje odlaša z nujnimi dograditvami vzgojno-izobraževalnega
sistema, je od začetka tudi SVIZ. Naš sindikat sodeluje v strokovnih skupinah, ki so vzpostavljene v okviru partnerstva,
in je s sklepom Glavnega odbora SVIZ za delovanje slednjega prispeval 10.000 evrov. Sistem terja dograditev zaradi
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globokih sprememb, ki so se zgodile v družbi od sredine devetdesetih let minulega stoletja, ko je bil zdajšnji koncept
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji postavljen. SVIZ je tudi letos ponovno potrdil naklonjenost pripravi bele knjige na
področju vzgoje in izobraževanja ter na novo šolsko oblast naslovil pričakovanje, da bo prevzela pobudo na tem področju in v oblikovanje skupnega dokumenta vključila delo, ki ga je in ga še bo v strokovnih skupinah opravilo »Partnerstvo
za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem«.
Na mrtvem planetu tudi služb ne bo več! SVIZ se je prvi med sindikati pri nas vključil v boj
proti podnebni katastrofi
Danes, leta 2022, je vprašanje pravičnega prehoda v ogljično nevtralno družbo ena od osrednjih tem sindikalnih central,
mednarodnih sindikalnih združenj in posameznih sindikatov. Še pred štirimi leti, ko je SVIZ podprl podnebni štrajk
mladih, ni bilo tako, vsaj v Sloveniji ne. Bili smo prvi, ki smo pri nas razumeli, da je boj proti bližajoči se podnebni katastrofi, ki so ga vodile civilno-družbene organizacije, strateško vprašanje tudi za sindikate. SVIZ je aktivnosti za obvarovanje okolja in našega planeta odločno podprl že sredi marca 2019, ko so na pobudo švedske aktivistke Grete Thunberg
potekali okoljski protesti v več kot 1.650 mestih v 105 državah. Takrat smo izpostavili zahtevo, da je nujno vključiti celostno obravnavo okoljskih tematik v učne načrte vse od predšolske vzgoje naprej, saj bo le tako postalo splošno sprejeto,
da negativnih učinkov podnebnih sprememb ni mogoče zaustaviti, brez da bi spremenili način našega življenja in prioritete naše družbe. Izpostavili smo, da morajo ta vprašanja dobiti eno od osrednjih mest tudi v novi beli knjigi o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Hkrati smo zgodaj prepoznali, da gre za prvovrstno sindikalno vprašanje, ne le, ker podnebna katastrofa ogroža naš
prihodni obstoj na tem planetu, ampak tudi zato, ker bo ključnega pomena, kdo bo nosil stroške prehoda v spremenjeno in vzdržno organizacijo družbe. Naloga sindikatov je, da bodo ti stroški pravično razporejeni in ne bodo šli na račun
zaposlenih. V skladu s temi stališči je Izvršilni odbor SVIZ septembra 2019 potrdil sklep, da naš sindikat podpira zahteve
Mladih za podnebno pravičnost in da se bomo zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi aktivno pridružili
»Podnebnemu štrajku: skupaj za podnebno pravičnost«. Shod oziroma protest in spremljajoče aktivnosti je podprlo tudi
veliko drugih civilnodružbenih organizacij, med njimi številni sindikati in njihove centrale.
Podpis dogovora o prenovi kariernega napredovanja strokovnih delavk in delavcev
V začetku leta 2020 smo z ministrom za izobraževanje dr. Jernejem Pikalom podpisali dogovor o napredovanju strokovnih delavk in delavcev v nazive, ki je temeljil na stavkovnem sporazumu iz decembra 2018. Maja 2019 je SVIZ oblikoval
predlog o olajšanju zahtevnosti napredovanj v naziv svetnik, predloga za uveljavitev četrtega naziva višji svetnik in možnega napredovanja pomočnic vzgojiteljic v strokovne nazive. Pogajanja so se po nekaj zapletih in grožnjah po zaostritvi
uspešno končala konec leta 2019. SVIZ je v pogajalskem procesu učinkovito izkoristil analizo o napredovanjih v posameznih delih javnega sektorja, ki jo je pripravila vlada in je potrjevala naše ugotovitve, da je napredovanje v vzgoji in izobraževanju bistveno zahtevnejše kot v drugih delih javnega sektorja. V dogovor smo tudi zapisali, da bo ob prvi spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) vlada predlagala uveljavitev četrtega naziva.
V praksi je prišlo do lažjega napredovanja svetovalcev v svetnike, zakonska uveljavitev četrtega naziva pa do danes ni
bila realizirana, zato smo jo zapisali med stavkovne zahteve splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je v času pisanja
tega poročila še aktivna.
SVIZ obranil svobodo sindikalnega delovanja
Marca 2020 je Vrhovno sodišče RS v delovnopravnem sporu med odpuščenim sindikalnim zaupnikom SVIZ in Javnim
zavodom Turizem in kultura Radovljica na podlagi revizije, ki jo je vložil naš sindikat, odločilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga edinemu sindikalnemu zaupniku nezakonita, saj zaupnika pred odpovedjo varuje
112. člen Zakona o delovnih razmerjih. Sodba je pomembna za status sindikalnih zaupnikov v javnem in zasebnem sektorju, saj je sodišče jasno povedalo, da se z zakonsko zaščito zaupnika pred odpovedjo iz poslovnih razlogov uresničuje
ustavno zagotovljeno svobodno delovanje sindikatov. Zavod je moral nezakonito odpuščenega zaupnika pozvati nazaj
na delo in mu za čas odpovedi izplačati tudi vse plače, vključno z zamudnimi obrestmi.
Jeseni istega leta je SVIZ obranil še zaupnika v Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM), ki je odpoved, kot smo bili
vseskozi prepričani, prejel nezakonito, izključno zaradi sindikalnega dela in opravljanja funkcije sindikalnega zaupnika,
ker je bil moteč za delodajalca. Sodišče je v obrazložitvi svoje sodbe posebej izpostavilo, da je naloga sindikalnega zaupnika, da varuje pravice in interese delavcev pri delodajalcu, zaradi česar sindikalni zaupnik tudi uživa posebno zakonsko varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pomemben je še poudarek sodišča, da ima tako sindikalni zaupnik kot
tudi vsak zaposleni pravico izraziti svoje mnenje o tem, da vodstvo šole ne dela dobro, zaradi takšne izjave pa ne sme
trpeti kakršnih koli negativnih posledic.
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DRUGI DEL MANDATNEGA OBDOBJA: konec običajnega delovanja družbe, epidemija covida-19,
avtoritarnost oblasti, prekinitev socialnega partnerstva
Epidemija covida-19 razkrije slabosti v delovanju družbe in aktivira latentne konflikte – tudi v SVIZ,
ki v izhodišče opredeljevanja postavi zaupanje v znanost in stroko
Čeprav so izjemne razsežnosti učinkovanja epidemije covida-19 na družbeno tkivo izključevale kakršnokoli možnost,
da bi sindikati ostali zunaj njenega dosega, nas je ob njenem začetku presenetila intenzivnost in tudi emotivnost reakcij našega članstva glede ukrepov, ki jih je takrat v boju proti širitvi epidemije sprejela država. Soočeni smo bili s paradoksom, ki v tridesetletni zgodovini delovanja SVIZ nima primerjave. Čeprav odziv na ukrepe vlade za obvladovanje
epidemije zagotovo ni primarno sindikalno vprašanje, nobena druga situacija, konflikt, zahteva, reakcija na katerekoli druge vladne ukrepe, ki so bili neposredno povezani z našim delom in interesi članstva, niso naleteli na tako burne
reakcije članstva, na tako gostoto reakcij in komentarjev, na tako veliko število zahtev in pobud, kaj vse mora SVIZ
storiti in kako se opredeliti. Ob nobenem preteklem nezadovoljstvu s plačami ali pogoji dela nismo prejeli toliko groženj z izstopom iz sindikata; te so bile v manjšem delu tudi uresničene. To je bilo povsem izjemno, nikoli prej ni bilo
članstvo pri nobenem vprašanju tako razdeljeno kot pri razumevanju samega pojava epidemije in še bolj pri odgovorih,
kako se proti njej boriti. Razslojena, tudi izključujoča se stališča o epidemiji in boju proti njej, so se prenesla tudi k
vprašanju vloge sindikata pri tem. Seveda je mogoče tudi v preteklosti najti trenutke, ko se je članstvo izrazito aktiviralo (denimo ob stavki leta 2018, ko smo na Kongresnem trgu zbrali več kot 20.000 naših članic in članov), a vsakokrat
so bila naša stališča in prepričanja skoraj povsem enotna in osredotočena na uresničitev skupnega cilja, v epidemiji
pa se je naše članstvo v najbolj zaostrenih trenutkih postavljalo na medsebojno izključujoče se pozicije. Rečeno poenostavljeno, v sindikatu smo se soočali z zahtevami članstva, da se opredelimo in ukrepamo, a so šle zahteve v nasprotne smeri: del članstva je zahteval, da se izrečemo proti nošenju mask, proti testiranju in cepljenju, tudi prostovoljnemu, na drugi strani pa so bile zahteve, da se javno opredelimo za obvezno testiranje in cepljenje. Hkrati sta tako eno
kot drugo »radikalno krilo članstva« vsako zase grozila, da bosta, če ne bo obveljala njihova, iz sindikata izstopila. Izpostaviti moram tudi pričakovanje, da naj se SVIZ do ukrepov za obvladovanje epidemije, ki je pretresala same temelje delovanja družbe, zlasti pa do testiranja in cepljenja, sploh ne bi opredeljeval, češ da slednje razkol le še poglablja.
Tako stališče o »neopredeljevanju« je bilo glede na to, da so skupine članstva od nas dnevno zahtevale opredeljevanje,
da so novinarji ves čas spraševali, kakšno je stališče SVIZ do posameznih ukrepov, do testiranja, cepljenja, upoštevaje,
da je vlada manipulirala z očitki, da nasprotujemo nošenju mask, in so nas celo mediji, ki jih je obvladovala največja
vladna stranka, obtoževali anticepilske pozicije, precej naivno, hkrati pa tudi oportunistično. V SVIZ smo bili soočeni z
izjemno situacijo, ko se nismo mogli opreti na pretekle izkušnje, ne na programske dokumente, imeli smo članstvo, ki
je bilo glede razumevanja epidemije in boja proti njej razdeljeno, hkrati pa oblast (ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za kulturo in tudi vlada v celoti) z nami ni bila pripravljena na dialog o učinkovanju in smiselnosti posameznih
ukrepov, ki jih je sprejela.
Epidemija je bila v Sloveniji razglašena 12. marca 2020, že isti dan, dobesedno takoj, je pravna služba SVIZ za članstvo
pripravila obvestila in se izrekla proti enostranskemu odrejanju dopusta s strani delodajalca, pojasnila, kaj sta izolacija
in karantena, kdaj sta dopustni in do kakšnega nadomestila je upravičen zaposleni. Naši člani in članice, zaposleni v
šolstvu, znanosti in kulturi so takoj prejeli osnovna pojasnila, kako je mogoče zakonito prerazporejati delovni čas. Pet
dni po razglasitvi epidemije covida-19, 17. marca 2022, je Izvršilni odbor SVIZ članstvu posredoval poziv, ki kaže, da smo
se zelo zgodaj zavedali razsežnosti in posledic epidemije, saj smo na prvo mesto postavil skupno dobro in solidarnost
med ljudmi: »Članice in člani IO SVIZ izpostavljajo, da je prva naloga in dolžnost tako vodstva sindikata kot celotnega
članstva, ki se ji mora podrediti vse drugo, da vsak zase in vsi skupaj prispevamo k omejevanju širitve okužb z virusom
covid-19. IO SVIZ poziva svoje članstvo k aktivnemu in racionalnemu odzivu na zaščitne ukrepe oblasti. Hkrati izpostavlja potrebnost zavesti in zavedanja, da je na preizkusu uresničevanje osnovnega principa delovanja sindikata, načelo
solidarnosti. Ob medsebojni solidarnosti je še zlasti pomembna solidarnost z obolelimi, v kar spada tudi aktivno in
odločno zavračanje in preprečevanje šikaniranja okuženih. SVIZ kot sindikat izobraževalcev in izobraževalk ter drugih
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v raziskovalni dejavnosti in kulturi se zaveda, kako pomembno je, da v izrednih
razmerah kot družba ne zdrsnemo pod raven elementarnega človeškega dostojanstva. IO SVIZ ne dvomi, da bo članstvo
kos zahtevni nalogi. IO SVIZ se je pozitivno odzval na danes prejeto prošnjo Občine Dobrna (njenega štaba civilne zaščite), da jim sindikat za primer, ko bi morda potrebovali dodatne namestitvene prostore za osamitev okuženih s koronavirusom, da na voljo počitniško stanovanje, ki ga ima SVIZ v Dobrni. Hkrati je IO SVIZ sklenil še, da ponudi v uporabo
vseh 34 počitniških stanovanj, ki jih ima SVIZ po Sloveniji, če bi bila potrebna za karanteno obolelih.« 24. marca 2020
smo od delodajalcev zahtevali, naj zaposlenim zagotovijo varne delovne razmere in poskrbijo za zdravje pri delu, 14.
aprila je SVIZ ministrico dr. Simono Kustec pozval k zagotovitvi zaščitne opreme in okrepitvi varnosti zaposlenih, 20.
aprila smo jo v javnem dopisu pozvali, naj v načrt za odprtje šol in vrtcev takoj vključi predstavnike učiteljstva in drugih
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zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Predlagali smo tudi, da bi sklenili dogovor, v katerem bi opredelili posebnosti dela
v pedagoških ustanovah in vrednotenje le-tega v času epidemije. Do dogovora nikoli ni prišlo. Ministrica za izobraževanje ni sprejela niti našega predloga, da bi po zgledu nekaterih zahodnoevropskih držav oblikovali posvetovalno telo, v
katerem bi se združili predstavniki zaposlenih, ravnateljev, staršev in šolske oblasti, s ciljem poiskati najboljše in hkrati
izvedljive rešitve za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema v posebnih okoliščinah.
Že 24. aprila 2020, torej približno mesec po začetku epidemije, se je IO SVIZ, ki je začasno pridobil pooblastila GO SVIZ,
ob razpravi o ponovnem odprtju šol in vrtcev pred koncem šolskega leta 2019/2020 jasno postavil na stališče, da zaupa
stroki, ki temelji na znanosti. Slednje je skozi vse obdobje trajanja epidemije ostalo temelj za vsa tozadevna stališča
SVIZ: »SVIZ bo vsa svoja stališča in opredelitve do obnovitve vzgojno-izobraževalnega procesa oblikoval upoštevaje
strokovne ocene zdravstvene stroke, v prvi vrsti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Želimo si, da bi vzgojno-izobraževalne ustanove čim prej spet normalno delovale, a je obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet
sprejemljiva le, ko bo stroka zagotovila, da je to varno za vse, da epidemija ne ogroža zdravja nikogar, ki sodeluje v
vzgojno-izobraževalnih procesih. Menimo, da bomo delo laže, učinkoviteje in varneje obnovili, če bomo pri tem upoštevali načelo postopnosti.«
V času boja z epidemijo je postalo drsenje pomena vzgoje in izobraževanja proti družbenemu obrobju, ki ga je bilo mogoče opaziti ves čas od velike recesije leta 2008, povsem očitno. Vlada ni razumela vloge vzgoje in izobraževanja za
delovanje družbe v izrednih okoliščinah epidemije, resorno ministrstvo in ministrica nista znala ali hotela specifičnih
potreb artikulirati v javnosti, niti glede položaja zaposlenih, prav tako ne glede nujnega dodatnega financiranja področja, ki bi omogočilo stabilnejše delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Ključne odločitve, tudi strokovne, niso bile
sprejete na ministrstvu za šolstvo, temveč so jih opredeljevali na ministrstvu za zdravje in pri predsedniku vlade. Kadrovske težave, pomanjkanje in preutrujenost strokovnega in tehničnega osebja, zagotavljanje varnega delovnega okolja,
racionalna organizacija izobraževalnih procesov v posebnih okoliščinah, oblikovanje programov za nadomeščanje primanjkljajev, ki so nastajali pri skupinah otrok iz socialno in kulturno šibkejših družin, so ostali nerešeni ali pa so se
spreminjali rokohitrsko in nekontrolirano. V SVIZ smo na neustrezen položaj izobraževalnega sistema v epidemiji periodično opozarjali, kritizirali ministrico, ki ni bila kos nalogam in je sprožala med zaposlenimi, med ravnateljicami in ravnatelji ter starši izbruhe nezadovoljstva. Najbolj zaskrbljujoče je, da izobraževanju v Sloveniji ne bo mogoče zlahka povrniti ustreznega statusa, saj se marginalnost resornega ministrstva v vladi, če sodimo po prvih znakih, ohranja tudi po
spremembi oblasti.
V SVIZ smo znali misliti tudi posledice izobraževanja na daljavo, pozivali šolsko oblast, naj pravočasno pripravi dopolnilne programe, ki bi omogočili mladostnikom iz socialno in kulturno šibkejših okolij nadoknaditi zaostanke, ki so nastajali zaradi slabših materialnih pogojev, ki so jih ti imeli doma, zaradi manj izobraženih staršev in pomanjkanja motivacije. Sredi junija 2021 je SVIZ z Društvom šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, s predstavniki sekcije psihologov v vzgoji
in izobraževanju pri Društvu Psihologov, vodje programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predsednico Dijaške organizacije Slovenije sodeloval na skupni novinarski
konferenci, ki je potekala pod naslovom »Zaskrbljeni šolski svetovalci ob zaključku covid šolskega leta«. Sodelujoči so
predstavili problematiko posledic šolanja na daljavo, težave svetovalne službe, pomembnost preventivnih programov
in dela z učitelji ter vzgojitelji. Pozvali so k ureditvi šolske svetovalne službe. Izpostavili so, da so šolski svetovalni delavci ob koncu šolskega leta zaskrbljeni, saj opažajo, da se je duševno zdravje otrok med epidemijo močno poslabšalo.
Izrazili so ogorčenje, ker jih pristojni niso slišali v njihovih pozivih k nujno potrebnim spremembam v svetovalni službi,
ki je kadrovsko podhranjena. SVIZ je pred tem že marca istega leta na ministrico za izobraževanje prof. dr. Simono Kustec
naslovil zahtevo po takojšnji ureditvi razmer v svetovalni službi v vzgoji in izobraževanju in dodal predloge za spremembe pravilnikov pri normativih za svetovalno delo, a se ministrica in ministrstvo nista odzvala.
Ocena ravnanja SVIZ v odnosu do epidemije
Za nazaj lahko ocenimo, da so bili odzivi sindikata – za razliko od problematičnega ravnanja šolske oblasti – v radikalno
spremenjenih družbenih okoliščinah v osnovi ustrezni in tudi reflektirani. A splošna nestrpnost in konflikti, h katerim je
mnogo prispevala nerazumna vladna politika ukrepov, so se v družbi iz meseca v mesec stopnjevali in se intenzivno
prenesli med naše članstvo. Raven polemik se je hitro zniževala ter postajala vse bolj čustvena in osebna zlasti glede
nošenja mask, še posebej pa glede testiranja in napovedujočega se cepljenja proti covidu-19.
Decembra 2020, ko se je napovedovalo, da bodo v prvih mesecih prihajajočega leta na voljo prve doze cepiva za najbolj
izpostavljene skupine, je SVIZ v pozivu Vladi RS, naj med prednostne skupine uvrsti tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju, že izdelal jedro stališča o smiselnosti in koristnosti cepljenja, ki naj bo v vsakem primeru prostovoljno in ne sme
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biti povezano s kakršno koli prisilo. Del poziva, ki smo ga naslovili na Vlado RS 9. decembra 2020, je vredno ponoviti:
»V sindikatu zagovarjamo zgolj cepljenje na temelju prostovoljne odločitve posameznika za to. Nikakor pa ne bomo,
denimo, pristali na kakršnokoli možnost pogojevanja z ohranitvijo delovnega mesta le ob predhodnem cepljenju. V SVIZ
v svojih stališčih izhajamo iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki v svojem dokumentu glede prednostnega cepljenja ob upoštevanju dejstva, da bodo doze cepiva omejene, državam priporoča, naj pripravijo seznam
skupin, ki jim je treba cepljenje omogočiti prednostno. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so na seznamu WHO takoj za
zaposlenimi v zdravstvu, starejšimi in rizičnimi skupinami. Ob tem v SVIZ v celoti podpiramo tudi jasno nasprotovanje
WHO obveznemu cepljenju proti covidu-19.« Očitki, češ da SVIZ nima stališča do cepljenja, ki so se pojavljali v medijih
še jeseni leta 2021, niso imeli podlage v dejstvih. Glavni odbor SVIZ se je do cepljenja povsem jasno opredelil že 5. januarja 2021: »Stališče stroke je, da je cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19.
SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki mora temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika.« Bili smo prvi sindikat v državi, ki je do cepljenja opredelil in v izhodišče postavil ugotovitve znanosti. Septembra 2021 je Glavni odbor SVIZ, tudi zaradi napetosti in polemik o cepljenju in testiranju, ki so bile prisotne,
potrdil januarsko stališče in le-temu dodal neposredni poziv našemu članstvu, naj se cepi. Stališče smo hkrati preverili
tudi z anketo med sindikalnimi zaupniki in zaupnicami, v kateri jih je od 543, ki so na vprašalnik odgovorili, opredelitev
glavnega odbora podprlo 457 ali 84,8 odstotka. Ponovno smo kategorično zavrnili obvezno cepljenje, ki je jeseni 2021
ob visokem deležu okužb in nizki precepljenosti prebivalstva, pridobivalo na podpori. Čeprav so statistični podatki kazali, da predstavljajo šolniki drugo najbolj precepljeno skupino za zdravniki, je minister za zdravje Janez Poklukar učiteljstvo takrat obsodil, da za razliko od drugih držav ne sodeluje pri cepljenju. Po pozivu sindikata se je minister za poskus
zvračanja odgovornosti in neresnično trditev pozneje opravičil.
A tako kot med prebivalstvom so bile tudi med članstvom – sicer številčno majhne, a zelo glasne – skupine, ki so kategorično nasprotovale tako nošenju mask, obveznemu testiranju kot tudi naši opredelitvi in pozivu k prostovoljnemu
cepljenju. Spomladi 2021 smo zaradi nestrinjanja s stališči, ki smo jih v sindikatu oblikovali do epidemije in boj zoper
njo, zaznali prve izstope, konec julija 2021 je bil ustanovljen sindikat ZVIZ Sonce, v ospredju delovanja katerega je bila
izrazita »proticepilska agenda«. V ta sindikat so se vključili tudi zaposleni, ki so zaradi naše podpore prostovoljnemu
cepljenju in smiselnosti obveznega periodičnega testiranja izstopili iz SVIZ. Vodilni predstavniki sindikata ZVIZ, ki se ga
je zaradi podobne kratice zamenjevalo s SVIZ, so zaposlenim, ki so zavračali obvezno testiranje in nošenje mask, obljubljali pravno zaščito pred izgubo zaposlitve zaradi odklanjanja testiranja, čeprav so morali vedeti, da zavračanje ni
imelo trdnega temelja v zakonodaji, na kar smo v SVIZ članstvo odkrito in pošteno opozarjali. ZVIZ Sonce verjetno še
obstaja, a od začetka leta 2022 njegove aktivnosti ni bilo več zaznati.
Čeprav so tudi v sindikatu nekateri širili govorice o množičnih izstopih iz SVIZ, je šlo za zlonamerno natolcevanje. Leta
2021 je članstvo v SVIZ prenehalo 3.218 članom in članicam, od tega se jih je upokojilo ali umrlo 1.777, izstopilo jih je
1.441, na novo vstopilo pa 1.487. Iz posameznih komentarjev, ki smo jih prejeli ob izstopih, lahko sklepamo, da so tisti,
ki se niso upokojili, članstvo večinoma prekinili zato, ker se niso strinjali s stališči sindikata do testiranja in cepljenja, a
zanesljivih podatkov o razlogih za izstope nimamo. Povsem mogoče je, da je del članic in članov izstopil, ker se niso
strinjali s kritičnim odnosom do vlade Janeza Janše in angažmajem sindikata pri obrambi demokracije, vladavine prava
in socialnega partnerstva. Omenjeni izstopi so bili neizbežna cena, ki smo jo plačali za to, da smo ohranili status in
ugled organizacije, ki v principu zaupa v znanost, v etično ravnanje in racionalne razmisleke, ko smo kategorično zavrnili močno prisotne teorije zarot o neobstoju epidemije, ki da si so jo izmislile farmacevtske družbe, številne »dokaze«
o smrtonosnih posledicah testiranja in cepljenja, vzporejanje testiranj z mučenjem in očitke o opravljanju poskusov na
ljudeh, ki so krožile po spletu in s katerimi so tudi SVIZ zasipali nekateri člani. Ravnali smo v skladu z zavezo, da se bomo
v sindikatu opredeljevali do pomembnih družbenih vprašanj, kar sta testiranje in cepljenje na vrhuncu epidemije covida-19 zagotovo bila. Prav tako ne bi bilo etično, da bi hkrati pritrjevali izključujočim se stališčem, oportuno pa bi bilo,
če bi se opredeljevanju izognili. So trenutki, ko se posamezniki in organizacije moramo opredeliti, in SVIZ se je postavil
na pravo stran. Da je bil motiv pri izstopih povezan predvsem z zavračanjem nošenja mask, obveznega testiranja in cepljenja, posredno potrjuje tudi zasuk k ponovnemu zviševanju števila članstva, zatem ko je epidemija začela popuščati.
V prvi polovici leta 2022 smo zabeležili 1.413 vstopov in 1.145 izstopov oziroma prenehanja članstva, vključno z upokojitvami. K vstopanju novih članic in članov je, kot je videti, pripomogla tudi napoved splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, saj smo največ vstopov zabeležili prav marca, ko smo stavko izpeljali.
Postopna razgradnja socialnega dialoga in prekinitev le-tega sredi maja 2021
V prvi polovici mandatnega obdobja 2018–2022, do odstopa vlade Marjana Šarca, je socialni dialog potekal v okviru
pričakovanega in v skladu z izkušnjami iz prejšnjih obdobij. Prihajalo je do kršitev principov socialnega partnerstva, do
zaostritev, a tudi do dogovorov o izboljšanju pogojev dela in vrednotenja le-tega. SVIZ je v prvi polovici mandata napo-
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vedal in izglasoval dve stavki, ki sicer nista bili izpeljani, ker smo pred tem z vlado sklenili ustrezna sporazuma. Sindikat
je sodeloval v delovnih skupinah za spremembo zakonodaje, denimo pri Zakonu o visokem šolstvu ter Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, aktiven je bil na številnih srečanjih socialnih partnerjev, imel možnost sodelovati pri strokovnih vprašanjih s področja šolstva, znanosti in kulture, prek Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) smo uveljavljali interese članstva pri različnih ekonomskih in socialnih vprašanjih, sestajali smo se resornimi ministricami in ministri, kot je bilo tudi sicer v praksi v Sloveniji, ki je od osamosvojitve poglabljala raven socialnega partnerstva in
slednjega vztrajno približevala ravni, na kakršni je ta v državah z dolgo demokratično tradicijo.
Takoj po spremembi oblasti je utečeno kolesje socialnega partnerstva začelo škripati, dokler se ni spomladi leta 2021
praktično povsem zaustavilo. Bilo je nekaj izjem, ki pa ne morejo spremeniti splošnega vtisa, da je vlada Janeza Janše,
v kateri je prevladovalo protisindikalno vzdušje, sistematično izrivala sindikate iz procesov oblikovanja zakonodaje, da
je zavračala sklepanje dogovorov ter celo posvetovanje in izmenjavo stališč. Morda najbolj osupljivo je, da je Ekonomsko-socialni svet eksplicitno razumela kot vladni posvetovalni organ, ne pa kot osrednji prostor usklajevanja interesov
socialnih partnerjev.
Ključni konflikt se je odvil med sindikalnimi centralami in vlado, ker je slednja sindikate postavljala pred izvršena dejanja, in se še dodatno zaostril, ko je vlada povsem opustila obvezne postopke usklajevanja ustreznih zakonov preko
Ekonomsko-socialnega sveta in s tem sindikatom preprečila, da bi uveljavljali interese zaposlenih, da bi opravljali
svojo temeljno nalogo in poslanstvo. Za Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere najštevilčnejši in
najvplivnejši član je SVIZ, je bila sistematična marginalizacija sindikatov s strani vlade povsem nesprejemljiva. Sredi
aprila 2020 je na pobudo KSJS prišlo do prvega skupnega protesta sindikalnih central, ker je Vlada RS kljub zagotovilom njenega predsednika, da se bo pred sprejemom t. i. drugega paketa protikoronskih ukrepov posvetovala s sindikati, ravnala nasprotno. V javnem pismu (17. 4. 2020) so bile sindikalne centrale kritične: »Ravnanje Vlade RS je daleč
od vključujočega in ni v skladu s številnimi dobrimi praksami socialnega dialoga v tem kritičnem in občutljivem obdobju, ko je nujno vključevanje vseh, ki lahko prispevamo k uspešnosti in učinkovitosti, ne nazadnje tudi legitimnosti
ukrepov. Naš namen je že vseskozi konstruktivno sodelovanje, s tem pa tudi poskus preprečitve morebitnih nepotrebnih
negativnih učinkov sedaj veljavnih in bodočih ukrepov, sprejetih s strani Vlade RS ali pa Državnega zbora.« V KSJS
smo bili bolj neposredni. Čeprav smo se strinjali, da se v zaostrenih razmerah »postopki usklajevanja zakonov poenostavijo in časovno skrajšajo – tudi le na ure, če je to treba –, za to, da bi povsem opustili pravico do usklajevanja socialnih parterjev z Vlado RS, ne vidimo opravičljivih razlogov, predvsem pa ne v delu, ki posegajo v pravice javnih
uslužbencev.« Ko je KSJS zahtevo po socialnem dialogu po pol leta ponovila, se je jezik še zaostril: »Vlada RS ustvarja
zgolj videz, da v Sloveniji še imamo socialni dialog, kot je bil vzpostavljen v preteklih treh desetletjih. V resnici smo
socialni partnerji postavljeni pred izvršeno dejstvo. In do izvršenih dejstev se ni smiselno opredeljevati: ni spodobno
za tistega, ki je pred takšno dejstvo postavljen. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) ravnanje vlade, tj.
tako podcenjujoč odnos do evropskega koncepta socialnega partnerstva, obsojamo in zavračamo. Vladni prezir do
socialnega partnerstva nas vleče v bližino držav Višegrajske skupine, sicer članic EU, kjer socialnega dialoga ni več.
Enako ga ni tudi v primeru PKP 6 in ga ni bilo pri zakonu o demografskem skladu. KSJS zato Vlado RS ponovno poziva,
naj se odreče oblastniški aroganci in se vrne v okvir socialnega dialoga. Poziva jo, naj sprejme enakopravnost socialnih partnerjev in se z nami dogovori za protokole, ki bodo zagotovili, da bo dialog potekal predvidljivo, uravnoteženo
in spoštljivo.«
Splošna stavka kot odgovor sindikatov na napoved o zamrznitvi zakona o zvišanju minimalne plače
Ob napovedi, da bi vladajoča koalicija lahko podprla pobudo delodajalcev, da se zamrzne zakon o zvišanju minimalne
plače, ki je bil v Državnem zboru sprejet z veliko večino koalicijskih in opozicijskih poslank in poslancev, sta Konfederacija sindikatov javnega sektorja in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije napovedali, da bosta v javnem in zasebnem
sektorju izpeljali splošno stavko. Glavni odbor SVIZ je 8. decembra 2020 izglasoval, da se bo tej stavki pridružil, in se
preimenoval v Glavni stavkovni odbor SVIZ. Soočena z možnostjo splošne stavke in z začetkom resnih priprav na njeno
izvedbo, je oblast poskus zamrznitve zakonsko opredeljenega zvišanja minimalne plače hitro opustila. Kratka, a presenetljivo učinkovita akcija dveh najštevilčnejših sindikalnih central je odprla razmisleke o strateškem sodelovanju v prihodnosti.
Januarja 2021 smo se sindikati odločili, da bomo vprašanje opuščanja socialnega partnerstva, ki ima v ustanovnih dokumentih Evropske unije pomembno mesto, internacionalizirali. Z odnosom slovenske oblasti do socialnega partnerstva
in sindikatov smo seznanili Evropsko komisijo in Evropsko konfederacijo sindikatov. Evropska komisija je v odgovoru izpostavila, da bo branila socialni dialog, »še toliko bolj v času, ko moramo pri okrevanju obnoviti socialno razsežnost.«
Isti mesec je KSJS skupaj z drugimi sindikalnimi centralami na Ustavno sodišče vložila presojo določbe interventnega
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Glavni odbor SVIZ je 8. decembra
2020 izglasoval, da se bo pridružil
splošni stavki kot odgovoru
sindikatov na vladno napoved
o zamrznitvi zakona o zvišanju
minimalne plače. Učinkovita akcija
dveh najštevilčnejših sindikalnih
central je odprla razmisleke
o strateškem sodelovanju
v prihodnosti.

zakona, ki je delodajalcem dala pravico, da zaposlenemu, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, lahko brez obrazložitve
prekine delovno razmerje. Ustavno sodišče je v odmevni sodbi zlorabo interventnega zakona razveljavilo.
Maja 2021 konflikt med sindikati in vlado doseže vrh: sindikalne centrale smo izstopile
iz Ekonomsko-socialnega sveta in se udeležile protesta
Konflikt med sindikati in vlado je spomladi 2021 dosegel vrh. Sindikati smo marca iz medijev izvedeli, da je Vlada RS
pripravila Zakon o debirokratizaciji, ki ga ni Ekonomsko-socialni svet ni prejel niti v vpogled, kaj šele, da bi ga obravnaval in v povezavi z njim iskal kompromisne rešitve. Vlada je v zakon – med drugim – podtaknila uveljavitev t. i. socialne
kapice, v resnici »bogataške kape«, ki bi izničila temeljni princip delovanja javnih blagajn, pokojninske in zdravstvene,
to je solidarnost. Na ta način bi razbremenili najvišje plače najbogatejšemu delu prebivalstva, hkrati pa bi se zmanjšali
prilivi zlasti v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Aprila 2021 se je zapletlo pri usklajevanju Načrta za okrevanje in
odpornost, ki bi ga morali resorji usklajevati s socialnimi partnerji, pa so to storili le nekateri, in še to bolj formalno kot
vsebinsko, vlada pa je želela teden pred skrajnim rokom (23. aprila 2021), ko naj bi dokument izročila Bruslju, od socialnih parterjev izsiliti soglasje k le-temu. Medtem se je zaostroval konflikt med vlado in Slovensko tiskovno agencijo
(STA), ki zaposlenim že mesece ni zagotavljala sredstev za plače, zato so se sindikati KSJS pridružili solidarnostni akciji
Društva slovenskih novinarjev »Za obSTAnek«. SVIZ je za zaposlene na STA prispeval 1.000 evrov in si, presenetljivo in
neupravičeno, pri nekaterih izpostavljenih članih SVIZ prislužil očitek o politizaciji sindikata.
Petim reprezentativnim sindikalnim centralam – med njimi KSJS, katere član je tudi SVIZ – je dokončno prekipelo sredi
maja 2021. Na novinarski konferenci smo brez dlake na jeziku povedali, da je Vlada RS s svojim negativnim odnosom
uničila socialni dialog in izničila smisel Ekonomsko-socialnega sveta kot osrednjega prostora socialnega partnerstva.
Ker je vlada slednjemu odvzela vsak smisel in težo, je pet central z izstopom iz njega zgolj demonstriralo, da že nekaj
časa v resnici ne obstaja več. Na novinarski konferenci sem glavni tajnik SVIZ v funkciji predsednika KSJS opozoril, da je
socialni dialog evropski standard – da je na zahodu Evrope po drugi svetovni vojni dejansko nastal na pobudo delodajalcev, ki so želeli tako zmanjšati konflikte in stroške številnih stavk, v zameno za sodelovanje sindikatov pri oblikovanju
ekonomskih in socialnih politik. Za sindikate je bila to zahtevna odločitev. Opozoril sem, da je za sindikalno stran socialni dialog sprejemljiv le, če smo sindikati v dialogu enakopravni in če lahko delavci vsaj del svojih interesov uveljavijo v
dogovoru z delodajalci in politično oblastjo. Opisal sem, kako je vlada v več korakih – od naknadnega spreminjanja
sedmega protikoronskega zakona z določili o upokojevanju starejših delavcev, prek nepripravljenosti na iskanje kompromisov pri nacionalnem demografskem skladu do popolne ignorance ESS v primeru davčne zakonodaje – uničila
prostor socialnega dialoga. Dodatno sem izpostavil, da je s tem pokazala sindikatom, da nimamo več prostora za pogajalsko mizo, in nas skoraj dobesedno nagnala na ulice. Prav to se je še isti mesec tudi zgodilo.
Internacionalizacija spora z vlado in odločitev za sodelovanje na protestih za obnovitev socialnega dialoga
Nekaj dni po izstopu iz Ekonomsko-socialnega sveta je pet sindikalnih central evropske institucije ponovno opozorilo na
»stanje socialnega (ne)dialoga v Sloveniji«. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), Zveza svobodnih
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sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost so pismo posredovale Evropski komisiji in njeni predsednici Ursuli von der Leyen, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropski sindikalni konfederaciji ETUC. Zaprosili smo jih, naj slovensko vlado pozovejo, da
nemudoma preneha s sprejemanjem enostranskih rešitev in da se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga v skladu
s pogodbami EU, dokumenti ILO ter slovensko zakonodajo in zavezami. V imenu 45 milijonov evropskih delavk in delavcev z 38 držav se je odzval generalni sekretar ETUC Luca Visentini, ki je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovil ostro
pismo in v njem med drugim zapisal, da je: »nesprejemljivo, da politična oblast v Sloveniji načrtno izključuje socialne
partnerje, skuša zaobiti socialni sporazum, zanemarja socialni dialog in spodkopava njegove temelje. ETUC zato vnovič
pošilja poziv slovenski vladi, naj prekine s trenutno prakso ter oživi tridesetletno tradicijo aktivnega posvetovanja in
sodelovanja s socialnimi partnerji o vprašanjih trga dela in družbenih vprašanjih. Trenutno ravnanje slovenske vlade je
v celoti nasprotujoče evropskim vrednotam, obenem pa bi zlasti v teh časih potrebovali učinkovit socialni dialog za
vzdržno in pravično okrevanje.« ETUC je hkrati že pozval tudi Evropsko komisijo, naj z vlogo avtoritete poskrbi, da bo
naša vlada prenehala s kršitvami pravil in standardov, na katerih temelji EU.
Konec maja (28. 5. 2021) se je vseh pet sindikalnih central, ki so izstopile iz ESS, udeležilo t. i. petkovega protesta, ki je
potekal pod geslom »Za demokracijo, za vladavino prava, za socialni dialog«. Glavni odbor SVIZ je odločitev o sodelovanju na protestih sprejel na izredni seji 24. maja 2021 in na članstvo naslovil poziv, ki ga zaradi pomembnosti povzemam
v celoti: »Na izredni seji 24. maja 2021 se je Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
(GO SVIZ) seznanil z informacijami o udeležbi sindikalnih central na protestnem shodu, ki ga za ta petek, 28. maja
2021, skupaj pripravljajo različne civilno-družbene organizacije. Pet sindikalnih central – vključno s Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki ji pripada SVIZ –, je že pred dnevi sprejelo odločitev, da bodo na shodu sodelovale,
saj je to logična posledica njihovega poprejšnjega izstopa iz Ekonomsko-socialnega sveta zaradi sistematičnega kršenja elementarnih pravil socialnega dialoga s strani Vlade RS. Skladno z večinsko odločitvijo članic in članov GO SVIZ se
bo protestu – ta bo potekal v petek, 28. maja 2021, z začetkom ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani in s sklepnim
delom na Trgu republike pred poslopjem parlamenta – z jasno zahtevo po takojšnji obnovitvi socialnega dialoga pridružil tudi SVIZ. Predstavnice in predstavniki glavnega odbora so se namreč strinjali, da je uspelo vladi v njenem dozdajšnjem mandatu socialni dialog povsem razvrednotiti in izničiti. Začelo se je z vladnim naknadnim, enostranskim
spreminjanjem zakonskih določb interventne zakonodaje, ki so bile s socialnimi partnerji pred tem že usklajene, poglobilo pa z navideznimi pogajanji o zakonu o nacionalnem demografskem skladu, pri katerem je vladna stran eksplicitno
zavrnila pripravljenost na sklepanje kompromisov s sindikati. Ob destruktivnih zakonodajnih predlogih sprememb
davčne zakonodaje in vsiljevanju »bogataške kape«, ko je vlada povsem odkrito prezrla obveznost, da v okviru Ekonomsko-socialnega sveta išče kompromise s socialnimi partnerji, je sesutje socialnega dialoga doseglo tudi formalno raven
izničenja. A Vlada RS je šla še globlje. Pri odpravljanju varčevalnih ukrepov, ki so njena obveznost iz stavkovnih sporazumov iz leta 2018, je odstopila od besede, ki je bila dana na pogajanjih, in odpravila tudi zadnje drobce zaupanja v
njeno povsem elementarno poštenost. Člani in članice GO SVIZ, ki se bodo protestnega shoda udeležili, bodo torej
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zahtevali takojšnjo vzpostavitev socialnega dialoga, v katerem bodo sindikati enakopraven in spoštovan partner; dosledno vzpostavitev vladavine prava, utrditev demokracije in zavrnitev avtoritarnih tendenc v naši družbi. Hkrati bo
SVIZ izrazil nezadovoljstvo z zgrešenimi potezami šolske politike v času epidemije, za katere je odgovorna ministrica
prof. dr. Simona Kustec. To je s svojimi podpisi pod poziv k njenemu odstopu eksplicitno potrdilo 17.113 zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju. Vlada RS je zavestno poteptala temeljna načela socialnega partnerstva in nase sprejela odgovornost za posledice takega ravnanja, saj je očitno, da to ne more voditi nikamor drugam kot v konflikt. Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) bo kot organizacija civilne družbe, kot reprezentativni sindikat in
član Konfederacije sindikatov javnega sektorja na protestnem shodu sodeloval, svojim članicam in članom pa v celoti
prepuščamo presojo o njihovi udeležbi na dogodku.«
Neuspešen poskus predsednika države Boruta Pahorja za obnovitev dialoga, jezik oblasti vse bolj grob
Zatem ko je bil socialni dialog na državni ravni povsem prekinjen, se je predsednik države Borut Pahor ponudil za posrednika med stranmi in junija 2021 z željo, da bi dialog obnovili, sklical sestanek predstavnikov in predstavnic sindikalnih
central, vlade in delodajalcev. Na sestanku je bil sprejet sindikalni predlog, da socialni parterji uskladimo sporazum o
obnovitvi socialnega dialoga. Osnutek sporazuma je pripravila KSJS, imenovana je bila tripartitna delovna skupina, ki
se je sestala le enkrat, saj se vlada do sporazuma ni nikoli opredelila. Predsednika države smo na neizpolnjeno obljubo
opozorili, a je jeseni postalo jasno, da vlada na dogovor ni pripravljena. Oktobra 2021 smo sindikalne centrale dosegle,
da je pristojni odbor Državnega zbora razpravljal o stanju socialnega dialoga v državi, vendar je razprava izzvenela v
prazno, vlada je socialni dialog in sodelovanje s sindikati prečrtala. Tako je ostalo do konca njenega mandata.
Nepripravljenost na socialni dialog, marginalizacija sindikatov in na trenutke odkrita protisindikalna nastrojenost vlade,
ki se je zatekala k posplošenim diskreditacijam o sindikalni politizaciji, podaljšani roke opozicije, se je v specifičnih
oblikah in z različno intenzivnostjo ponavljala tudi na področju kulture, vzgoje in izobraževanja in opazno manj na področju znanosti. A antipatija do sindikatov je dosegla dno konec leta 2021, ko se je vodja poslanske skupine Slovenske
demokratske stranke (SDS) spustil na raven gostilniških žalitev in zmerjanja, ko je sindikate primerjal z mafijskim delovanjem. Sindikalne centrale, med njimi KSJS, smo javno protestirale in v sporočilu za medije (17. 12. 2021) med drugim
zapisale: »Poslanec Danijel Krivec je mafijsko, kriminalno in teroristično delovanje sindikatov še posebej konkretiziral in
ga našel v zavračanju višjih plač, ki nam ga je mimogrede pripisal. Sindikati zvišanju plač ne nasprotujemo – smo
proti temu, da se z davčno zakonodajo najbolj zvišujejo prejemki najbogatejših, da se za najbolj bogate nižajo davčna
stopnja in davki na kapitalske dobičke. In resno nas skrbi, kaj posledično znižanje pritoka sredstev v proračun pomeni
za javno šolstvo, socialo, kulturo, pokojnine, za zdravstvo, za dolgotrajno oskrbo državljank in državljanov ter za položaj
zaposlenih v javnem sektorju. Poslanec Krivec ima pravico do cenene demagogije o zvišanju neto plač, ki sicer podcenjuje zdravo pamet zaposlenih, lahko poskuša zavajati zaposlene o stališčih sindikatov, lahko jih poskuša očrniti pri
zaposlenih, nima pa nikakršne pravice, da nam zaradi stališč, ki so legitimna, demokratično oblikovana, a drugačna
od stališč njegove stranke, pripisuje mafijsko delovanje, torej kriminalnost in terorizem.«
Vodstvo Ministrstva za kulturo ignorira sindikate od prvega do zadnjega dneva
Najbolj očitno in vse od začetka mandata vlade Janeza Janše je bilo ignoriranje sindikatov na področju kulture. V dobrih
dveh letih se SVIZ kljub izraženim pobudam in pozivom, naj nas ministrstvo vključi v postopke spreminjanja predpisov,
ni niti enkrat sestal z ministrom dr. Vaskom Simonitijem. Številna pisna opozorila in predlogi so ostali brez odgovora,
zato nam ni preostalo drugega, kot da sodelujemo z drugimi akterji na področju kulture pri javnih pozivih in peticijah, ki
so izpostavljale destruktivno kulturno politiko in izražale ogorčenje nad posledicami le-te. Septembra 2020 je SVIZ
skupaj s številnimi združenji, društvi, strokovnimi in umetniškimi institucijami na ministra naslovil sedem temeljnih
zahtev, ga pozval, naj jih izpolni ali odstopi. A zgodilo se ni nič in vse peticije in protesti skupaj niso premaknili oblastniške arogance ministra niti za milimeter. Žal moramo ugotoviti, da bil vpliv sindikatov in nevladnih organizacij na področju kulture kljub prevladujočemu zavračanju politike, kakršno je izvajal minister dr. Vasko Simoniti, (pre)šibek. Razloge
je med drugim mogoče iskati v razdrobljenosti zavodov, velikih razlikah v položaju prekarnih delavcev v kulturi in redno
zaposlenih, med strokovnim in umetniškim delom zavodov ipd.
Nepripravljenost šolske ministrice na dialog
Aprila 2020, ko se je odprla razprava o obnovitvi delovanja vrtcev in šol, je SVIZ ministrico za izobraževanje prof. dr.
Simono Kustec v posebnem dopisu pozval, naj ministrstvo v načrt za odprtje šol in vrtcev takoj vključi reprezentativne
predstavnike učiteljstva in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ter poudaril, da »nobena odločitev o ponovnem
odprtju izobraževalnih zavodov ne sme biti sprejeta enostransko, prenagljeno in brez da bi bilo o tem opravljeno predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji«. Podčrtali smo, da je »dejstvo, ki ga ni mogoče prezreti, da se vrnitev ne bo
mogla zgoditi »sama od sebe« – prav ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji, svetovalne delavke in delavci,
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knjižničarke in knjižničarji ter vsi drugi zaposleni so tisti, ki bodo ponovno vzpostavljali normalno delujoče vzgojno-izobraževalne procese v vrtcih in šolah. Sindikat in zaposleni, ki jih SVIZ zastopa in predstavlja, imajo dolgoletne bogate
izkušnje in ustrezno strokovno znanje, zato ne sprejemajo položaja pasivnega objekta, ki je povsem izključen iz razprav
ter oblikovanja zahtevnih in odgovornih odločitev.« V nadaljevanju javnega poziva smo poudarili, da je nujno, da se pri
opredeljevanju protokolov za obnovitev delovanja vrtcev, šol, dijaških in študentskih domov ter univerz najprej zagotovi
varnost in zdravje za vse udeležene v vzgojno-izobraževalnih procesih.
SVIZ je po dogovoru z MIZŠ še pred ponovnim odprtjem vrtcev in šol pripravil predlog dogovora o vrednotenju presežnega dela in tveganj za zaposlene, dogovorjen je bil že prvi usklajevalni sestanek (15. 5. 2020), a je MIZŠ prelomilo besedo
in od sestanka odstopilo. Vzpostavljen je bil vzorec zavračanja že zgolj pogovorov s sindikatom, kar je pomenilo, da sta
MIZŠ in Vlada RS zaposlenim pred obnovitvijo dela v vrtcih in šolah odrekla pravico, da se v skladu s konvencijami
Mednarodne organizacije dela z oblastjo dogovarjamo o pogojih in ceni dela. Očitno je bilo, da je navodilo o odpovedi
prišlo z vrha vlade, kar je takoj ob začetku mandata ministrice prof. dr. Simone Kustec nakazalo na njeno nesamostojnost in nenavadno podrejenost predsedniku vlade, ki se je skozi mandat ponavljala in le še poglabljala. Konec maja
2020 je ministrica sklicala posvet o vračanju osnovnošolcev in dijakov v šolske klopi, na katerem so sodelovali predstavniki MIZŠ, NIJZ, ravnateljskih združenj in drugih predstavnikov stroke, a SVIZ kot visoko reprezentativni zastopnik zaposlenih na dogodek ni bil povabljen. Nekaj dni pozneje smo iz sindikata pozvali članstvo, naj s podpisi podpre zahtevo po
sklenitvi dogovora o vrednotenju dodatnega dela zaposlenih in ovrednotenju tveganj. Zbrali smo skupno 16.306 podpisov, kar je presenetljivo veliko, če upoštevamo, da so bile razmere v državi izjemno zaostrene, napetost v družbi velika,
pomemben del zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pa zaradi pouka na daljavo odsoten z delovnih mest.
Jeseni 2020 je Glavni odbor SVIZ na izredni seji, 16. septembra 2020, ponovno, že četrtič, pozval ministrico za izobraževanje, naj pristopi k pogovorom o sklenitvi dogovora o ustreznem vrednotenju dela in tveganj zaposlenih v vrtcih in
šolah, a se dlje od izražene načelne pripravljenosti sodelovati na pogovorih nismo nikoli premaknili. SVIZ je zastavljal
vprašanja, dajal pobude, kritiziral, pozival, a vzorec z začetka mandata se je ohranjal. Ministrica prof. dr. Simona Kustec,
kot že omenjeno, ni sprejela naše pobude, da bi ustanovili začasno koordinacijsko telo, ki bi na področju izobraževanja
presojalo predlagane ukrepe in se do njih opredeljevalo, še preden bi bili uveljavljeni, spremljalo izvajanje ukrepov in
predlagalo izboljšave. V to koordinacijo bi bili vključeni predstavniki sindikatov, ravnateljskih združenj, staršev, akademske stroke in zaposlenih. Nenehno smo pozivali, naj se zaposlenim zagotovi ustrezne pogoje za delo, v igralnice in učilnice namesti prezračevalne naprave, zagotovi kakovostne teste za potrjevanje okužbe s covidom-19, zaščitne maske,
pleksi pregrade … Ministrico in predsednika vlade smo pozivali (17. 2. 2021) k pripravi skupnih meril za vrednotenje dela
v rizičnih razmerah v vrtcih in šolah, se postavili v bran mariborskim dijakom in njihovi pravici, da izražajo svoje mnenje,
ko so na protestih zahtevali obnovitev delovanja šol, opozarjali in kritizirali opredeljevanje ukrepov v zadnjem trenutku,
hitro spreminjanje odločitev in kronično nekonsistentnost navodil, ministrico smo javno pozivali, naj se zavzame za
zvišanje proračunskih sredstev za šolstvo, kar je nujni pogoj za stabilnejše delovanje, zahtevali odpravo pomanjkljivosti
in kršitve zakonodaje pri opredeljevanju dela na domu, jo pozivali k ukrepanju ob zaostajanju izplačil pri dodatkih za
rizičnost, a brez večjega uspeha. Poleg nas so ministrico za izobraževanje kritizirali ravnateljska združenja, akademska
stroka in starševske organizacije.
Konec aprila 2021 je Glavni odbor SVIZ z veliko večino izglasoval poziv ministrici, naj v dobro kakovostnega javnega izobraževanja odstopi, in pozval članstvo, naj se pod besedilo, v katerem smo med drugim zapisali, podpiše: »Prof. dr.
Simona Kustec je v prvi vrsti ministrica v vladi pod vodstvom Janeza Janše, ne pa ministrica za izobraževanje, znanost
in šport, ki bi prednostno izpostavljala in zagovarjala specifične cilje, potrebe ter interese vzgoje in izobraževanja. Tako
ni presenečenje, da izobraževalno politiko v vladi vse bolj očitno usmerjajo drugi. Vse od razglasitve samostojne države
v Sloveniji nismo imeli ministrice ali ministra za izobraževanje, ki bi kazal manj volje in pripravljenosti za dialog z zaposlenimi. Naše številne pozive, da bi sodelovali pri oblikovanju ukrepov, ki posegajo v vzgojno-izobraževalni prostor, da
bi se dogovarjali, da bi na podlagi naših bogatih izkušenj v dobro vseh iskali najustreznejše rešitve, je prof. dr. Simona
Kustec od lanske pomladi, ko je prevzela svojo funkcijo, vztrajno ignorirala ali zavračala. Prav odklanjanje spoštljivega,
enakopravnega sodelovanja in dogovarjanja s predstavniki zaposlenih, še posebno s strokovnjaki – praktiki od vrtcev
do univerz, se je pokazalo kot eden od ključnih razlogov za to, da so se ukrepi v šolskem polju nerazumljivo hitro in tik
pred zdajci spreminjali, da so bili nedomišljeni in nekateri celo povsem zgrešeni. Ravnanje ministrice je bilo pogosto
povsem neodmerjeno – tako je, denimo, na eni strani močno idealizirala kakovost našega izobraževanja na daljavo, ki
naj bi bilo v Sloveniji boljše kot v katerikoli drugi evropski državi, obenem pa je bila skrajno žaljiva do učiteljstva, ko je
namigovala, da naj ti pred epidemijo covida-19 ne bi znali niti prižgati računalnika. Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice
in učitelji, strokovne delavke in delavci, administrativno in tehnično osebje smo bili ponižani v zgolj izvrševalce ukrepov,
v tiste, ki nimamo pravice podati predlogov in opozoril, kaj šele enakopravno sodelovati pri oblikovanju posegov v po-
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dročje, ki ga dobro poznamo.« Poziv smo sklenili z besedami: »Ministrica je odgovorna, da smo prišli do točke, ko se je
utemeljeno spraševati, kdo vodi resor za izobraževanje, in tudi to, ali država sploh še ima konsistentno izobraževalno
politiko. Podpisnice in podpisniki poziva k odstopu se sprašujemo, ali se ni prof. dr. Simona Kustec v letu dni bolj kot
ministrica za izobraževanje pokazala kot ministrica proti izobraževanju.« Pod poziv se je, kljub temu da je bil pri delu
članstva očitno prisoten strah, da bi bili lahko zaradi svojega dejanja sankcionirani, podpisalo 17.113 zaposlenih. To je
bilo več kot očitno sporočilo, da ministrica med zaposlenimi nima podpore.
Politizacija slovenskih vrtcev in šol in odvzem zaupanja zaposlenim
Septembra 2021 so poslanke in poslanci vladajoče koalicije – ob očitni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ) – v Državni zbor vložili novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero
so posegli v sestavo svetov zavodov. SVIZ je takoj, 9. septembra 2021, na predsednika Državnega zbora naslovil kategorično nasprotovanje predlagani spremembi 46. člena ZOFVI, ki bi radikalno posegla v sestavo svetov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 članov od skupno 11 članov sveta zavoda bi se
namreč na široko odprla vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, kar je obstoječa sestava uspešno omejevala. Konec meseca je skupina akademikov in ravnateljev, s prvopodpisan dr. Slavkom Gabrom, objavila poziv »Proti politizaciji javnih vrtcev in šol,« ki ga je SVIZ v obliki plakata posredoval na vse vrtce in šole.
Na svetovni dan učiteljev, 5. oktobra 2021, je Glavni odbor SVIZ sprejel odločitev, da z zbiranjem podpisov izključno med
zaposlenimi v vrtcih in šolah pridobi večinsko voljo tega dela članstva o predlagani noveli. Podpisovanje je bilo izpeljano
v prvi polovici novembra in število podpisov se je ustavilo pri skupno 24.224. Vladajoča koalicija, ki je bila sicer povsem
neobčutljiva za mnenja in stališča zaposlenih, je svoj prvotni predlog nekoliko omilila, a zakon, ki je določil tudi nazive
za zaposlene na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, s 46 glasovi sprejela. Glavni tajnik
SVIZ je kot državni svetnik poskusil z odložilnim vetom na zakon, ki pa v Državnem svetu RS zatem ni dobil zadostne
podpore. Pred volitvami je Inštitut 8. marec s 5.000 podpisi v Državni zbor vložil zakon, ki je odpravljal nekatere zakonske spremembe vladajoče koalicije, ki so jih ocenili za škodljive, med njimi pa je bila tudi vrnitev sestave svetov v stanje
pred spremembo. Zaradi tega in odprave sprememb v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki
smo jim nasprotovali, je SVIZ vložitev zakona podprl. Zakon je bil, tudi po ponovnem glasovanju zaradi odložilnega veta,
junija 2022 v Državnem zboru sprejet.
Delna izjema od pravila privedla do sprejetja novega zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
V partnersko sestavljeno skupino za pripravo novega zakona o raziskovalni dejavnosti je bil, ko je bila ta spomladi 2019
ustanovljena, povabljen tudi SVIZ. Pri oblikovanju zakona so preko našega sindikata neposredno sodelovale raziskovalke in raziskovalci, v skupini so bila še vodstva inštitutov, vodstva univerz, Svet za znanost Republike Slovenije, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), reprezentativni sindikati, predstavniki Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in ne nazadnje tudi predstavniki gospodarstva. Vzdušje v delovni
skupini je bilo konstruktivno in osnutek zakona je bil (kljub temu da je nekaj pomembnih vprašanj ostalo odprtih)
praktično pripravljen, vendar ga po odstopu takratnega predsednika vlade Marjana Šarca nismo mogli tudi dokončno
uskladiti. Presenetljivo je, da se siceršnje antipatije med oblastjo, ko je premiersko mesto prevzel Janez Janša, in sindikati niso prenesle tudi na področje oblikovanja raziskovalnega zakona. Verjetno gre pomembno zaslugo pripisati takratnemu državnemu sekretarju na pristojnem ministrstvu dr. Juretu Gašpariču in ekipi visokih uradnikov, ki so modro
nadaljevali z delom na besedilu predloga zakona, ki je nastal v mandatu prejšnje vlade, hkrati pa ohranili delovno skupino, vključno s predstavniki SVIZ, nespremenjeno. Z nekaj pomembnimi izboljšavami je bil zakon pripravljen za parlamentarni postopek in ga tudi nenadna zamenjava državnega sekretarja ni več mogla ustaviti, čeprav se je raven socialnega dialoga sicer znižala in so bili v besedilo vneseni dodatni odpustki zasebnim raziskovalnim inštitutom. SVIZ si je
skupaj s KOsRIS in Rektorsko konferenco prizadeval, da bi bil zakon sprejet, poslanke in poslance smo javno pozvali, naj
ga sprejmejo, a je bil nazadnje v Državnem zboru z veliko večino, ki je presegla delitve med vladajočo koalicijo in opozicijo, potrjen šele novembra 2021. Zakon je za raziskovalno dejavnost v naši državi izjemno pomemben, saj omogoča
postopno povečevanje javnih sredstev za raziskave in razvoj najmanj do višine 1 odstotka BDP, blaži nihanja in hkrati
zagotavlja nujno potrebno stabilnost financiranja znanosti na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Oboje je nujno potrebno, saj so nas nepremišljeni varčevalni ukrepi, ki so v času krize radikalno posegli v javna sredstva za znanost, potisnili na samo dno evropskih držav. Postopek sprejemanja zakona bi bil lahko za zgled, kako enakopraven in spoštljiv
dialog med parterji na koncu pripelje do boljših in stabilnejših rešitev, ki tudi zato dobijo tudi široko politično podporo.
A sprejetje zakona s široko podporo deležnikov in opozicije je bila izjema, ki je odstopila od pravila. Vpletanje vlade v
imenovanje direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je pokazala, da področje raziskovanja ne more ubežati vzpostavljeni praksi. V začetku leta 2022 je upravni odbor agencije, v katerega je bila na predlog
SVIZ imenovana tudi naša članica dr. Marta Klanjšček Gunde, v skladu s predpisi imenoval v. d. direktorja. Vlada k
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imenovanju zatem ni podala soglasja, hkrati je mimo pooblastil avtoritarno posegla v postopek in začela vsiljevati
svojega kandidata. SVIZ je na ministrico naslovil poziv, naj zagotovi zakonitost postopka, a vlada se, kot običajno, ni
ozirala na pozive zaposlenih. Odhajajoča vlada je poskušala ob izteku svojega mandata podeliti še zadnje koncesije
simpatizerjem in je šla v postopek ustanavljanja novih inštitutov, kar smo stroka, KOsRIS in SVIZ ostro kritizirali, saj je
bilo povsem očitno, da inštitutov ne ustanavlja, ker bi jih potrebovali, temveč ker vrača usluge političnim sopotnikom.
Razpadanje enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, kompresija plač v spodnji tretjini
plačne lestvice in vse slabše vrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi
Po spremembi oblasti, ki je sovpadla z začetkom epidemije covida-19, je v naši državi nastopilo obdobje interventnih
zakonov. Vsi smo razumeli, da je bila v razmerah, kakršne so bile, hitrost ukrepanja ključna, a tudi v posebnih okoliščinah bi lahko v socialnem dialogu skupaj iskali rešitve, kot so to počeli v drugih državah z demokratično tradicijo. Seveda,
če bi vlada verjela, da sta usklajevanje in dogovor med partnerji ključna, a je tak proces videla kot oviro, kot motnjo pri
odločanju. Najprej se je to pokazalo pri sprejemanju in uveljavitvi dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije, ko je vlada pri sprejemanju interventnega zakona zavrnila naša opozorila, da bo prišlo do zmede, neenakosti
in nepravičnosti, a tudi do nenadzorovanega dodeljevanja dodatkov, če bo opredeljevanje te pravice enostransko prepuščeno delodajalcem, brez da bi bili poprej določeni pregledni kriteriji, ki bi jih morali slednji upoštevati To se je tudi
zgodilo in povzročalo nezadovoljstvo med zaposlenimi. Čeprav je bilo za dodatek potrošenih izjemno veliko sredstev, so
bila ta nepravično porazdeljena – tj. različno visoka v sicer primerljivih zavodih, nekaterim obdavčena, ponekod je bila
selekcija pri dodeljevanju dodatka skrajno ostra, drugje so ga prejeli praktično vsi. Ob vseh nepravilnostih, ki so spremljale dodeljevanje dodatka, ta ni deloval motivacijsko, temveč je vse bolj postajal vir napetosti. Vnaprej je bilo jasno
tudi, da izdatnost dodatkov, ki so jih v času, ko je bila razglašena epidemija sicer upravičeno prejemale posamezne
skupne zaposlenih v javnem sektorju in so krepko zviševali plače, ne bo ostala brez posledic. Očitno je bilo, da plač, ko
bodo ugasnili razlogi za t. i. covidne dodatke, ne bo več mogoče znižati na prejšnjo raven. To je bil eden od razlogov, ne
pa edini, da je začela vlada posameznim skupinam trajno, a nesistemsko, mimo plačnega sistema ali z ločenim sklepanjem kolektivnih pogodb, zviševati prejemke. To je zlasti veljalo za zaposlene v policiji, v slovenski vojski in za pomemben
del medicinskega osebja. Zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi je bilo opazno že pred tem, a je
s premiki omenjenih poklicnih skupin v minulih dveh letih dobilo precejšnji pospešek. Dejstvo, da je vlada Janeza Janše
opustila centralna pogajanja, da je Ministrstvo za javno upravo izgubilo vlogo koordinatorja vseh plačnih pogajanj v
javnem sektorju, ampak so pogajanja vodili posamezni resorji, je mnogo prispevalo k poglabljanju razlik in razpadanju
plačnega sistema, ki se ga je ob spremembah plač vse pogosteje zaobšlo.
Vlada predlagala nedomišljeno delitev plačnega sistema na dva dela
Predlog o sistemskih spremembah plačnega sistema, ki ga je ob koncu februarja 2021 sindikatom formalno predstavil minister za javno upravo, je prav tako nastal v kabinetu predsednika vlade oziroma ga je slednji mimogrede napovedal kar v državnem zboru, ko je odgovarjal na eno od poslanskih vprašanj. V predlogu je bila predvidena delitev
javnega sektorja na dva dela, pri čemer naj bi bilo izobraževanje (skupaj z državno upravo, policijo in vojsko) del t. i.
trdega dela le-tega, v storitveni del, v katerem bi bili plačni pogoji opredeljeni bolj fleksibilno, pa so bili umeščeni
zdravstvo, kultura, znanost in visoko šolstvo. Vladni predlog je dopuščal, da bi bile plače javnih uslužbencev oblikovane tudi mimo kolektivnih pogodb, kar je ponovno kazalo na željo po zmanjšanju vpliva sindikatov. Glavni odbor
SVIZ je na svoji seji 10. marca 2021 delitev javnega sektorja na dva dela kategorično zavrnil in oblikovano stališče še
isti dan posredoval članstvu: »Predlagana delitev plačnega sistema na dve skupini zaposlenih v javnem sektorju, ki
se med seboj razlikujeta po fleksibilnosti oblikovanja plač, je za SVIZ v celoti nesprejemljiva in mora biti iz predloga
umaknjena. Sindikat se prav tako ne strinja z zamislijo v vladnem predlogu, da bi lahko delodajalci enostransko in
mimo sistema kolektivnih pogodb oblikovali in vrednotili delovna mesta. Tak predlog ni sprejemljiv, saj izključuje
pravico delavcev, da se pogajajo o ceni dela, in vodi k nastanku vzporednega plačnega sistema, zato bo SVIZ vztrajal, da ga vlada umakne. Predlog povečanja sredstev za delovno uspešnost sindikat podpira, a pod pogojem, da se
za to zagotovijo dodatna sredstva. Zamisel, da bi se dodatna sredstva za delovno uspešnost pridobila z upočasnitvijo napredovanj – da bi se torej vzelo vsem z namenom, da bi se zatem dalo le nekaterim – SVIZ kategorično zavrača. Če Vlada RS v pogajanjih ne bo spoštovala stališč sindikatov in osnovnih zahtev SVIZ ter bi poskušala pri bistvenih vprašanjih plačnega sistema uveljaviti zakon enostransko in brez soglasja sindikatov, bo GO SVIZ opredelil način
in aktivnosti, da to prepreči.«
Pri vladnem predlogu, s katerim bi bil razpuščen obstoječi plačni sistem, je bilo simptomatično, da sploh ni naslavljal
velikih razlik v kariernem napredovanju, ki, kot je bilo leta 2019 potrjeno tudi z vladno analizo kariernega napredovanja
javnih uslužbencev, obstajajo med posameznimi plačnimi skupinami in predstavljajo enega od pomembnih razlogov za
heterogeno gibanje povprečnih plač v plačnih podskupinah. SVIZ je pripravil podrobno, konsistentno kritiko vladnega

30

predloga, ki so jo prevzeli tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja in drugi sindikati. Protiargumenti vladne skupine so bili šibki, konkretne rešitve sicer zgrešene ideje o delitvi javnega sektorja so izostale in vlada je vlada ambicijo,
da bi spreminjala plačni sistem, v nekaj mesecih opustila oziroma to namero preložila v prihodnost.
Junija 2021 je bil podpisan dogovor o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, ki je predstavljal obveznost iz
prejšnjih sporazumov, uskladili smo se še o višini regresa za letni dopust in prestavitvi izplačilnega dneva, kar je bil
ključni razlog, da je vlada le pristala na nekatere koncesije sindikatom. Za naprej je bilo pomembno, da smo SVIZ in
sindikati, vključeni v KSJS, izsilili obveznost vlade, da se začne v roku enega meseca pogajati o usklajevanju plačne
lestvice in o odpravi kompresije pri plačah v spodnji tretjini plačne lestvice. Da vlada obveznosti ni izpolnila, sindikatov ni presenetilo, a problem je ostal na pogajalski mizi in sčasoma je prevladalo prepričanje, da brez tega, da bi
bila ustrezno vrednotena delovna mesta v spodnjem delu plačne lestvice, ki se v vse večjem obsegu »utapljajo« v
minimalni plači, noben plačni sistem (ne obstoječi, ne novi) ne more delovati stabilno. Vlada je ne oziraje se na
obveznosti, ki jih je podpisala, z začetkom pogajanj zavlačevala, ko pa so se ta naposled le začela, jih je načrtno
»vrtela v prazno«, kar je bila očitno glavna naloga vladne pogajalske skupine. Stranke vladajoče koalicije, ki je zamenjala vlado Janeza Janše, so v koalicijsko pogodbo zapisale cilj, da je treba najbolj akutni problem sedanjega
plačnega sistema odpraviti, a dejstvo je, da je volja premalo in da bo temu nujno nameniti tudi primerno veliko
količino denarja.
Stiskanje plač v spodnjem delu plačne lestvice, ki briše razlike med različnimi stopnjami izobrazbe, med različnimi
stopnjami zahtevnosti in odgovornosti na posameznih delovnih mestih, ni nič manj kot tempirana bomba, ki jo lahko
nenadzorovano raznese, če ne bomo te problematike kmalu sistemsko rešili.
Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju poveže članstvo in okrepi sindikat
Eden od znakov, kako močno je epidemija zarezala v delovanje družbe in vseh njenih delov, je tudi izrazito zmanjšanje
števila komentarjev, pripomb, kritik in predlogov, povezanih s plačami, ki jih v sindikatu sicer prejemamo. Leta 2020
tovrstnih sporočil praktično ni bilo, zamenjala – in po številu tudi precej presegla – so jih vprašanja in stališča, povezana z epidemijo covida-19, s cepljenjem, testiranjem, bolniškimi odsotnostmi, čakanjem na delo. V povezavi s plačili so
se članice in člani obračali na nas zgolj v povezavi s t. i. covidnimi dodatki.
A v senci epidemije so se razmerja med plačami posameznih skupin zaposlenih v javnem sektorju zadnjih pet let gibala
izrazito heterogeno, leta 2020 in 2021 pa so obstoječe razlike dobile še dodatni pospešek, in sicer najbolj na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi. Četudi smo članstvo opozarjali, da je njihovo delo primerjalno vse
slabše vrednoteno, nam pozornosti večine ni uspelo preusmeriti na negativne trende v razmerjih med plačami posameznih plačnih podskupin. Dodatki, ki so jih v vrtcih in šolah prejemali zaposleni v času razglasitve epidemije, so zamegljevali realno stanje in še zmanjševali doseg opozoril, da so, kot primer, povprečne plače učiteljev v zadnjih petih letih
rasle trikrat počasneje kot povprečne plače vojakov, policistov ali medicinskih sester. V zdravstvu je, ko so bili covidni
dodatki ukinjeni, prišlo do trajnega zvišanja plač (novembra 2021), v šolstvu so se plače vrnile v prejšnje stanje. To je
drastično poglobilo razlike med plačami zaposlenih na primerljivih delovnih mestih.
Prelom v razumevanju razvrednotenja pa se ni zgodil zato, ker so se zvišale plače medicinskih sester, temveč takrat, ko
je vlada z enim od interventnih zakonov izključno zdravnikom omogočila, da njihove osnovne plače lahko presežejo 57.
plačni razred, ki predstavlja zakonsko določeno zgornjo mejo, ki jo lahko doseže javni uslužbenec. Zakonska izjema bi
vse druge zaposlene v javnem sektorju postavila v neenak položaj, še posebej neposredno pa visokošolske učitelje,
raziskovalce in vrhunske strokovnjake ter ustvarjalce na področju kulture. Čeprav se povsem nesistemski dvig zdravniških plač na koncu ni posrečil, ker ga je na pobudo Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki so se ji pridružile tudi
štiri druge sindikalne centrale, ustavilo Ustavno sodišče, predstavlja omenjeni poskus vlade zgovorno ilustracijo nesistemske razgradnje plačnega sistema v javnem sektorju. A duh je končno ušel iz steklenice, članstvo je iz tedna v teden
postajalo dovzetnejše in bolj kritično do neustreznega vrednotenja njihovega dela.
V vzgoji in izobraževanju so k stopnjevanju nezadovoljstva ob separatnih zvišanjih plač posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju zagotovo znatno prispevale tudi vse bolj kritične razmere v vrtcih in šolah, ki so se spoprijemale s poslabšano varnostjo za zdravje zaposlenih, posledično s presežno odsotnostjo obolelih s covidom-19 in zato
s pomanjkanjem strokovnega, tehničnega in administrativnega osebja, z izrazito preobremenjenostjo še zdravih zaposlenih in nezmožnostjo zagotavljanja normalnega poteka pedagoških procesov in pouka. V SVIZ smo neuspešno
pozivali k ukrepanju: »Zaposleni v vzgoji in izobraževanju ob zanemarjanju zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu dodatno opozarjajo, da postajajo obremenitve za tiste, ki v zdajšnjih razmerah so v službi, nevzdržne.
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Število ur nadomeščanj odsotnih sodelavk in sodelavcev se kopiči preko vsake dopustne meje, povečuje se število
dežurstev, zmeraj več je dodatnih nalog pri izvajanju ukrepov, ki jih oblast nedomišljeno in brez jasne strategije hitro
spreminja. Še zlasti zaostrene so v luči covida-19 že sicer zahtevne razmere v vzgojnih zavodih (v SVIZ so organizirani vzgojni zavodi Mladinski dom Jarše, Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Vzgojni zavod Frana Milčinskega
Smlednik, Vzgojni zavod Kranj, Vzgojni zavod Planina, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Mladinski dom
Maribor, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora), v katerih tisti zaposleni, ki niso zboleli ali niso napoteni v karanteno, zaradi hudega pomanjkanja osebja in posledično dodatnih obremenitev dobesedno pregorevajo. Obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bo zavodom, v katerih bo okužb veliko, zagotovilo dodatne
zaposlene, so dobesedno izpuhtele v zrak. V skladu z zapisanim SVIZ na Vlado RS ponovno naslavlja zahtevo, da je
treba nemudoma dogovoriti plačilo dodatnih obremenitev, povečanega obsega dela nad tedensko omejitvijo in
plačilo nadur za čas obvladovanja epidemije. Sindikat prav tako zahteva, da se za tveganja, ki so jim zaposleni v
vzgoji in izobraževanju izpostavljeni, zagotovi sredstva za izplačilo ustreznih dodatkov. Če vlada ne bo takoj poskrbela za normalizacijo razmer, naj se na siceršnjo skoraj pregovorno potrpežljivost zaposlenih v šolstvu v nobenem
primeru ne zanaša, ker potrpljenja ni več!«
Konec januarja 2022 (25. 1. 2022) je bila izpeljana izredna seja Glavnega odbora SVIZ, na kateri je bil sprejet sklep, št.
203, ki je spremenil dinamiko dogajanja: »Zahtevamo sklenitev takojšnjega dogovora z Vlado RS o razreševanju kadrovskih vprašanj, o ustreznem plačilu za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so posledica epidemije SARS-Cov-19. Zahtevamo okrepitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V primeru, da se Vlada RS oziroma MIZŠ na naše zahteve ne bo odzvalo,
se v najkrajšem možnem času v prihodnjem tednu ponovno sestane GO SVIZ na izredni seji.« Odgovora pristojnih v
tednu dni nismo prejeli in 3. februarja 2022 je Glavni odbor SVIZ soglasno sprejel sklep, da SVIZ izpelje neposredno
glasovanje članstva o izvedbi splošne stavke, ki se, če bi bila pred tem izglasovana, bo začela 9. marca 2022. Upoštevaje stopnjo nezadovoljstva ni bilo dvoma, da se zaposleni v vzgoji in izobraževanju za stavko ne bi izrekli. Izglasovana je bila s plebiscitarnim rezultatom: za stavko se je opredelilo 37.248 zaposlenih ali 91,4 odstotka vseh, ki so
se glasovanja udeležili. SVIZ je Vladi RS, skupaj s seznamom stavkovnih zahtev, uradno posredoval napoved splošne
stavke v vzgoji in izobraževanju. Hkrati smo Vlado RS, skladno z zakonodajo, pozvali k začetku takojšnjih pogajanj o
stavkovnih zahtevah, z željo, da bi spor sporazumno rešili še pred izvedbo stavke. Vlada se je po tednu dni od napovedi stavke odzvala s pisnim odgovorom, v katerem stavkovnih zahtev sploh ni naslovila, čeprav je – presenetljivo –
priznala anomalije pri plačah na škodo šolnikov. V omenjenem odgovoru je še zagrozila z neplačilom stavke, češ da
je ta nezakonita, ker naj bi kršila Zakon o volitvah. To je bilo v celoti izmišljeno. SVIZ je v odzivu na vladni (ne)odgovor
na naše stavkovne zahteve postregel s primerjalnima tabelama plač, pri čemer navedenih podatkov ni bilo mogoče
zanikati:
Primerjava povprečnih plač 2015/2021 (mediana)
Plačna podskupina

Povprečna bruto
plača 2015 v EUR

Povprečna bruto
plača 2021 v EUR

Indeks rasti
2021/2015 v %

C03 – Policisti

1749

3007

171,9

C04 – Vojaki

1501

2643

176,0

D02 - Učitelji in drugi strok. sod.

2033

2542

125,0

D03 - Vzgojitelji in drugi strok. sodel. v vrtcih

1258

1622

128,9

E03 Medicinske sestre in babice

1565

2430

155,3

Vir: Ministrstvo za javno upravo.
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Struktura plačnih podskupin po tarifnih razredih (izobrazbena struktura za leto 2020)
Plačna podskupina

Povprečna bruto
plača 2021 v
EUR (mediana)

IV.

V.

VI.

VII/1.

VII/2.

VIII.

IX.

C03 – Policisti

3007

0,0

7,4

67,6

23,3

1,7

0,0

0,0

C04 – Vojaki

2643

12,0

60,9

6,4

19,2

1,5

0,0

0,0

D02 - Učitelji in drugi
strok. sodel.

2542

0,0

2,2

1,4

5,5

90,8

0,0

0,0

D03 – Vzgojitelji in drugi
strok. sodel. v vrtcih

1622

0,0

49,5

0,0

47,6

2,9

0,0

0,0

E03 Medicinske sestre
in babice

2430

3,0

41,6

0,0

54,4

1,1

0,0

0,0

Vir: ISPAP, 2020.

Teden zatem, ko je bila splošna stavka uspešno izvedena, je GO SVIZ ocenil priprave nanjo, njen potek in pomen za
prihodnje odpravljanje nesorazmerij med plačami v javnem sektorju. To evalvacijo zaradi pomembnosti na tem mestu
prenašam v celoti: »Komisija za ugotavljanje rezultatov opredeljevanja o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je bila sklicana 18. 2. 2022, je ugotovila, da se je glasovanja o stavki udeležilo 40.729 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju: za stavko se jih je izreklo 37.248 (91,4 %), proti njej pa 3.481 (8,6 %).
Takoj ko smo zbrali temeljne podatke – tj. število zaposlenih, ki so se opredelili za stavko, in število zavodov, v katerih
je stavko izglasovala večina zaposlenih –, je bilo jasno, da je bila odločitev glavnega odbora, da izpeljemo glasovanje
o stavki, pravilna, da je odražala splošno razpoloženje članstva. Navodila za glasovanje so bila glede na odzive, ki smo
jih prejeli od sindikalnih zaupnic in zaupnikov, pripravljena dobro, dileme, ki so se pojavile v praksi, so tajništvo glavnega odbora in območni odbori sproti učinkovito reševali. Sindikalni zaupniki in zaupnice so bili ustrezno motivirani,
saj je bilo glasovanje izpeljano v 746 zavodih, v 643 zavodih so zaposleni stavko podprli, v 103 zavodih stavka ni bila
izglasovana oziroma ni bil dosežen kvorum. Podrobne analize glasovanja še nismo opravili, a očitno je, da so razlike
med posameznimi območnimi odbori glede opredeljevanja za stavko signifikantne, razlike je bilo opaziti tudi v stopnji
angažiranosti posameznih območij. Razlogov za omenjeno je zagotovo več in niso očitni na prvi pogled.
V času priprav na izvedbo stavke, tj. med izglasovanjem le-te in stavkovno sredo, 9. 3. 2022, smo prvikrat do zdaj zaznali konkretne pritiske sicer ozke skupine ravnateljev in občinskih funkcionarjev na omejevanje stavke in celo pritiske,
da bi si stavkajoči, ki so stavko sicer izglasovali, premislili in se izvedbi stavke odrekli. Prav tako prvič se je zgodilo tudi,
da vlada in resorno ministrstvo sindikata, vse odkar smo stavko napovedali in jo zatem izvedli, sploh nista povabila na
pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev; sta pa poskušala stavko z različnimi prijemi razvrednotiti stavko in zaposlene
odvračati od tega, da bi jo izvedli. V znanem odgovoru vlade na stavkovne zahteve, ki na stavkovne zahteve konkretno
sploh ne odgovarja, je najbolj izstopala grožnja z neplačilom stavke, ki naj bi načela odločenost za izvedbo stavke.
Vlada je v ne-odgovoru manipulirala s številom zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki naj bi potrjevalo, da je le-teh vse
več in da delajo vse manj. Spletni portal Siol, ki je pod nadzorom največje vladajoče stranke, je z lažno novico, da je
stavka 9. marca 2022 odpovedana, skušal vnesti zmedo med stavkajoče. Odzvali smo se hitro in lažno informacijo zanikali, ta pa se tako ni razširila v druge medije tudi zato, ker so se novinarji in novinarki obrnili neposredno na nas in
preverili Siolovo novico. MIZŠ je zatem poskušalo stavko omejiti z vsiljevanjem minimalnega delovnega procesa, zavedajoč se, da je z okrožnico podalo nezakonito navodilo. Ocenjujemo, da smo z ostro medijsko reakcijo poskus nevtralizirali, saj MIZŠ ni tvegalo javno zagovarjati okrožnice. Najbolj dramatičen poskus razvrednotenja stavke in stavkajočih
je dan pred stavko ponovno uprizoril Siol, ki je objavil zmanipulirane podatke o 50 najvišjih plačah na vseh ravneh izobraževalne vertikale, od vrtca do univerze. Iz zanesljivih virov smo bili seznanjeni, da je podatke o plačah Siolu posredovalo ministrstvo na zahtevo ministrice prof. dr. Simone Kustec. Zaradi manipulacij pri objavi plač, ki so bile očitne,
in takojšnjega ogorčenega odziva članstva, ravnateljev posameznih šol, Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani,
se je ta pokus razvrednotenja stavke izjalovil.
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Stavka je bila medijsko izrazito izpostavljena, po eni od sicer maloštevilnih anket, ki so bile opravljene pred 9. marcem
2022, naj stavke ne bi podpiralo 58 odstotkov vprašanih – to ni malo. A večina novinarjev in novinark, ki so spremljali
potek stavke, v svojem poročanju ni bila odklonilna, prej je bilo zaznati naklonjenost. To smo še zlasti zaznali ob novinarskih konferencah predstavnikov zaposlenih iz plačne skupine »J«, pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljev ter vzgojiteljev
iz vzgojnih zavodih, ki smo jih v SVIZ pripravili v dneh pred stavko. Uresničitev zamisli, da javno spregovorijo konkretni
zaposleni iz skupin, ki praviloma ne dobijo besede, je naletela na odobravanje in prispevala h krepitvi pozitivne podobe
stavkajočih. V vrtce in šole je na dan stavke prišlo precej manj otrok, kot se je napovedovalo, po prvih informacijah pa
praktično ni prihajalo do tega, da bi starši pripeljali otroke v vrtce demonstrativno, v znak nasprotovanja stavki. V
osnovnih šolah otrok praktično ni bilo. Ob hitri evalvaciji poteka stavke je treba izpostaviti tudi, da kljub temu, da so
bile razmere zahtevne in zaostrene, nismo zabeležili nobenega večjega incidenta, ki so ga nekateri mediji, ki so blizu
oblasti, sicer dobesedno iskali.
Z izvedbo stavkovnega dneva 9. marca 2022, ko je stavkalo 36.532 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, smo, tako
ocenjujemo, v zahtevnih okoliščinah dosegli vsaj štiri začetne cilje:
 Stavka je potrdila sposobnost SVIZ, da lahko izpelje kompleksne sindikalne akcije, kar stavka zagotovo je, na visoki
organizacijski in vsebinski ravni. Prav tako se je pokazalo, da smo sposobni nadzorovano izvesti dogajanje, ki
vključuje veliko število ljudi z različnimi interesi in odnosi do stavke (stavkajoči, tisti, ki ne stavkajo, učenci, dijaki,
študenti, delodajalci, direktorji, starši, oblasti, mediji).
 Sporočili smo, da ima podcenjujoč odnos oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju meje, da se na neki točki
malodušje in preobremenjenost z vsakdanjimi osebnimi problemi zlomita in njun prostor zavzame odločenost braniti dostojanstvo, ki začne učinkovati povezovalno, okrepi solidarnost in voljo do aktivnega spreminjanja razmer.
Uspešna izvedba stavke, v kateri se je kljub močnim pritiskom oblasti, da bi stavko razvrednotili, nevtralizirali ali jo
vsaj omejili, ohranilo praktično enako število stavkajočih, kot se jih je za stavko pred tem izreklo, pomeni močno
sporočilo aktualni in prihodnji oblasti, da je težko vplivati na naše odločitve.
 Javnost nam je uspelo opozoriti na veliko število preslabo plačanih kolegic in kolegov iz skupine J, pomočnic vzgojiteljic in drugih. V resnici se je zgodilo prvič, da jih je javnost sploh opazila. Dragocena in bolj jasno očitna kot do
zdaj je bila tudi solidarnost med zaposlenimi, ki jo je izražalo strokovno osebje do zaposlenih z nizkimi plačami.
 Dan stavke je med stavkajočimi okrepil občutek pripadnosti in povezanosti prek sindikata, ki ga je epidemija pred
tem ošibila. Ob ogledu bogatega slikovnega gradiva, ki smo ga prejeli od članstva, ni mogoče prezreti želje po
skupnih aktivnostih, pozitivnega vzdušja med stavkajočimi, iznajdljivosti, duhovitosti in raznolikosti pri prezentaciji naših zahtev in izražanju stališč. Stavka je po karantenah, izolacijah, sporih, povezanih s testiranjem in cepljenjem, sprostila napetosti med članstvom in na kolektive učinkovala povezovalno. Vseprisotna povezovalna energija,
ki se je na dan stavke sprostila med članstvom, je učinkovito demantirala zlonamerna natolcevanja posameznikov
o razpadanju sindikata.«

Splošna stavka v vzgoji in
izobraževanju, katere prvi dan
je SVIZ izpeljal 9. marca 2022,
je bila izglasovana s plebiscitarnim
rezultatom: za stavko se je opredelilo
37.248 zaposlenih ali 91,4 odstotka
vseh, ki so se glasovanja udeležili.
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Stavka v vzgoji in izobraževanju se po zamenjavi oblasti nadaljuje, za konec avgusta 2022 (poročilo je pisano julija 2022) je
sklicano nadaljevanje pogajanj o stavkovnih zahtevah, imenovani sta bili pogajalski skupini. Vlada Roberta Goloba je v začetku julija 2022 sprejela sklep, da je bila stavka zakonita in da morajo zato tisti, ki stavkajočim za dan stavke niso izplačali
nadomestila plače, opraviti poračun in stavkovni dan plačati. V koalicijski pogodbi je nova vlada zapisala, da je treba pri
odprtih stavkah takoj začeti s pogajanji za sklenitev stavkovnih sporazumov. Za nazaj se je izkazalo, kako pomembna je bila
pogumna odločitev članstva, da izglasuje stavko dobra dva meseca pred volitvami. Tako je bila namreč narejena nujna
podlaga za odpravljanje zaostajanja plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter, posledično, zaposlenih v kulturi in znanosti.
Polemična razprava o načelih, ciljih in prihodnosti SVIZ
Po razglasitvi epidemije covida-19 spomladi leta 2020 so se razmere v družbi zaostrovale, politični konflikti so se zato,
ker je vlada epidemijo izkoriščala za omejevanje kritike na svoj račun in za utrjevanje oblasti, krepili, socialni dialog je
zamiral, prebujala se je civilna družba, ki je konec leta 2020 za Državni zbor pripravila poziv za obnovitev demokracije,
pravne in socialne države. Evropski parlament je 10. marca 2021 v razpravi o omejevanju medijske svobode Slovenijo,
ob Poljski in Madžarski, prepoznal kot eno od treh največjih kršiteljic na tem področju. Pritiski na pravosodje, vmešavanje v imenovanje tožilcev na evropski ravni, politizacija policije, omejevanje delovanja nevladnih organizacij, izrekanje
glob dijakom, ki so na mirnih demonstracijah zahtevali vrnitev v šolske prostore, agresivne kadrovske menjave – celo na
Pedagoškem inštitutu in Statističnem uradu Republike Slovenije –, poskusi discipliniranja in kaznovanja Slovenske tiskovne agencije z odtegovanjem sredstev, ker je o delovanju vlade poročala tudi kritično, žaljive izjave o slovenskih in
evropskih novinarjih, porazno zniževanje ravni socialnega dialoga in marginalizacija vloge sindikatov, ogrožanje temeljnih vrednot vladavine prava so Slovenijo pripeljali v sramotno druščino avtokratske oblasti Poljske in Madžarske.
SVIZ je bil do negativnih pojavov v državi kritičen. K temu so ga zavezovali tako statut kot načela in cilji ter programske
usmeritve zadnjega kongresa, ki so organom sindikata nalagali, da se samostojno opredeljujejo do vseh relevantnih vprašanj
doma in po svetu. Nismo bili tiho, do nesprejemljivih pojavov v družbi smo bili kritični in jim nasprotovali. Kot reakcija na
angažirano opredeljevanje so se pojavili očitki posameznikov v sindikatu, češ da SVIZ presega okvirje svojega delovanja,
očitki o »politizaciji sindikata«, kar je bilo vede ali nevede prevzeto od tedaj vladajoče politike. Pavšalnega očitanja »politizacije« SVIZ in drugih sindikatov so se poslužili visoki predstavniki stranke SDS, v vladi in državnem zboru, zatem ko so se
začeli odnosi med vlado in sindikati zaostrovati, ko se je kritičnost sindikatov do ravnanja vlade stopnjevala. Vsaj del teh
posameznih članic in članov, ki je vodstvu SVIZ očital »politizacijo«, je hkrati simpatiziral z vlado in podpiral njeno ravnanje.
Očitki o »politizaciji« našega delovanja so bili izrazito politično motivirani. Glavni odbor SVIZ je bil že marca 2021, ko je na
svoji spomladanski dvodnevni seji potrdil poročilo glavnega tajnika, jasen: »Očitke nekaterih, tudi posameznih članov in
članic SVIZ, da s kritičnim odnosom do aktualne slovenske vlade presegamo okvire našega delovanja ter interese članic in
članov, je treba odločno in kategorično zavrniti. Organizacija, kot je SVIZ, ki se je zavezala, da se bo opredeljevala do vseh
relevantnih družbenih vprašanj, ki prisega na spoštovanje demokracije, pravne države, solidarnosti, na spoštovanje razlik
med ljudmi, na nenasilno komunikacijo, ne more in ne sme molčati, ko se naša država premika v napačno smer, v smer
avtoritarnosti, stalnih groženj in žalitev zdaj enih, zdaj drugih s strani predsednika vlade. V skladu s pravili notranje demokracije v sindikatu smo se zato, denimo, pridružili podpisnikom peticije proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti, zato smo skupaj z drugimi sindikalnimi centralami Evropsko komisijo opozorili na zaskrbljujoče stanje socialnega dialoga v Sloveniji, obsodili avtoritarno ukazovanje glede testiranja učiteljev, podprli mariborske dijakinje in dijake v njihovih
mirnih protestih za vrnitev v šolske klopi … Gledati stran, ko je očitno, da se vse bolj odmikamo od evropskih principov
participativne demokracije, bi bilo verjetno bolj udobno. A bi bilo tudi v nasprotju z zapisanimi načeli našega sindikata.«
Ni dvoma, da se skozi privzete in presenetljivo nedorečene, posplošene očitke o »politizaciji« sindikata posredno odpira tudi
pomembno in relevantno vprašanje o uokvirjenju, o mejah aktualnega in prihodnjega delovanja SVIZ. Skozi polemične razprave – žal tudi ob pomanjkanju volje po resni argumentaciji izrečene kritike – se zarisujeta dva vsebinsko različna pogleda na
delovanje in smisel sindikata. Prvi izhaja iz obstoječih principov sindikata, kot so zapisani v Statutu SVIZ, Načelih in ciljih SVIZ
ter Programskih usmeritvah SVIZ 2018–2022, in predpostavlja, da je primarna in najpomembnejša naloga SVIZ, da v imenu in
interesu članstva izboljšuje, poglablja in širi njihove kolektivne pravice prek kolektivnih pogodb, vplivanja na vsebino zakonov,
na pravilnike in uredbe. Hkrati s krepitvijo in utrjevanjem skupnih pravic, kot enako pomembno, v skladu z načelom solidarnosti nudi in zagotavlja materialno, pravno in drugo pomoč posameznim članom. A ob teh temeljnih, tradicionalnih razlogih
za obstoj in delovanje sindikatov znotraj kapitalističnih družb se SVIZ, podobno kot večina naprednih evropskih sindikatov po
drugi svetovni vojni, opredeljuje tudi do ključnih skupnih vprašanj v družbi, do demokracije, človekovih pravic, do pravne in
socialne države, do posledic podnebnih sprememb, do enakosti med spoloma, do pravice žensk, da se avtonomno odločajo
o rojstvu otrok, do testiranja in cepljenja ipd. Še posebej je od sindikata, ki združuje izjemno intelektualno moč in sposobnost
refleksije, pričakovati, da bo artikuliral poglede na naše skupno dobro. Pogled, ki se posredno, a ne posebej reflektirano,
nakazuje skozi očitke o »politizaciji« sindikata, bi polje delovanja zožil na ekonomska in socialna vprašanja, kar se kaže tudi v
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nekaterih predlogih za spremembe statuta. Z oženjem delovanja sindikata na ekonomska in socialna vprašanja bi se SVIZ,
denimo, odpovedal opredeljevanju do podnebnih sprememb, ki so postale ena ključnih sindikalnih tem v Evropi, ne bi se
opredeljeval, ko bi bili ogroženi demokracija, vladavina prava in svobodno delovanje medijev, niti do tako kompleksnih pojavov, kot je epidemija covida-19. Kot sindikat s pretežno ženskim članstvom se ne bi mogel opredeljevati niti do enakopravnega
položaja žensk v družbi, niti do pravice žensk, da same odločajo o rojstvu otrok. Hkrati naj bi se odrekel sodelovanju s političnimi strankami, ki v državnem zboru sprejemajo zakone, katerih vsebina je v neposrednem interesu našega članstva, in sodelovanju s civilno družbo, ki zagovarja podobne cilje kot SVIZ. Pogled, ki opredeljevanje do teh izjemno pomembnih vprašanj in
neizbežnega sodelovanja s političnimi strankami in civilno družbo označuje za »politizacijo« sindikata, je značilen za večino
vzhodnoevropskih sindikatov, ki se navzven deklarirajo za »nepolitične«, realno pa so izjemno odvisni od vsakokratne politične oblasti, odnosi so nepregledni, dogovori pa neformalni in prikriti. Odločitev med alternativama je za nadaljnje delovanje
SVIZ odločilna, kongres SVIZ pa bo tisti, ki bo izbral in opredelil bližnjo prihodnost našega sindikata.

6.2.
ČLANSTVO SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravila: Tanja Bukač, strokovna sodelavka Glavnega odbora SVIZ Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ima članice in člane v 880 zavodih, v teh zavodih pa deluje
skupno 837 sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Razlika med številom zavodov, v katerih je organiziran naš sindikat, ter
številom sindikalnih zaupnikov in zaupnic izhaja iz tega, da so nekateri vrtci priključeni k osnovnim šolam, nekaj šol je
podružnic, na nekaterih zavodih pa ni organiziran sindikat zavoda.
Mandatno obdobje 2018–2022 je, kar se tiče evidence članstva, zaznamovalo ponovno prečiščevanje podatkov o članicah in članih, ki smo se ga lotili septembra 2022 in je trajalo približno leto in pol (pred tem smo takšno »čiščenje«
opravili leta 2011). Iz baze članstva, ki jo imamo vzpostavljeno in jo skrbno vodimo, upoštevaje podatke, ki nam jih posredujejo sindikalni zaupnice in zaupniki, smo v omenjenem obdobju izločili precejšnje število članov, ki so se upokojili
ali umrli. Teh podatkov nam vsi sindikalni zaupnice in zaupniki, žal, ne pošiljajo sproti, zato moramo v rednih časovnih
intervalih izpeljati omenjeno »čiščenje« baze članstva. Urejanje evidence članstva od marca 2020 je hkrati sovpadlo z
nekaj več izstopi, ki so bili tako ali drugače povezani z okoliščinami navzočnosti aktualne epidemije covida-19. A ob
omenjenem zmanjšanju števila članstva je treba poudariti, da smo od konca leta 2021 in še zlasti od marca 2022, ko je
bila pod okriljem sindikata izpeljana splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, spet pridobili nekaj novih zavodov ter
članic in članov. Če upoštevamo navedeno, lahko ugotovimo, da v SVIZ – kljub sicer splošnemu trendu upadanja članstva v sindikatih tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evrope – članstvo ostaja razmeroma stabilno. Ob podatku o
skupnem številu članstva v SVIZ je treba omeniti še, da tajništvo sindikata ločeno vodi evidenco upokojenih članic in
članov SVIZ, število le-teh (marca 2022 jih je bilo 1.290) pa ni vključeno v uradno številko članstva, ki jo Glavni odbor
SVIZ Slovenije potrdi vsako leto na svoji spomladanski seji (marca 2022 skupno 34.404 članic in članov).
Tabela 1: Podatki o gibanju članstva po sindikalnih konferencah (marec 2019–marec 2022)
marec 2019

marec 2020

marec 2021

marec 2022

SK predšolske vzgoje

6.202

6.329

6.075

5.690

SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

21.555

21.666

21.144

19.828

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

2.224

2.181

2.084

1.906

SK srednjih, višjih šol in dijaških domov

5.372

5.284

5.122

4.698

SK visokega šolstva in znanosti

1.594

1.587

1.563

1.431

SK kulturnih organizacij

856

873

878

851

SKUPAJ

37.803

37.920

36.866

34.404

Opomba: V tabeli niso zajeti podatki o upokojenih članih.
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Graf 1: Prikaz gibanja članstva glede na sindikalno konferenco po letih
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Tabela 2: Število članov po posameznih območnih odborih (stanje 1. marca 2022) ter njihovi predsednice in predsedniki v mandatnem obdobju 2018–2022
Območni odbor

Število članov

Predsednica/predsednik

Ajdovščina

442

Bojana Stopar

Bela krajina

394

mag. Vlasta Pezdirc

Celje

1.686

Miha Gartner

Idrija

206

Roman Eberlinc

Ilirska Bistrica

259

Darinka Dekleva

Jesenice

412

Mojca Klavžar

Koroška

1.389

Jaroslav Kresnik

Kranj

1.485

Alenka Rus

Lenart

286

Tatjana Kraner

Ljubljana in okolica

9.978

Rok Viriant-Stojanović

Nova Gorica

876

Anica Erjavec

Novo mesto

1.573

Jožica Derganc

Obala

1.498

Greta Vatovec

Ormož

326

Suzana Videmšek

Podravje

3.643

mag. Boris Radosavljevič

Pomurje

1.804

Marjana Kolar

37

Posavje

1.409

Marija Žgavc

Postojna

428

Cvetka Stamenković

Ptuj

1.091

Majda Anzelc

Radovljica

544

Jože Brezavšček

Slovenska Bistrica

584

Vili Krajnc

Slovenske Konjice

389

Slavica Rebernak

Škofja Loka

532

Katarina Peternelj

Šmarje pri Jelšah

600

Franc Grobelšek

Tolmin

258

Tanja Kavčič

Velenje

1.579

Jelka Velički

Zasavje

733

Marija Kovačič

Opomba: V tabeli niso zajeti podatki o upokojenih članih.

6.3.
PRAVNA SLUŽBA SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Poročilo o delu pravne službe SVIZ Slovenije je sestavljeno iz poročil pravne službe Glavnega odbora SVIZ ter pravnih
služb Območnega odbora Ljubljane in okolice in Območnega odbora SVIZ Podravje.
6.3.1.
Pravna služba Glavnega odbora SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022
Pripravili: strokovne sodelavke in sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve
Delovanje pravne službe Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) je bilo v mandatnem obdobju 2018–2022 v veliki meri zaznamovano s posledicami epidemije covida-19, kar je terjalo drugačno organizacijo dela (delo na daljavo), prilagojen pristop, vsebino in obseg nudenja pravnih storitev. Pravna služba se je v začetku mandata spremenila tudi kadrovsko: Anja
Korošec, ki pokriva področje visokega šolstva in znanosti ter področje kulture, je ob njegovi upokojitvi nadomestila Toneta Seliškarja, Samra Praprotnik Kos, ki skrbi za sindikalno konferenco srednjega in višjega šolstva, pa Nadjo Götz, ki
je prevzela funkcijo pomočnice glavnega tajnika. Strokovna sodelavca v pravni službi GO SVIZ sta še Jadranka Zupanc in
Jernej Zupančič.
Delo pravne službe je raznovrstno, če povzamemo, pa obsega naslednje:
 nudenje individualne pravne pomoči in svetovanje članstvu (pomoč sindikalnim zaupnikom in članom, pomoč v
postopkih pri delodajalcu oziroma pred sveti zavodov, pomoč v postopkih zaradi delovne invalidnosti, vlaganje tožb
in zastopanja članstva na sodiščih),
 pravno in drugo strokovno pomoč pri delovanju sindikalnih konferenc, sekcij in aktivov SVIZ (organizacijska pomoč,
priprava gradiva, dopisov institucijam, predavanja na izobraževalnih seminarjih itd.),
 podporo pri pripravi mnenj, stališč in predlogov sprememb splošnih predpisov ter kolektivnih pogodb s področja
delovanja SVIZ kot tudi k internim aktom delodajalca,
 sodelovanje v delovnih skupinah v okviru ministrstev in drugih organih (npr. odbori za razlago kolektivnih pogodb,
skupščini ZZZS) ter v pogajanjih o spremembah kolektivnih pogodb oziroma predpisov,
 izobraževanje sindikalnih zaupnikov in članstva.
V nadaljevanju predstavljamo vsebine, ki so v mandatnem obdobju 2018–2022 zahtevale več pozornosti pravne službe
GO SVIZ.
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Pogosta pravna vprašanja in teme
Strokovni sodelavci za pravne zadeve GO SVIZ zaznavamo, da se nekatera pravna vprašanja ponavljajo periodično. Takšna vprašanja so, denimo, nezakonita sklenitev pogodb o zaposlitvi za določen čas, ustrahovanje pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, izraba letnega dopusta, povračilo stroškov za prevoz na delo, pravilna določitev plačnih razredov.
Vprašanja, ki so bila izpostavljena v aktualnem mandatnem obdobju, pa so:
 konfliktni odnosi na delovnem mestu,
 pomanjkljivo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaradi težjih in hitro spreminjajočih se pogojev dela (obseg,
intenzivnost, način dela),
 postopki, povezani z delovno invalidnostjo (od svetovanja do vlaganja pritožb in socialnih sporov na odločbe ZPIZ,
vlaganje tožb zaradi odpovedi iz invalidnosti),
 načrtovanje in evidentiranje delovnega časa ter spoštovanje pravic, povezanih z delovnim časom zaposlenih na vseh
področjih delovanja SVIZ; članstvo poziva k ureditvi delovnega časa na vseh področjih, tj. tudi k ureditvi delovnega
časa učiteljev, četudi je bilo to opredeljeno v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) iz
leta 2017,
 nadomeščanje odsotnih delavcev, in sicer: od zakonitega števila ur pouka ali neposrednega dela z otroki tedensko,
povečanje delovnih ur na dnevni in tedenski ravni, ustreznost kadra, ki izvaja nadomeščanje, dodatno plačilo za izvedene ure nadomeščanj (npr. s strani vzgojiteljic – pomočnic v vrtcih, svetovalnih delavk in knjižničark, nadomeščanja med tehničnim in administrativnim kadrom …),
 opravljanje dela na domu (neurejena pravna podlaga, kršitev pravice do nadomestila za uporabo lastnih sredstev,
dosegljivost delodajalcu pri delu na domu),
 postopki ocenjevanja (nabor in ustreznost kriterijev), izplačevanje in problematiziranje javne (ne)objave točk redne
delovne uspešnosti,
 nezakoniti posegi v prosti čas delavcev z odrejanjem pripravljenosti in neizplačilo dodatka, tudi zaradi sistemske
neurejenosti pripravljenosti (tehnična služba, nadzor laboratorijev, nepredvideni prihod na lokacijo),
 obremenjevanje mladih raziskovalcev v visokošolskih zavodih z asistentskim delom čez mejo, kot je določena v Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (KPRD), brez njihovega soglasja in dodatnega plačila.
Po presoji pravne službe bi bilo treba najpogostejšo problematiko nasloviti sistemsko, tudi z ustrezno spremembo
predpisov in kolektivnih pogodb.
Zastopanje v sporih pred sodišči
Podatki glede zastopanja v sporih pred sodišči so za obdobje od druge polovice leta 2019 do sredine maja 2022 (izvzeto
obdobje epidemije covida-19). Na delovnih sodiščih je bilo vloženih 16 zadev, od tega jih je bilo pet uspešno zaključenih,
ena odstopljena, deset pa je še odprtih. Prevladujejo spori o nezakonitosti odpovedi pogodb o zaposlitvi, neizplačilo
terjatev (regresi, nadomestila, odškodnine, dodatki). Na socialnih sodiščih je bilo vloženih 6 primerov, in sicer vsi v
povezavi z invalidnostjo delavcev. Trije socialni spori še niso zaključeni, dva sta bila neuspešna, eden uspešen. Na
Upravnem sodišču RS je bil vložen en spor, in sicer v povezavi z nazivom oziroma kratico sindikata. Spor še ni zaključen.
Za SVIZ so (bile) pomembne tri vložitve ustavnih pobud za presojo ustavnosti:
1. Uveljavljanje ugodnejšega izplačila nadomestila plače za čas čakanja na delo na področju kulture (85 % nadomestila namesto 80 %, kot je to sledilo iz interventnega zakona). Ustavno sodišče je pobudo zavrglo in nas napotilo na
redno sodno pot. Vložili smo individualno tožbo in bili z njo uspešni na prvi stopnji. Sodba je predstavljala precedens. S pomočjo sindikalnih zaupnikov so zaposleni prejeli ustrezna poplačila.
2. V zvezi z enkratnim izplačilom kriznega dodatka iz interventne zakonodaje (200 EUR), ki so ga lahko prejeli le posamezni delavci iz zasebnega sektorja. Ustavno sodišče je pobudo zavrglo in nas napotilo na redno sodno pot. V SVIZ
še preučujemo primernost vložitve individualnega spora (sorazmernost).
3. V zvezi z neenako obravnavo javnih uslužbencev pri vštevanju dodatka za delo v rizičnih razmerah v dohodninsko
osnovo za leti 2020 in 2021. Ugodnost je bila določena le za zdravnike, zobozdravnike, zaposlene v socialnem skrbstvu, ne pa tudi za zaposlene v dejavnostih, ki jih zastopa SVIZ. Ustavno sodišče je pobudo zavrglo in nas napotilo na
redno sodno pot, čeprav smo vnaprej opozorili na nesmiselnost le-tega. SVIZ nudi pomoč v individualnem primeru
pritožbe zoper odločbo Finančne uprave RS na Ministrstvo za finance, vendar postopek še ni končan. Pričakujemo
nadaljnji sodni spor.
Delo v času epidemije covida-19
V času, ko je bila razglašena epidemija covida-19 (marec 2020–maj 2020, november 2020–februar 2021, oktober 2021–
januar 2022), smo strokovni sodelavci za pravne zadeve delo v veliki meri opravljali na daljavo. Nov način medsebojne-
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ga strokovnega sodelovanja je terjal bistveno več usklajevanja in video srečanj (tudi s pravnikoma z območnih odborov
Ljubljane in Podravja). Strokovni sodelavci, ki imajo družine z majhnimi otroki, so v času zaprtja šol in vrtcev nadaljevali z delom na daljavo (z izjemo ene od sodelavk, ki je za krajše obdobje in v manjšem obsegu delovnega časa uveljavljala višjo silo za varstvo mlajšega otroka). V obdobju epidemije covida-19 je bilo največ pozornosti namenjene:
 preučevanju stalno spreminjajoče se interventne zakonodaje, odlokov in drugih relevantnih predpisov, ki so se nanašali na ukrepe epidemije covida-19 in so bili pogosto nejasni ali nedorečeni,
 pripravljanju predlogov sprememb in dopolnitev interventne zakonodaje ter drugih predpisov za SVIZ in Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS),
 svetovanju članom v zvezi z veljavnostjo odlokov, pravic in dolžnosti iz interventnih predpisov, prilagajanju delovnih
pogojev, izvajanju dela in storitev na daljavo, varnosti in zdravju ter okužbam na delu, upravičenosti do dodatka za
delo v rizičnih razmerah, solidarnostni pomoči itd.,
 pripravi številnih pravnih pojasni in obvestil za sindikalne zaupnike in članstvo, ki so bila zatem objavljena tudi v
posebni rubriki na spletni strani SVIZ.
Podpora pri delovanju organov SVIZ
Pravna in organizacijska podpora organom SVIZ se je na nekaterih področjih povečala zaradi večje aktivnost posameznih
organov (predsedstev konferenc, sekcij, aktivov). Zajemala je organizacijo sestankov (v živo in video), pripravo vsebinskega gradiva za organe in gradiva za zunanje institucije. Podrobneje so te aktivnosti zajete v poročilih predsednic in
predsednikov sindikalnih konferenc in sekcij. Med aktivnostmi, ki so terjale večji angažma pravne službe, bi izpostavili:
1. V sodelovanju s predsedstvi sindikalnih konferenc in sekcijami smo na podlagi odločitve GO SVIZ pripravili obsežne
in celostne predloge za spremembe in dopolnitve standardov in normativov od vrtcev do srednjih šol, s konkretnimi
pravnimi zapisi sprememb členov, skupaj z obrazložitvami (predlogi so dostopni na spletni strani SVIZ). Pripravljali
smo tudi mnenja k predlogom ministrstva za izobraževanje za spremembo normativov (npr. ROID, romski pomočniki, računovodje).
2. V sodelovanju s sindikalno konferenco za kulturo smo pripravili celostni predlog sprememb Pravilnika o pridobivanju
nazivov v dejavnostih kulturne dediščine – tako členov, sprememb meril za ocenjevanje strokovnega dela in obrazložitve členov – in ga naslovili na Ministrstvo za kulturo.
3. Strokovna in organizacijska podpora pri načrtovanju in izglasovanju stavke mobilnih učiteljev za DSP, usklajevanjih
samih mobilnih učiteljev z MIZŠ ter oblikovanje dogovora, ki je v večini uredil povrnitev potnih stroškov za uporabo
lastnih avtomobilov, napredovanje v nazive in sprožil postopke o razreševanju primanjkljaja kadra.
4. Na podlagi številnih opozoril članstva, ki so bila povezana s problematiko šol v naravi, smo januarja 2020 v pravni
službi pripravili anketo, s katero smo preverili zagotavljanje pravice do 11-urnega dnevnega počitka, odrejanje pripravljenosti na delo (v nočnem času) ter vrste in višine plačil za delo v šoli v naravi. Z ugotovitvami iz ankete smo
seznanili tudi Inšpektorat RS za delo, Združenje ravnateljev osnovnih šol ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport. V okviru predlogov sprememb normativov smo predlagali tudi spremenjeni normativ za spremstvo v šoli v
naravi.
5. Upoštevaje opozorila članstva iz srednjih šol in Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice o t. i. odbitnih koeficientih smo v pravni službi leta 2021 pripravili anketo, s katero smo preverili, koliko srednješolskih zavodov se srečuje
s tovrstno problematiko in razloge zanjo. Pravna služba je v zadevi preučevala možnosti, kako uspešni bi bili sodni
spori v posameznih zadevah odbitnih koeficientov. Po presoji je predsedstvo sindikalne konference odločilo, da sodnih sporov ne sprožimo, vendar pa bo sindikat, ko bo socialni dialog z ministrstvom za izobraževanje ponovno
vzpostavljen, slednje takoj pozval, naj omenjeno problematiko uredi.
6. Na podlagi ugotovitev Inšpektorata za javni sektor je pravna služba sprožila določene aktivnosti v zvezi s problematiko mesečnega obračuna povečanega in zmanjšanega obsega tedenske učne obveznosti (D070) srednješolskih
učiteljev. Vsem srednješolskim zaupnikom je posredovala natančna navodila, kako naj v svojih zavodih preverijo
način obračunavanja povečane ali zmanjšane tedenske učne obveznosti, in jih pozvala, naj sindikat obvestijo, ali je
pri njih aktualna problematika t. i. dvojnih odbitnih koeficientov.
Aktivnosti pri spremembah krovnih predpisov in kolektivnih pogodb
Dogovor o kariernem razvoju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
Pravna služba je pripravljala strokovno gradivo za pogajalsko skupino sindikata in gradivo za pogajanja in usklajevanja z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pogajanjih o sklenitvi Dogovora o kariernem razvoju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju ter nato pri usklajevanjih za spremembo Pravilnika o napredovanju v nazive, kar je omogočilo
lažje napredovanje v naziv svetnik.
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Predlog spremembe Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
Na podlagi dogovora ministrstva za izobraževanje, ministrstva za javno upravo, Koordinacije samostojnih raziskovalnih
inštitutov Slovenije (KOsRIS) in Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ je pravna služba SVIZ junija 2021
oblikovala predlog za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, vključno s celostno
pravno obrazložitvijo vseh predlaganih sprememb. V predlogu so bila predlagana nova delovna mesta in višje vrednotenje delovnih mest v plačni podskupini H2 (strokovni delavci). Predlog je bil medresorsko usklajen s finančnim ministrstvom in ministrstvom za javno upravo, finančna sredstva naj bi bila zagotovljena, a predlog iz neznanega razloga kljub
temu ni bil uvrščen na sejo Vlade RS.
Zakon o raziskovalni dejavnosti in Zakon o visokem šolstvu
V okviru delovne skupine za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu in novele Zakona o znanstveno-raziskovalni in
inovacijski dejavnosti je pravna služba aktivno sodelovala pri oblikovanju stališč, predlogov gradiva (členov in pripadajočih obrazložitev) ter neposredno zastopala stališča SVIZ v pogajanjih za spremembo omenjenih dveh zakonov; na
področju novele Zakona o visokem šolstvu predvsem glede definicije javne službe, financiranja javne službe v visokem
šolstvu in delovne ter pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Dejavnost delovne skupine je bila
začasno prekinjena, novela zakona še ni sprejeta. Na področju novele Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski
dejavnosti je pravna služba predvsem preučevala skladnost predlogov z Ustavo RS, pravnim sistemom in Zakonom o
delovnih razmerjih. Delo skupine je bilo uspešno sklenjeno, zakon je začel veljati 15. decembra 2021.
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Kot predstavniki Konfederacije javnega sektorja smo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) od maja 2019 do maja
2021 sodelovali v delovni skupini Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo sprememb
zakonodaje o vodenju evidenc o delovnem času. Delo skupine je bilo uspešno, predlog sprememb in dopolnitev veljavnega zakona čaka na potrditev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in na vložitev v zakonodajno proceduro s strani
nove Vlade RS.
Prenova šolske inšpekcije – sprememba Zakona o šolski inšpekciji
Na predlog ministrstva za izobraževanje je bil aprila 2019 oblikovan Projektni svet za prenovo sistema šolske inšpekcije,
v kateri je s svojim predstavnikom sodeloval tudi SVIZ. Svet je aktivno deloval od aprila do oktobra 2019, v tem času je
pregledal delovanje in učinkovitost šolske inšpekcije ter zavzel izhodišča, da bi bilo nujno okrepiti svetovalno funkcijo
inšpektorata. Ob zaključku svojega dela je projektni svet pripravil tudi izhodišča za prenovo Zakona o šolski inšpekciji.
Predlog prenovljenega zakona še čaka na javno obravnavo.
6.3.2.
Pravna služba Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice
Pripravil: Janez Rešek, strokovni sodelavec za pravne zadeve Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice
V mandatnem obdobju 2018–2022 se je na Območnem odboru SVIZ Ljubljane in okolice dolgoletno povečevanje povpraševanja po pravni pomoči v zvezi s splošno delovnopravno problematiko, če to primerjamo s predhodnimi obdobji,
umirilo. V precejšnjem delu lahko to predvidoma pripišemo razmahu epidemije covida-19, v povezavi s katero pa je bilo
nudene veliko pravne pomoči. To obdobje je na nek način razgalilo vzroke za izrazito poslabšanje (delovno)pravne kulture, pravne varnosti, ravni pravne države, kar je bilo opaziti tudi v predhodnih obdobjih.
Večino zadev rešujemo s svetovanjem po telefonu in prek elektronske pošte, z osebnim svetovanjem v smislu sestankov
pa predvsem, kadar gre za zahtevnejšo problematiko. Osebno svetovanje je bilo zaradi virusa SARS-CoV-2 glede na
pretekla mandatna obdobja okrnjeno.
Pri reševanju problemov se intenzivno povezujemo s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, pristojnimi institucijami, delodajalci, njihovimi pooblaščenci ter seveda tudi s tajništvom oziroma strokovno službo Glavnega odbora SVIZ Slovenije.
Med možnimi načini pomoči skušamo najti tisto, ki je za članice in člane najmanj konfliktna ter psihično obremenjujoča
(pogosto preko sindikalnega zaupnika), a hkrati učinkovita.
Na območnem odboru dajemo izjemen poudarek izvensodnemu (mirnemu) reševanju sporov, kljub temu da to pogosto
terja z naše strani bistveno več naporov kot sodna pot. V razreševanje problematike pri tem vključujemo tudi pristojne
državne organe in druge ustanove, ki lahko v posameznem primeru pomagajo. Njihov odziv je sicer praviloma nezado-
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voljiv, a obstajajo pozitivne izjeme. Sodno reševanje sporov praviloma pomeni tako velik zamik v razrešitvi samega zapleta, da je to mnogokrat prepozno, da bi omogočalo normalno nadaljevanje delovnega razmerja. Ponovno je treba
pohvaliti sindikalne zaupnice in zaupnike Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice, ki s svojo aktivnostjo pravzaprav
omogočajo, da članicam in članom učinkovito nudimo pravno pomoč. Brez njihovega prispevka ne bi mogli toliko sporov
rešiti mirno, izvensodno.
V mandatnem obdobju 2018–2022 je najbolj izstopala problematika, povezana z razmahom epidemije covida-19. Nudenje pravne pomoči na to temo je bilo izjemno nehvaležno, in sicer v izhodišču zaradi stopnjujoče se nepreglednosti
predpisov, ki so urejali ukrepe, povezane z navzočnostjo virusa. Služba Vlade RS za zakonodajo je na spletnih straneh
pravnoinformacijskega sistema RS (PISRS) k sreči ustvarila spletno podstran, na kateri so bili kronološko objavljani
predpisi, ki so bili sprejeti v zvezi z virusom SARS-CoV-2. Celo na strani službe Vlade RS je bilo zaznati negotovost, če ne
celo obup, vezan na sprejete ukrepe – v smislu, kaj v določenem trenutku (še) velja in kaj ne. Da smo lahko odgovorili
članicam in članom, je bilo treba neredko prečesavati interventne zakone (t. i. PKP) od zadnjega, ki je bil sprejet, proti
predhodnim. Najbolj zahtevno je bilo v aktualnem mandatnem obdobju obravnavati zadeve članov, ki so bili oziroma so
se počutili (ali njihovi družinski člani) zaradi virusa življenjsko ogroženi. Pri reševanju teh stisk ni pomagala težnja k
odpiranju šol in vrtcev.
Očitno nezadovoljstvo, ki ga je izražalo precejšnje število zaposlenih v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Draga,
je bilo najprej povezano z delovnim časom in številom nadur, izstopale so tudi stiske, povezane s povračilnimi ukrepi
zaradi izražanja mnenj. To je dejansko privedlo do izrazitega konflikta z vodstvom (kar smo kot možnost napovedali
že v preteklem mandatu SVIZ). Opaziti je bilo vsesplošno negotovost, nezaupanje naših članic in članov, celo do
sindikata. Z obsežnim vprašalnikom in zaupnimi obravnavami nam je uspelo pridobiti mnenja več sto zaposlenih v
zavodu, z vztrajanjem pri izvrševanju pravic in po menjavi vodstva so bili narejeni pomembni premiki. Dogajanje v
CUDV Draga bi verjetno lahko opredelili kot sindikalno najbolj obsežno akcijo območnega odbora v mandatnem obdobju 2018–2022.
Nadvse pomembna zadeva, ki je imela širši pomen, je bil uspeh (v bistvenem delu zadeve) v kolektivnem delovnem
sporu sindikata zavoda SNG Opera in balet Ljubljana zoper delodajalca, ko nam je uspelo ubraniti pravico sindikalnega
zaupnika do prisotnosti na sejah sveta zavoda v postopkih imenovanja novega ravnatelja. Vemo namreč, kako osebnostne poteze odgovorne osebe delodajalca skozi njegov mandat vplivajo na raven oziroma na možnost uveljavljanja
pravic in interesov naših članov, zato je sodelovanje predstavnikov sindikata v teh postopkih izjemnega pomena. V
konkretni zadevi je sindikalnega zaupnika pred eno izmed sej z namero, da ga bo z le-te izločil, seznanil predsednik
sveta zavoda (zato se zaupnik te seje ni udeležil), na drugi seji pa je svet to izglasoval (in je zaupnik sejo zapustil). Glede
na presojo sodišča bi se moral zaupnik tudi v prvem primeru seje udeležiti in počakati, da bi izločitev z le-te formalno
izglasoval svet zavoda, saj sodišče zgolj namere predsednika sveta zavoda ni štelo za zadostno za uspeh v sodni zadevi.
V primeru neuspeha bi se lahko taka praksa razširila tudi na ostale dejavnosti, ki jih pokriva SVIZ. Pohvalo za sindikalno
delo z vidika nudenja pravne pomoči v tem mandatu moramo nameniti sindikalnemu zaupniku SNG Opera in balet Ljubljana Gašperju Gradišku.
Najbolj izstopajoči pozitivni premiki glede splošne individualne delovnopravne problematike so se dogajali na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli Vegova, kar je predvsem zasluga sindikalne zaupnice Mirjane Višnikar Ivić – za neverjetno angažiranost z vidika nudenja pravne pomoči ji gre z OO SVIZ Ljubljane in okolice posebna pohvala – ter nekaterih drugih članic in članov SVIZ na tej šoli.
Kritično ostaja uveljavljanje pravic iz naslova invalidnosti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(ZPIZ), predvsem v zvezi z možnostjo dela s polovičnim delovnim časom ali invalidsko upokojitvijo – vse bolj očitno je,
da ZPIZ namesto omenjenih možnosti priznava nesorazmerne in neživljenjske omejitve pri delu, posledica le-tega pa je
odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj delodajalci takega dela ne morejo zagotavljati, sploh ne v predvidenem obsegu.
Prizadeti članice in člani so obupani, saj s svojim delom še vedno zmorejo in želijo prispevati k družbeni blaginji, a jim
to sistem navkljub pripravljenosti delodajalca onemogoča. Pred sodišči ne dosežemo želenega.
Tudi v mandatnem obdobju 2018–2022 je bilo bolj ali manj očitno, da si z Inšpektoratom RS za delo (IRSD) ne moremo
resno pomagati in da smo, kar se tiče uveljavljanja pravic oziroma vzdrževanja in zboljševanja delovnopravne kulture v
Sloveniji, ostali praktično sami – v zvezi z delovanjem IRSD so potrebne korenite spremembe. Vse več namigov je, da je
nedopustno omejena dosegljivost inšpektoratov v Sloveniji zgolj ob ponedeljkih in sredah, od 9. do 11. ure morda posledica (tudi) tega, da inšpektorji očitno v deležu delovnega časa delajo na domu.
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Pozitivno presenečenje pa je prišlo s strani Inšpektorata za javni sektor, kjer so se očitno poglobili v t. i. problematiko
koeficientov na področju srednješolskega izobraževanja ter ugotovili in prepovedali prakso obračunavanja in izplačevanja plač ‚po domače‘. V okviru postavke D070 (delovna uspešnost za povečani obseg učne obveznosti) je to očitno
omogočalo celo dvojne odbitke, ne da bi bil to kdo – razen angažirane članice SVIZ – zmožen opaziti. Nekateri članice
in člani so posebej izpostavili, da je preverljivost pravilnosti plač posebna vrednota.
Delovna sodišča po naši oceni sodijo vse slabše in so pri reševanju problematike v praksi prej del problema kot rešitve
(npr. pogosto sojenje glede na preteklo, pogosto tudi nekakovostno sodno prakso, namesto glede na konkretni primer
– kar lahko privede do nesmiselnih in neživljenjskih rešitev).
Tožbe v zvezi z neizplačevanjem dodatka za tri po vsebini različne predmete (zaključeno na Vrhovnem sodišču), nepriznavanjem letnih ocen delovne uspešnosti in napredovalnega obdobja pred prekinitvami zaposlitev (zaključeno na Vrhovnem sodišču, vložena je Ustavna pritožba), ki smo jih vložili v prejšnjem mandatnem obdobju, so bile neuspešne.
Argumenti sodišč ne prepričajo.
Poleg večjih sindikalnih akcij (predvsem stavki dejavnosti) in stalne problematike (delovni čas učiteljev, mobing …) so
bile zadeve vsebinsko precej razpršene – v zvezi s tem je bilo vloženih kar nekaj tožb (tipične delovnopravne), se pa
zadeve v sodnih postopkih, tudi vsebinsko preproste, vlečejo.
6.3.3.
Pravna služba Območnega odbora SVIZ Podravje
Pripravila: Tadeja Kremzer Jenčič, strokovna sodelavka za pravne zadeve Območnega odbora SVIZ Podravje
Pravna služba, organizirana na Območnem odboru SVIZ Podravje, nudi pravno pomoč članicam in članom sindikata, ki
prihajajo z območnih odborov Podravje, Ptuj, Pomurje, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Lenart, Celje in Ormož.
Pravno pomoč v aktualnem mandatnem obdobju 2018–2022 smo zagotavljali kot ustno, pisno in osebno svetovanje.
Prizadevamo si, da pravne težave razrešujemo v medsebojnem dialogu (na razgovorih, sestankih), s pisnim posredovanjem (podajanje pisnih mnenj, posredovanje dopisov …) ali zastopanjem pri delodajalcih. Pri tem sodelujemo s sindikalnimi zaupniki, predsedniki posameznih območnih odborov, funkcionarji in člani. Če je problematika takšna, da je ne
moremo razrešiti na omenjene načine, se obrnemo tudi na pristojne inšpekcijske službe, resorni ministrstvi, pridobimo
različna mnenja ipd. V nekaterih primerih smo uspešni, v nekaterih, žal, tudi ne. Za vlaganje tožb se odločamo v skladu
s pogoji iz sprejetega Pravilnika o pravni pomoči – SVIZ, če je realno pričakovati uspeh. V aktualnem mandatnem obdobju smo nekaj tožb vložili s pomočjo SVIZ in različnih odvetniških pisarn.
V mandatnem obdobju 2018–2022 smo se srečevali predvsem z naslednjo problematiko:
 Težave z izvolitvijo sindikalnih zaupnikov in nedelovanjem sindikata na ravni zavoda. Če sindikat zavoda ni vzpostavljen, ne moremo urejati nekaterih pravnih zadev v relaciji do delodajalca, omejeni smo zgolj na nudenje pravne
pomoči na ravni posameznega člana.
 Nadaljuje se problematika, ko se člani obračajo na nas, da so na delovnem mestu izpostavljeni trpinčenju in šikaniranju (mobingu). Ugotavljamo, da naši članice in člani kot mobing opredeljujejo vse, kar se jim dogaja na delovnem
mestu. Nekateri zmotno menijo, da je treba to reševati zunaj zavoda, a je prav obratno. V to problematiko smo se
vključevali v več zavodih, v dveh primerih smo pri prepoznavanju elementov šikaniranja sodelovali s policijo, a ta
elementov kaznivega dejanja ni ugotovila.
 V začetku leta 2020 smo se prvič vsi srečali s epidemijo covida-19, s katero so se spremenili pogoji dela in posledično vprašanja, s katerimi se je na nas obračalo članstvo. To se je nadaljevalo tudi v letih 2021 in 2022, ko se je epidemija nadaljevala in še naprej terjala prilagajanje delovnega procesa v zavodih. Nekaterim članom je predstavljalo
težavo delo od doma, prav tako vrnitev na delo v zavode s pogojem testiranja oziroma ob izpolnjevanju pogoja PCT.
Vprašanj, povezanih z epidemijo, je bilo veliko, posledično pa tudi pritiskov – tudi izstopov in prestopov v drug sindikat –, saj se člani niso vedno strinjali s stališči, ki jih je do posameznih vprašanj zavzel SVIZ. V času epidemije so
se člani med seboj primerjali in nekateri so menili, da jim dodatek za delo v tveganih razmerah ni bil ustrezno obračunan; bistvenih odstopanj pri pregledih le-tega sicer nismo ugotovili. Nekaj nezadovoljstva sta povzročila še zamik
izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in plačilo članarine od tega dodatka, če ni bil izplačan skupaj s plačo.
 Delodajalci so v zadnjem štiriletnem obdobju našim članom izdali kar nekaj pisnih opozoril pred odpovedjo. Ugotavljamo, da je šlo v večini primerov za določene kršitve članov ali nepravilnosti, ki so bile zaznane pri njihovem delu,
delodajalci pa so navedeno, žal, hitro izkoristili za podajo opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
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 Nekoliko se je povečalo število rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Nekatere člane
smo na zagovorih pred odpovedmi uspešno ubranili (niso prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi), drugi so se z delodajalci dogovorili za sporazumne odpovedi, tretji so se odločili za sodno varstvo. V medijih je bil odmeven primer
Srednje šole za oblikovanje Maribor, kjer je delodajalec leta 2019 podal tri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih
razlogov, eno od teh sindikalnemu zaupniku. Sodišče je sindikalnega zaupnika in članico vrnilo nazaj na delo, en član
se je poravnal z delodajalcem za izplačilo odpravnine. Delodajalec je leta 2021 spet začel s postopkom izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zoper sindikalnega zaupnika, ki je nato sklenil sporazumno odpoved, saj ni več zmogel
pritiskov delodajalca. Prav tako je leta 2021 članica, ki jo je sodišče vrnilo na delo, zaradi pritiskov sama podala
odpoved pogodbe o zaposlitvi. V omenjenem zavodu nimamo sindikalnega zaupnika od oktobra 2021, ko je svoje
delovno mesto zapustil dotedanji sindikalni zaupnik.
Povečalo se je povpraševanje članov po konkretnih izračunih oziroma preračunih njihovih plač. Ogromno članov namreč
meni, da imajo plače napačno obračunane. Delodajalec je tisti, ki mora to pojasniti vsakemu članu, če to želi, saj tudi
on izračunava plače zaposlenih v svoji strokovni službi. V pravni službi lahko preverimo nekatere postavke na podlagi
podatkov, ki nam jih posredujejo člani. Pri opravljenih pregledih praviloma ne zaznavamo napak, če so vsi podatki člana
pravilno vneseni v računalniške programe.
Še vedno se srečujemo z nekaj zaposlovanja za določen čas, ki ni v skladu z določbami zakona o delovnih razmerjih ter
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V vseh primerih, ko so se v zvezi z navedenim na nas
obrnili člani, smo bili uspešni s posredovanjem pri delodajalcih in ni bilo treba vlagati tožb.
Na Univerzi v Mariboru so se nadaljevale težave glede izpolnjevanja pogojev za napredovanje strokovnih in pedagoških
delavcev v plačne razrede, in sicer kljub razmeroma novemu Pravilniku o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru
v plačne razrede. Sodelovali smo v postopkih izvedbe preizkusov ocen pred komisijami in bili pri tem v večini primerov
uspešni. Za primer enega od sindikalnih zaupnikov na Univerzi v Mariboru to ne drži (v letu 2021), zato se je slednji odločil zoper oceno delovne uspešnosti vložiti tožbo. Na sodni epilog še čakamo, saj se obravnava še ni začela.
Zaradi neizvolitve v habilitacijski naziv je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti prejel naš član, zaposlen na Univerzi v Mariboru. Tožbo na prvi stopnji je izgubil, za plačilo stroškov zastopanja na drugi stopnji se nismo
odločili.
Člani v velikem številu pridobivajo III. kategorijo invalidnosti, še posebno to velja za zaposlene na delovnih mestih čistilka, hišnik, kuhinjska pomočnica, pomočnic vzgojiteljice in vzgojiteljica. V večini primerov menijo, da jim bodo kategorije invalidnosti olajšale delo, a se zgodi, da jim je zaradi invalidnosti odpovedana pogodba o zaposlitvi. Odločbe so namreč v veliki meri podane v želji po skrajšanem delovnem času, dobljene pa le v obliki raznovrstnih omejitev s polnim
delovnim časom, ko delodajalci v določenih primerih resnično težko zagotovijo delo v takšni obliki, da bi bilo zadoščeno
zdravstvenim omejitvam pod pogoji, ki izhajajo iz odločb. Pripravili smo veliko tovrstnih pritožb, a so bile večinoma žal
neuspešne, saj gre dejansko za vprašanja medicinske stroke, ki se nanašajo na celostno zdravstveno stanje člana, zato
smo dejansko nemočni. Ena od članic se je določila za tožbo, ki je bila vložena ob podpori strokovne službe GO SVIZ, za
kar se zahvaljujemo.
V aktualnem mandatnem obdobju so v praksi zaživele spremembe delovnega časa, v skladu z določili Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (ILDN, plačilo nadomeščanj, priznavanje neenakomernega delovnega časa). Žal ugotavljamo, da si delodajalci spremembe v večini primerov razlagajo zmotno. Od zaposlenih
zahtevajo, da beležijo delovni čas po stebrih, kar je povsem napačno razumevanje kolektivne pogodbe. Delovne ure
delavca mora voditi delodajalec v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (in ne ur po
stebrih). Omenjeno pomeni dodatno administracijo za zaposlene, v kolektive pa vnaša nemir. Člane, ravnatelje in sindikalne zaupnike o navedeni zakonodaji ozaveščamo, a opažamo, da naša prizadevanja v praksi še zmeraj niso prinesla
želenih rezultatov.
Zaznavamo, da je veliko članov, ki so zaposleni v enem zavodu le za polovični delovni čas (želijo si zaposlitev za polni
delovni čas, a je zaradi različnih razlogov ne dobijo) ali delajo v dveh ali več zavodih. To predstavlja zahtevno usklajevanje delovnih obveznosti, zato obstaja težnja po vzpostavitvi zakonodaje, s katero bi bilo to bolje urejeno.
Opažamo tudi, da se zaposleni in vodstva premalo pogovarjajo in sodelujejo, kar posledično botruje temu, da so odnosi v zavodih slabi. Veliko članov se obrne na pravno službo neposredno, brez da bi bil vključen sindikalni zaupnik. Sku-
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šamo vključevati vse, da bi se člani med seboj bolj povezali in sodelovali, saj menimo, da bi bilo tako na ravni zavodov
manj težav.
Pravna služba OO SVIZ Podravja je v mandatnem obdobju 2018–2022 povezovalno, konstruktivno in uspešno sodelovala
z vsemi predsedniki in predsednicami območnih odborov, ki spadajo pod njeno okrilje, ter tudi s strokovno službo v
tajništvu glavnega odbora SVIZ. Za izkazano zaupanje in sodelovanje se vsem lepo zahvaljujemo ter se veselimo prihodnjih skupnih dejavnosti.

6.4.
IZOBRAŽEVANJE SINDIKALNIH ZAUPNIC IN ZAUPNIKOV TER ČLANIC IN ČLANOV SVIZ
V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravili: Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika SVIZ, in Tanja Bukač, strokovna sodelavka Glavnega odbora SVIZ
V začetku mandatnega obdobja 2018–2022 smo v SVIZ spomladi leta 2019 najprej pripravili dvodnevna izobraževanja za
sindikalne zaupnice in zaupnike, in sicer za vsako posamezno sindikalno konferenco, ki so aktivne v okviru našega sindikata. Osrednja tema na tokratnih srečanjih je bila vsakokrat predstavitev dogajanja na področju delovanja vsake od
konferenc, pozornost pa smo namenili tudi aktualni problematiki, ki je bila v tistem času pomembna za vse članstvo
SVIZ-a. V strokovnem delu srečanj smo gostili zunanje predavatelje, ki so zaupnicam in zaupnikom spregovorili o internetnem nasilju, varstvu osebnih podatkov in obveznostih sindikalnega zaupnika ter nasilju na delovnem mestu, s poudarkom na praktičnem primeru. Kolegice in kolegi iz strokovne službe sindikata pa so z zaupniki razpravljali o nekaterih
najbolj pogostih delovnopravnih vprašanjih in izzivih pri izvajanju nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi. Na vsa
izobraževanja smo povabili ključne predstavnice in predstavnike resornih ministrstev, ki so se srečanj tudi udeležili.
Seminarji so se vsakokrat sklenili z zborom sindikalne konference.
Tabela 1: Udeležba na izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike leta 2019
Število
prisotnih
sindikalnih
zaupnikov/
namestnikov

% udeležbe

Sindikalna konferenca SVIZ

Kraj in datum

Število
vabljenih
sindikalnih
zaupnikov

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

Portorož, 8. in 9. april 2019

47

38

80,85

SK predšolske vzgoje

Portorož, 25. in 26. februar 2019

104

97

93,27

SK osnovnih in glasbenih šol

Portorož, 11. in 12. februar 2019

482

358

74,27

SK srednjih, višjih šol in
dijaških domov

Bled, 18. in 19. marec 2019

148

109

73,65

SK visokega šolstva in znanosti

Strunjan, 15. in 16. april 2019

44

27

61,36

SK kulturnih organizacij

Bled, 1. in 2. april 2019

44

30

68,18

869

659

75,83

SKUPAJ

Zaradi omejitvenih ukrepov, ki so bili uvedeni kot posledica razglašene epidemije covida-19, so bile izobraževalne aktivnosti od zgodnje pomladi 2020 naprej zelo okrnjene. Enodnevnih izobraževalnih seminarjev, ki jih praviloma izvedemo
v sodelovanju z območnimi odbori, nismo mogli organizirati, del izobraževalnih seminarjev pa smo bili, kljub temu da
smo jih večkrat prestavili, poiskali nove termine in udeležene razdelili v več manjših skupin, primorani odpovedati. V
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času, ko so v povezavi z epidemijo covida-19 veljale najbolj stroge omejitve, smo za sindikalne zaupnike po sindikalnih
konferencah izvedli serijo video seminarjev, na katerih smo z njimi razpravljali o najbolj akutnih problemih na področju
delovanja posamezne sindikalne konference.
Spomladi leta 2021 so bili načrtovani redni dvodnevni izobraževalni seminarji za vse zaupnice in zaupnike, a smo prvotno
načrtovane termine v soglasju s predsedniki posameznih sindikalnih konferenc prestavili, in sicer najprej na termine v maju
in juniju, nato pa ponovno na jesenski čas. Septembra in oktobra 2021 smo ob spoštovanju vseh higienskih in drugih
ukrepov, ki so bili takrat predvideni, v živo lahko izpeljali izobraževalne seminarje za zaupnice in zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti, osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, kulturnih organizacij in
predšolske vzgoje. Predsednice in predsedniki posameznih sindikalnih konferenc so predstavili tedaj aktualno dogajanje
na njihovih področjih delovanja, glavni tajnik pa je v svojem prispevku spregovoril o vsakokratnih družbenih razmerah,
pomembnih za sindikat in članstvo. V strokovnem delu seminarja so kolegi iz SVIZ in Konfederacije sindikatov javnega
sektorja (KSJS) predstavili ključna vprašanja s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu, druga najbolj pogosta
pravna vprašanja in izpostavili sindikalna stališča o (predlogu) Zakona o nacionalnem demografskem skladu ter pripravah
na razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Gostili smo tudi zunanje predavatelje, ki so zaupnicam in zaupnikom
spregovorili o pristojnostih, načinu delovanja in področju dela Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter o ugodnostih, ki jih
članom SVIZ nudi Delavska hranilnica. V okviru izobraževalnega seminarja za področje kulture smo na predlog zaupnic in
zaupnikov in ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov prvič izvedli tudi delavnico o tem, zakaj in kako se sindikalno organizirati na delovnem mestu. Na vsakega od seminarjev smo povabili tudi predstavnike in predstavnice resornih ministrstev, ki
pa se seminarja, tokrat prvič (izjema je bil izobraževalni seminar za zaupnice in zaupnike s področja visokega šolstva in
znanosti), niso udeležili. Seminarji so se vsakokrat sklenili z zborom sindikalne konference. Izobraževalna seminarja za
zaupnice in zaupnike s področja osnovnega, glasbenega, srednjega in višjega šolstva ter dijaških domov, ki sta bila najprej
načrtovana za november 2021, nato pa prestavljena na februar 2022, pa smo morali zaradi ponovnega povečevanja števila
okužb s covidom-19 ter spremljajočih omejitvenih ukrepov odpovedati. V luči aktualnega dogajanja smo za sindikalne zaupnice in zaupnike konec novembra 2021 pripravili tudi spletno srečanje s prof. dr. Borutom Štrukljem o novostih na področju zdravil in cepiv proti covidu-19. Dogodek je bil dobro sprejet in številčno obiskan, udeleženi pa so v pogovoru s
strokovnjakom razrešili številne dileme, s katerimi so se v specifičnih okoliščinah epidemije srečali.
Tabela 2: Udeležba na izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike leta 2021
število
prisotnih
sindikalnih
zaupnikov/
namestnikov

%
udeležbe

Sindikalna konferenca SVIZ

Kraj in datum

število
vabljenih
sindikalnih
zaupnikov

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

Portorož, 27. in 28. september
2021

45

29

64,44

SK predšolske vzgoje

Zreče, 18. in 19. oktober 2021

106

85

80,19

SK osnovnih in glasbenih šol

zaradi covida-19 dvodnevno
izobraževanje ni bilo izpeljano

/

/

/

SK srednjih, višjih šol in
dijaških domov

zaradi covida-19 dvodnevno
izobraževanje ni bilo izpeljano

/

/

/

SK visokega šolstva in znanosti

Ankaran, 13. in 14. september
2021

43

20

46,51

SK kulturnih organizacij

Celje, 11. in 12. oktober 2021

45

25

55,56

239

159

66,53

SKUPAJ

Izobraževalni seminarji, ki smo jih izpeljali, so bili dobro obiskani, glede na odzive, ki so nam jih zaupnice in zaupniki
posredovali v anketah, se ti seminarjev radi udeležijo in so zadovoljni s predstavljenimi vsebinami. Prizadevamo si, da
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Junija 2022 smo v sklopu priprav
na kongres tradicionalno izvedli
enodnevna izobraževalna seminarja
za novoizvoljene sindikalne zaupnice
in zaupnike, ki prvikrat opravljajo
funkcijo sindikalnega zaupnika
oziroma zaupnice. Udeležba na
obeh dogodkih je bila zelo dobra:
od skupno 292 novoizvoljenih
sindikalnih zaupnic in zaupnikov
se jih je seminarja udeležilo 236
(80,8 %).

bi bile teme, ki jih uvrstimo na izobraževalne seminarje, aktualne, uporabne in zanimive za zaupnice in zaupnike, k dobri
izvedbi izobraževalnih aktivnosti pa prispevajo številni zaposleni v tajništvu SVIZ. Organizacija in izvedba dvodnevnih
izobraževalnih seminarjev sicer predstavlja glede na svojo obsežnost zahteven zalogaj za strokovno službo sindikata.
Junija 2022 smo v sklopu priprav na kongres tradicionalno izvedli enodnevna izobraževalna seminarja za novoizvoljene
sindikalne zaupnice in zaupnike, ki prvikrat opravljajo funkcijo sindikalnega zaupnika oziroma zaupnice. Glavni tajnik je
prisotne seznanil s ključnimi nalogami sindikalnih zaupnic in zaupnikov v luči aktualnega dogajanja, strokovni sodelavci
tajništva SVIZ pa so podali osnovne informacije o organiziranosti in aktivnostih SVIZ Slovenije ter podrobneje predstavili pravni položaj zaupnika oziroma zaupnice in njuno zaščito. Udeležba na obeh seminarjih je bila zelo dobra: od skupno
292 novoizvoljenih sindikalnih zaupnic in zaupnikov se jih je seminarja udeležilo 236 (80,8 %).

6.5.
INFORMATIVNA DEJAVNOST SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravil: Sandi Modrijan, strokovni sodelavec Glavnega odbora SVIZ
Začetek mandatnega obdobja 2018–2022 je zaznamoval podpis sporazuma o stavkovnih zahtevah za zvišanje plač ter
izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi s takratno vlado RS, sklenitvi dogovora pa je
sledilo razmeroma mirno enoletno obdobje. Štiriletni mandat se zaključuje ob soočanju s posledicami epidemije koronavirusa, z delom pa je začela nova vlada, ki se mora lotevati tako širših vprašanj pokoronskega okrevanja celotne
družbe kot zahtev sindikatov v javnem sektorju za ustrezno oblikovanje plač različnih skupin zaposlenih, se posvetiti
odpravljanju posledic ukrepov, ki jih je sprejela predhodna oblast, in obuditi socialni dialog. Povsem specifično, posebno in zahtevno obdobje, ki je intenzivno vplivalo na informativno dejavnost sindikata, pa vsekakor predstavlja čas epidemije koronavirusa, ki je sovpadel tudi s časom vladanja desnosredinske vlade. V tem času smo se morali spoprijeti s
številnimi izzivi tudi na področju komuniciranja tako s članstvom kot širše.
Neposredno po koncu 10. kongresa SVIZ konec novembra 2018 je bil, kot rečeno, parafiran sporazum o stavkovnih
zahtevah, pred uradnim podpisom le-tega pa se je o njem opredeljevalo celotno članstvo. O vsem dogajanju, ki je to
spremljalo, smo v SVIZ ustrezno informirali tako svoje članice in člane kot širšo javnost. V času do prvih mesecev leta
2020, ko smo se soočili z epidemijo koronavirusne bolezni SARS-CoV-2, smo se ukvarjali z nekaj primeri odpovedi zaposlitev posameznim sindikalnim zaupnikom in članom ter konflikti z vodstvi nekaterih zavodov, kar smo na utečene načine komunicirali tako z našim članstvom kot mediji. Pripravili smo tudi izobraževalne seminarje za sindikalne zaupnice in
zaupnike, se odzivali na posamezne odmevnejše dogodke (npr. primere nasilja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah) in
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se pridružili zbiranju podpisov proti preselitvi Srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz ljubljanskih Križank, drugih
izrednih dogodkov pa ni bilo.
To se je spremenilo marca 2020, ko se je pojavil novi koronavirus in je bila razglašena epidemija. Takrat se je pomembno povečalo povprečno število sporočil, ki smo jih iz sindikata na mesečni ravni pred tem posredovali na naslove
medijev, enako pa velja za pošiljanje informacij sindikalnim zaupnicam in zaupnikom. Vsebinsko so se sporočila medijem v omenjenem času v večini primerov nanašala na nesprejemljivost prakse tako obeh pristojnih ministrstev (za izobraževanje, znanost in šport ter za kulturo) oziroma vlade kot celote ob sprejemanju in komuniciranju protikovidnih
ukrepov (izključitev sindikata iz posvetovanj, usklajevanj, enostransko vpeljevanje ukrepov, ignoriranje naših pozivov,
pobud in zahtev, izničenju prostora za socialni dialog …). Zaradi položaja, v katerem smo se znašli in je bil nov in nepričakovan za vse, ob razglašeni epidemiji in prepovedi zbiranja je bilo naše obveščanje javnosti večinoma omejeno
zgolj na pisno sporočanje. To seveda pomeni določeno slabost in omejenost (novinarske konference s prisotnostjo
novinarjev je bilo mogoče pripraviti šele precej pozneje, nekaj smo jih predtem izpeljali hibridno). Kar se tiče vsebine
obvestil za članstvo in objav na spletni strani sindikata so se ta v času od razglasitve epidemije in sprejemanja različnih
ukrepov, s katerimi naj bi omejili prenos virusa, nanašala večinoma na vprašanja pravic iz delovnega razmerja, delo na
daljavo, cepljenje, testiranje ter ignoranco, ki smo je bili ob pobudah glede ukrepov in pozivih k srečanjem deležni s
strani pristojnih ministrstev.
V času od 10. kongresa smo za našo spletno stran pripravili skoraj 800 objav, nadaljevalo se je tudi utečeno obveščanje
sindikalnih zaupnikov in članstva preko rednih in posebnih obvestil, ki smo jih pošiljali po e-poti. Že več kot desetletje,
od junija 2011, vsak mesec med šolskim letom izhajajo tudi Svizove novice, ki jih naročnikom (teh je trenutno približno
štirinajst tisoč) posredujemo na njihove elektronske naslove. Skupno smo do konca šolskega leta 2021/22 pripravili 108
številk e-Svizovih novic, v zadnjem štiriletnem mandatu 79.

Pri komuniciranju z novinarji smo
v osnovi nadaljevali utečeno prakso
novinarskih konferenc in izjav za
medije, tiskovnih sporočil in
sodelovanja v različnih pogovorih
in oddajah. SVIZ je svoja stališča
sporočal na novinarskih konferencah
in preko sporočil za javnost ter se
odzival tudi na posamezne objave
z izjavami za javnost, s pismi bralcev,
popravki ali v podobni obliki.

V dvoletnem času viška epidemije in okužb z novim koronavirusom smo v sindikatu izpeljali tri aktivnosti zbiranja
podpisov med članstvom in zaposlenimi. Spomladi 2020 smo članstvo najprej pozvali k podpisu zahteve, naj ministrstvo za izobraževanje vzpostavi socialni dialog o ovrednotenju in pogojih dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju med
aktualno epidemijo. V izjemno zahtevnih okoliščinah, v katerih je zbiranje podpisov potekalo, nam jih je uspelo pridobiti kar 16.309. Po približno enem letu opravljanja funkcije ministrice za izobraževanje, znanost in šport je SVIZ med
zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, ki so bili z ministričinim delom in njenim odnosom do zaposlenih in socialnih
partnerjev izrazito nezadovoljni, izpeljal akcijo zbiranja podpisov pod zahtevo za njen odstop. Ta poziv je podpisalo več
kot 17 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Pozno jeseni 2021 smo izpeljali še aktivnost zbiranja podpisov proti
spremembam 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki radikalno posega v
sestavo svetov šol, vrtcev in dijaških domov. Zbrali smo 24.224 podpisov, ki smo jih predali predsedniku državnega
zbora. Kljub očitnemu, širokemu in stopnjujočemu se nasprotovanju zaposlenih oblasti niso želele prisluhniti nobeni

48

od utemeljenih zahtev, zato smo bili v SVIZ tako rekoč primorani napovedati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.
To smo ob vztrajni ignoranci (šolske) oblasti izpeljali 9. marca 2022. Vsi omenjeni dogodki so bili v smislu ustreznega
posredovanja informacij članstvu ter obveščanja medijev sorazmerno zahtevni, hkrati pa za uspešnost posamezne
aktivnosti tudi zelo pomembni.
Pri komuniciranju z novinarji smo v osnovi nadaljevali utečeno prakso novinarskih konferenc in izjav za medije, tiskovnih
sporočil in sodelovanja v različnih pogovorih in oddajah. SVIZ je svoja stališča sporočal na novinarskih konferencah in
preko sporočil za javnost ter se odzival tudi na posamezne objave z izjavami za javnost, s pismi bralcev, popravki ali v
podobni obliki. Novinarske konference, ki smo jih sklicali, so bile vsakokrat razmeroma dobro obiskane, in sicer s
strani novinarjev iz vseh pomembnejših medijskih hiš. Tudi v prispevkih v tiskanih in elektronskih medijih so bili večinoma objavljeni korektni povzetki naših novinarskih konferenc ali sporočil za javnost, objavljenih pa je bilo tudi nekaj intervjujev in izjav na neposredna novinarska vprašanja ter komentarji SVIZ o določeni tematiki. Ob vseh pomembnejših
vprašanjih s področja šolstva, kulture, znanosti, javnega sektorja, plač ipd. so se novinarji sami obračali na SVIZ za komentarje in pojasnila. Predstavniki SVIZ so sodelovali tudi v nekaj radijskih in televizijskih oddajah.
Kar zadeva informativno dejavnost sindikata v prihodnjem mandatu, lahko pričakujemo podoben razvoj in potek dejavnosti oziroma aktivnosti kot že doslej. Upoštevati je treba povečevanje števila novičarskih spletnih portalov in intenzivnejšo uporabo družbenih omrežij, kjer so informacije objavljene v krajšem času, prav tako pa se nato pričakuje hitro
odzivanje na dogodke. Del pozornosti in časa bo treba tudi v prihodnje namenjati problematiki lažnih novic (ang. fake
news) in medijem, ki jim pri objavah informacij ni mar za resnico, občutljivost osebnih podatkov in se (pogosto celo
načrtno) poslužujejo manipulacij.

6.6.
MEDNARODNA DEJAVNOST SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravil: Sandi Modrijan, strokovni sodelavec Glavnega odbora SVIZ
V luči pandemije koronavirusne bolezni covid-19, ki je najintenzivneje in najbolj neposredno usmerjala naše prebivanje
(vsaj) dve leti, tj. med marcem 2020 in letošnjo pomladjo, lahko aktualno štiriletno mandatno obdobje – kar zadeva
mednarodno dejavnost sindikata – okvirno razdelimo na tretjine: v prvi so mednarodni dogodki in aktivnosti potekali
kot že dotlej, v drugi so bili najprej odpovedani in pozneje preseljeni na splet, v zadnji tretjini pa se je stanje začelo vsaj
približno vračati v ustaljene tirnice oziroma se približevati realnosti, normalnosti oziroma praksi, kot smo jo poznali
pred tem.
Po 10. kongresu SVIZ novembra 2018 do nepričakovanega pojava novega koronavirusa in razglasitve pandemije spomladi 2020 so mednarodne aktivnosti sindikata tekle po ustaljenih vzorcih – predstavniki SVIZ so se udeleževali delavnic,
seminarjev in konferenc v različnih projektih pod okriljem organizacij, katerih član je SVIZ: Evropskega sindikalnega
odbora za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education, ETUCE), Izobraževalne internacionale (Education International, EI), Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians, FIM) in Mednarodne
zveze igralcev (International Federation of Actors/Federation Internationale des Acteurs, FIM). Tovrstni dogodki so pomembni tako za pridobivanje novih informacij, znanja in gradiva ter vpogleda v problematiko in trende v drugih državah
kot tudi dobra priložnost za navezovanje stikov, sklepanje poznanstev in izmenjavo idej, informacij in primerov dobrih
praks. SVIZ je bil s strani ETUCE-ja kot nosilca povabljen tudi k sodelovanju v nekaj projektih, in sicer kot član ožjih
skupin, ki vodijo projekte (OiRA – Online interactive Risk Assessment – Spletno interaktivno orodje za oceno tveganja;
projekt evropskih socialnih partnerjev v izobraževanju za učinkovito vključevanje migrantov in beguncev v izobraževanje;
projekt Izobraževanje za družbene spremembe: vloga sindikatov v izobraževanju pri naslavljanju vprašanj trajnostnega
okoljskega razvoja). V teku je tudi projekt FIM za krepitev zmogljivosti sindikatov za učinkovitejši socialni dialog (Strengthening the representation of professional musicians in national and European social dialogue: a pairing programme of
support), v katerem v imenu SVIZ sodeluje član iz Slovenske filharmonije.
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je bil na virtualni konferenci ETUCE decembra 2020 znova izvoljen za podpredsednika te organizacije, ki združuje ter predstavlja 11 milijonov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju iz 127 organizacij v 51
evropskih državah.
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Mesec marec je od leta 2011 naprej »rezerviran« za mednarodni vrh o učiteljskem poklicu (International Summit on the
Teaching Profession, ISTP), na katerega so vabljeni predstavniki šolskih ministrstev in učiteljskih sindikatov iz držav z
visoko učinkovitimi in hitro napredujočimi izobraževalnimi sistemi, med njimi vedno doslej tudi naša država, na kar smo
seveda lahko ponosni. Pogoj za udeležbo na dogodku je sočasno sodelovanje visokih predstavnikov tako pristojnih ministrstev kot sindikatov. V zadnjem štiriletnem mandatu je bil ISTP v živo organiziran v Helsinkih na Finskem (2019) ter v
španski Valencii (2022), v letih 2020 in 2021 pa je bil v omejeni izvedbi izpeljan virtualno. Glavni tajnik kot predstavnik
SVIZ-a se je udeležil srečanja 2019 na Finskem in sodeloval tudi na poznejših dveh spletnih izvedbah dogodka, medtem
ko je v letošnjem letu ministrica preklicala sodelovanje in tako Slovenija na tokratni izvedbi ISTP ni imela svojih predstavnikov.
V času med obema kongresoma SVIZ je bil v Bangkoku na Tajskem izpeljan tudi 8. svetovni kongres Izobraževalne internacionale, in sicer julija 2019, ki sta se ga udeležila dva predstavnika našega sindikata. Izobraževalna internacionala
predstavlja skoraj 30 milijonov vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju od vrtcev do univerz po vsem
svetu.
SVIZ se kot član obeh organizacij, ki imata svoj sedež v Bruslju (ETUCE in EI), redno odziva in udeležuje različnih aktivnosti in akcij v njuni organizaciji (sodelovanje v anketah in raziskavah, posredovanje pisem podpore kolegom v stavki ali
sporih z oblastmi, doniranje sredstev, posredovanje podatkov o poteku pogajanj in informacij o zakonodaji pri nas …).
V aktualnem mandatnem obdobju smo izpeljali dve odmevnejši akciji zbiranja sredstev za kolege iz Srbije (donacija OŠ
Branka Pešića iz Beograda) in Hrvaške (pomoč prizadetim v potresu spomladi 2020), ob začetku vojne v Ukrajini pa smo
prav tako donirali sredstva s strani GO ter hkrati pozvali članice in člane, naj po svojih močeh prispevajo v sklad za pomoč žrtvam spopada. Zbrana sredstva je SVIZ nakazal v namenski sklad Izobraževalne internacionale, v katerega so
prispevali mnogi sindikati s celega sveta in bo namenjen za pomoč članom sindikatov v Ukrajini ter otrokom za vrnitev
v šolske klopi.
Redno so se nadaljevale tudi aktivnosti – v živo in v času pandemije virtualno – v okviru Evropskega sektorskega socialnega
dialoga v izobraževanju (ESSDE), kjer se na ravni EU na srečanjih delovnih skupin ter enkrat letno plenarno srečujemo socialni partnerji s področja 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. člena evropske
pogodbe. Sam proces vzpostavljanja socialnega dialoga na evropski ravni je trajal več kot štiri leta, novembra 2009 so
reprezentativni 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 Evropski komisiji,
ki je nato potrdila vzpostavitev evropskega sektorskega socialnega dialoga v izobraževanju, prvo srečanje obeh reprezentativnih partnerjev (ETUCE-ja in EFEE-ja) pa je bilo nato junija 2010 v Bruslju. SVIZ ima svoja predstavnika tudi v stalnih
odborih ETUCE za visoko šolstvo in raziskovanje (HERSC) oziroma za enakost (Committee for Equality).

Leto 2020 je bilo od marca naprej
oznamovano s pandemijo
koronavirusne bolezni covid-19
praktično v vseh pogledih in na vseh
ravneh. To seveda velja tudi za
mednarodne aktivnosti SVIZ-a, ki
so – z izjemo mesecev januarja in
februarja, ko so bili v tujini še
organizirani nekateri sestanki in
srečanja v živo tudi z udeležbo naših
predstavnikov – ves preostanek leta
potekale »online« preko različnih
spletnih platform.
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Mednarodno sodelovanje je potekalo tudi na področju kulture, saj je SVIZ od sredine leta 2011 član Mednarodne zveze
glasbenikov (International Federation of Musicians, FIM) ter od aprila 2021 član Mednarodne zveze igralcev (International Federation of Actors, FIA). Organizaciji združujeta sindikate in strokovna združenja glasbenikov oziroma igralcev z
vsega sveta ter sta pomembna zastopnika ekonomskih, socialnih in umetniških pravic oz. interesov zaposlenih v omenjenih dejavnostih. Z včlanitvijo v FIM in FIA imajo tako tudi člani iz kulturnih organizacij možnost tesnejšega povezovanja s sorodnimi organizacijami v tujini ter priložnost izmenjave informacij in izkušenj.
Poseben razdelek v tem poglavju je seveda treba nameniti času pandemije koronavirusne bolezni. Leto 2020 je bilo od
marca naprej oznamovano s pandemijo koronavirusne bolezni covid-19 praktično v vseh pogledih in na vseh ravneh. To
seveda velja tudi za mednarodne aktivnosti SVIZ-a, ki so – z izjemo mesecev januarja in februarja, ko so bili v tujini še organizirani nekateri sestanki in srečanja v živo tudi z udeležbo naših predstavnikov – ves preostanek minulega leta potekale
»online« preko različnih spletnih platform. Po začetnem šoku, ki je sledil razglasitvi pandemije ter privajanju na nove
okoliščine in ko so bili številni že pred tem načrtovani mednarodni dogodki (sestanki, seminarji, konference, kongresi)
odpovedani ali prestavljeni na poznejši čas, se je večina dogodkov preselila na splet in bila izvedena v obliki videosestankov
in spletnih seminarjev (oziroma spletinarjev ali webinarjev). Zlasti v drugi polovici leta 2020 je bilo organiziranih precej
spletnih dogodkov, vsebinsko zanimivih in koristnih za našo udeležbo, in sicer večinoma v organizaciji ETUCE-ja. Tudi leto
zatem je bilo še naprej pod močnim vplivom pandemije. Še vedno je bila velika večina dogodkov in aktivnosti – sestankov,
seminarjev, konferenc, posvetovanj, sej – izvedenih na spletu, le posamezni v drugi polovici leta so bili izpeljani v hibridni
obliki. Izjeme so bili kongresi srbskega sindikata SOS (izveden konec junija 2021), skupščina SSOOIO FBiH (oktobra 2021) in
danskega sindikata DLF ter Sindikata prosvjete Crne Gore (v začetku novembra 2022), ki so bili izpeljani »v živo«.
Za razliko od predhodnega leta so bili spletni dogodki v 2021 organizirani ustrezneje (npr. z vidika trajanja in vsebine) in
prilagojeni spletni izvedbi; velja pa, da je interakcija med udeleženci virtualnih dogodkov zelo otežena in omejena oziroma praktično nemogoča, zato je bila večina spletnih dogodkov organiziranih v obliki predavanj, predstavitev. Omenjeno je ena od večjih ovir za bolj poglobljen uvid v problematike, za razprave, izmenjavo informacij in izkušenj iz prve roke,
navezovanje stikov, mreženje, poglabljanje sodelovanje in krepitve medsebojne solidarnosti tudi na bolj neformalne
načine. V letu 2022 so bili dogodki, ob določenih omejitvah, znova v večji meri organizirani »v živo«.
Pandemija in z njo povezane nove izkušnje, nove rešitve bodo zagotovo pustile nekatere posledice – tako pozitivne kot
negativne – na področju mednarodne aktivnosti. Čeprav neposrednega stika med udeleženci dogodkov ne more nadomestiti še tako izpopolnjena tehnika in so spletni dogodki primerni bolj ali manj za predavanja in krajša tehnična srečanja,
manj ustrezni pa za, denimo, delo v skupinah ali celodnevne dogodke, pa so lahko vseeno koristni z vidika učinkovitejše
izrabe časa, za hitre, krajše sestanke na daljavo. Obenem so lahko koristni tudi v luči skrbi za okolje ob manj potovanjih z
letali ali avtomobili, zlasti za krajše dogodke, vseeno pa obstaja nevarnost, da bi se za izgovorom prizadevanj za zmanjšanje
ogljičnega odtisa skrivala zgolj želja po zmanjšanju stroškov (letala, nastanitev …), ne ozirajoč se na vse omejitve in slabosti, ki jih prinaša sodelovanje na spletnih mednarodnih dogodkih.

Članice in člani GO SVIZ so se v
okviru študijskega obiska v Lizboni
maja 2022 srečali s portugalskimi
kolegi, ki so jim predstavili
tamkajšnji šolski sistem in aktualne
izzive, s katerimi se srečuje njihov
sindikat na področju delovnih
pogojev in plač učiteljev ter
normativov in standardov.
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6.7.
ODBOR ZA ENAKOST SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravila: Tanja Modrijan, strokovna sodelavka Glavnega odbora SVIZ
Po vzoru krovnega Evropskega združenja učiteljskih sindikatov (European Trade Union Committee for Education, ETUCE)
ter številnih posameznih evropskih in svetovnih sindikatov smo v SVIZ z mandatnim obdobjem 2014–2018 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 neenakosti po spolu in zagovarjal
enakost kot temeljno vrednoto. Ob dejstvu, da se spolni red v družbi producira in reproducira skozi spolne režime na
številnih pomembnih področjih – tudi v vzgoji in izobraževanju ter na trgu dela kot področjih dejavnosti našega sindikata –, je bilo dogovorjeno tudi, da bo odbor v sklopu svoje dejavnosti organiziral različne dogodke. S predavanji, omizji,
delavnicami ipd. naj bi pripomogel k okrepitvi zavedanja o pomenu uveljavljanja enakosti spolov v družbi in k odpravljanju vseh vrst na spolu temelječih stereotipov.

Na sedežu Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije (SVIZ) je 24. januarja 2019
potekal prvi sestanek Odbora za
enakost SVIZ v mandatnem obdobju
2018–2022. V skupino je svoje članice
in člane imenovalo enajst območnih
odborov sindikata od skupno
sedemindvajsetih.

Temu cilju je odbor tudi z izvedbo dobro obiskanih dogodkov uspešno sledil skozi celotno prvo mandatno obdobje delovanja in prvi del mandatnega obdobja 2018–2022, dejavnosti pa so zamrle v okoliščinah epidemije covida-19, ki je v
veliki meri onemogočila srečevanja v živo, dogodkov na daljavo pa se pozneje nismo odločili organizirati, saj so bili naši
članice in člani vsaj po prvem valu epidemije (pre)obremenjeni z delom in dodatnimi številnimi dejavnostmi na spletu.
Povsem ob začetku epidemije spomladi leta 2020 smo sicer na pobudo in ob sodelovanju Sekcije svetovalnih delavk in
delavcev SVIZ, ki je dejavna v okviru našega sindikata, za krajši čas vzpostavili spletno podstran »Skupaj tudi zdaj«, na
kateri smo dali prostor različnim strokovnim objavam, nasvetom, zgledom dobre prakse, intervjujem ipd., kako se čim
bolje znajti v tedaj povsem neznanih okoliščinah, ko smo bili naenkrat primorani ostati doma, od koder smo svoje delo
in druge dejavnosti opravljali s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Še pred epidemijo covida-19 je Odbor za enakost SVIZ s svojo predstavnico sodeloval v dvoletnem projektu ETUCE na
temo učinkovitega vključevanja otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, dejavnosti in spoznanja, pridobljena v
okviru le-tega, pa so članice in člane odbora spodbudile, da se SVIZ na omenjeno problematiko odzove s konkretnim
prispevkom. Tik pred koncem šolskega leta 2018/2019 smo tako med članstvom organizirali dobrodelno akcijo za
Osnovno šolo Branka Pešića v Srbiji, ki jo obiskuje veliko otrok priseljencev, in v njej za nakup najosnovnejših pripomočkov za tamkajšnje učence zbrali 6.008 evrov. V SVIZ smo denar zbirali predvsem z namenom, da bi vsaj v določeni meri
razbremenili srbske kolegice in kolege, ki so sicer primorani različne organizacije nenehno prositi za donacije, da lahko
svojim učencem zagotovijo že zgolj najosnovnejše učne pripomočke, pa tudi obleko in obutev ter pripomočke za osebno
higieno. V SVIZ menimo, da so članice in člani našega sindikata ter drugi posamezniki, ki so se pozitivno odzvali na do-
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V dobrodelni akciji, ki smo jo v
SVIZ izpeljali na pobudo odbora
za enakost, so članice in člani
sindikata zbrali sredstva za nakup
najosnovnejših učnih pripomočkov
za beograjsko osnovno šolo.
Zbrani denar smo predali v okviru
študijskega obiska novembra 2019,
ko smo se v Beogradu sešli tudi
s kolegicami in kolegi iz srbskega
učiteljskega sindikata.

brodelno akcijo, prek denarnih prispevkov izrazili spoštovanje in podporo njihovim prizadevanjem ter obenem potrdili,
da se zavedajo, kako pomembno je, da se sindikati pri globalnih izzivih v sodobnem izobraževanju in v dobro ohranjanja
kakovosti javnega izobraževanja intenzivno povezujemo tudi mednarodno. Denar smo ob sodelovanju s kolegi iz srbskega učiteljskega sindikata beograjski šoli predali v okviru študijskega obiska, ki smo ga izpeljali 7. in 8. 11. 2019.
Ob omenjenem študijskem obisku v Srbiji je bil v mandatnem obdobju 2018–2022 izpeljan še letni sestanek odbora (24.
1. 2019), pripravili pa smo tudi predavanje in delavnico o skotopičnem sindromu z dr. Polono Kelava z Inštituta za skotopični sindrom, Irlen Klinike Slovenija (21. 3. 2019) ter (11. 2. 2020) gostili dr. Dejo Muck, ki je na delavnici Fraktalna
risba: »Spregledaš, ko zapreš oči …« zbranim predstavila metodo izdelave fraktalne risbe, ki predstavlja metodo pomoči z umetnostjo. Udeleženi so se seznanili, da je izdelava cikla fraktalnih risb lahko za predšolske otroke odlična priprava na osnovno šolo, v osnovnih šolah uporaba metode pripomore k razvoju otrokovih možganov, izboljšanju spomina,
pozornosti, koncentracije in učnih sposobnosti. Z risanjem linij in barvanjem se v otrocih krepijo samozavest, čustvena
stabilnost in občutek lastne vrednosti, pa tudi kreativnost in inovativnost, kar je predpogoj za uspešnost vsakršnega
nadaljnjega izobraževanja.

6.8.
AKTIV MLADIH MLAD.SI SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravil: Jernej Zupančič, strokovni sodelavec Glavnega odbora SVIZ
Mandatno obdobje pred aktualnim, tj. mandat 2014–2018, je aktiv mladih SVIZ sklenil s pripravo resolucije »Regeneracija SVIZ. Včlanjevanje, aktivacija in vključevanje mladih delavcev in delavk. Ključ za ohranitev in razvoj organizacijske
moči SVIZ!« Predlagana resolucija je bila sprejeta na preteklem kongresu SVIZ novembra 2018 in med drugim poudarja,
da je treba v okviru SVIZ aktiv mladih preoblikovati v sekcijo, saj aktiv upoštevaje statut sindikata ne more biti namenjen
zastopanju širših interesov mladih delavcev in delavk. S takšnim preoblikovanjem aktiva bi zagotovili predstavništvo
mlajših zaposlenih v dejavnostih, ki jih zastopa sindikat, v Glavnem odboru SVIZ. Kljub navedenemu aktiv mladih v
mandatnem obdobju 2018–2022 ni bil vzpostavljen, prav tako pa ni bila oblikovana sekcija mladih SVIZ.
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6.9.
SVIZOV ZDRAVSTVENI SKLAD V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravil: Izvršilni odbor SVIZ Slovenije, ki izvaja naloge Upravnega odbora Svizovega zdravstvenega sklada
Ustanovitev, preimenovanje, upravljanje in nadzor sklada
Glavni odbor SVIZ Slovenije je Lizin zdravstveni sklad, ki je bil pozneje preimenovan v Svizov zdravstveni sklad, ustanovil
18. marca 2008. SVIZ je s tem postal edini sindikat v Sloveniji in Evropi, ki ima osnovan zdravstveni sklad z namenom
pomagati svojim članom ter njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu terapevtske opreme ali
prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije (v celoti) iz obveznega ali dodatnega
zdravstvenega zavarovanja oseb. S pomočjo sklada in prek povezav s tujimi zdravstvenimi ustanovami skušamo svojim
članom in njihovim otrokom ponuditi preglede in zdravljenje v tujini ali pa poiščemo mnenja, ki nakazujejo najboljšo pot
do rešitve njihovega zdravstvenega problema ter našim članom ali njihovim otrokom morda bistveno spremenijo kakovost njihovega življenja. Na Svizov zdravstveni sklad se lahko članice in člani obrnejo tudi za pomoč pri nakupu zdravil
in zdravstvenih pripomočkov, ki jih naš zavarovalni sistem ne nudi ali ne financira, obenem pa našim članicam in članom
ter njihovim otrokom pomagajo izboljšati kakovost življenja.
Lizin zdravstveni sklad je bil s sklepom 2. seje Glavnega odbora SVIZ Slovenije, ki je bila izpeljana 11. decembra 2018,
preimenovan v Svizov zdravstveni sklad. Glavni odbor je na isti seji odločil, da naloge upravnega odbora Svizovega
zdravstvenega sklada prevzema Izvršilni odbor SVIZ.
Delovanje Svizovega zdravstvenega sklada nadzoruje GO SVIZ Slovenije. Ob svojem rednem vsakoletnem finančnem
poročilu o delovanju SVIZ Slovenije glavni odbor sprejme tudi poročilo o delovanju SVIZovega zdravstvenega sklada.
Sklad ne obračunava nobenih stroškov, zato so vsa sredstva, ki jih prejme sklad, namenjena izključno za pomoč članom
in njihovim otrokom.
Zbiranje sredstev
GO SVIZ Slovenije vsako leto, skladu s sklepom št. 79, s 6. seje GO SVIZ, ki je bila izpeljana 22. oktobra 2020, nakaže v
sklad polovico sredstev, zbranih iz donacij delov dohodnine in prihodkov, ki izvirajo iz pogodbe med SVIZ Slovenije in
Erste Card, d. o. o. (drugo polovico pa na t. i. humanitarni račun SVIZ Slovenije, tj. račun preko katerega potekajo dobrodelne akcije, ki jih pripravi SVIZ). V mandatnem obdobju 2018–2022 je bilo tako v Svizov zdravstveni sklad iz obeh
omenjenih virov nakazanih skupno 16.590,91 evra. Poleg tega smo v letu 2022 prejeli tudi posebno donacijo Erste Card,
d. o. o. v višini 1.500 evrov.
Enega bistvenih prilivov tudi v tem mandatnem obdobju predstavljajo sredstva, ki jih je Glavni odbor namenil skladu, in
sicer je le-ta v skladu s svojim sklepom z 22. seje GO SVIZ Slovenije, ki je potekala 23. marca 2021, namenil skladu donacijo v višini 10.000 evrov.
Večina ostalih prilivov za delovanje sklada se nanaša na prostovoljne prispevke območnih odborov SVIZ, sindikatov
zavodov ter fizičnih oseb – gre za več prispevkov v višini od nekaj deset evrov do več sto evrov. Upravni odbor Svizovega
zdravstvenega sklada se v imenu članic in članov prejemnikov pomoči ter njihovih otrok zahvaljuje za vsa zbrana sredstva vsem donatorjem posameznikom, podjetjem, območnim odborom in GO SVIZ.
Pregled odobrenih pomoči članom ali njihovim otrokom v mandatnem obdobju 2018–2022
V obdobju od leta 2018 do 2022 je bilo iz Svizovega zdravstvenega sklada dodeljenih dvanajst pomoči v skupnem znesku
16.088,36 evra. Vse pomoči so bile iz sredstev Svizovega zdravstvenega sklada izvedene in nakazane v skladu s sprejetimi sklepi.
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Pomoč

Namen

Znesek
(v eur)

Diagnoza

Leto

2019

otrok člana

plačilo dodatnih terapij

670

otrok s posebnimi
potrebami, ki je voden
v razvojni ambulanti
z diagnozo zapozneli
razvoj

otrok člana

plačilo dodatnih terapij alternativne metode, s katerimi
poskušajo blažiti bolezen in
stranske učinke zdravil v okviru
osnovnega zdravljenja

1.214,46

avtoimuni juvenilni
rematoidni artritis

2019

otrok člana

plačilo dodatnih intenzivnih
fizioterapij, ki jih ne krije osnovno
zdravstveno zavarovanje

1.300

spastična cerebralna
paraliza II. stopnje kot
posledica prezgodnjega
rojstva

2019

4.

otrok člana

plačilo dodatno nastalih stroškov,
ki so jih imeli družinski člani z
bivanjem v tujini, prehrano,
gorivom, cestninami ob otrokovi
operaciji in nadaljnjem zdravljenju
malignega tumorja v malih
možganih

652,68

maligni tumor v malih
možganih

2020

5.

član

plačilo dodatnih terapij

600

poškodba levega kolena

2021

6.

otrok člana

pomoč pri nakupu slušnega
aparata

1.300

otrok je od rojstva gluh

2021

otrok člana

plačilo dodatnih terapij alternativne metode, s katerimi
poskušajo blažiti bolezen in
stranske učinke zdravil v okviru
osnovnega zdravljenja

1.300

spastična cerebralna
paraliza II. stopnje kot
posledica prezgodnjega
rojstva

2021

otroka člana

plačilo dodatnih terapij znotraj
alternativnih načinov zdravljenja,
ki jih izvajajo poleg uradnega
zdravljenja

1.573,70

motnje pozornosti in
spektroavtistična motnja

2021

član

pomoč pri nakupu
nadstandardnega slušnega
aparata, ki poudari frekvence
govornega področja in izloča
moteče šume iz okolja

700

obojestransko zaznavno
izgubo sluha in šumenje
v ušesu

2021

10.

otrok člana

plačilo dodatno nastalih stroškov,
ki so jih imeli družinski člani z
bivanjem v tujini, prehrano,
gorivom, cestninami ob otrokovi
operaciji in nadaljnjem zdravljenju

723,68

enostransko shiza

2022

11.

otrok člana

pomoč pri nakupu osebnega
dvigala

3.053,84

huda oblika cerebralne
paralize

2022

12.

partner člana

pomoč pri nakupu osebnega
dvigala, terapevtskih pripomočkov
in terapij doma in v tujini

3.000

amiotrofična lateralna
skleroza

2022

1.

2.

3.

7.

8.

9.

55

6.10.
UPRAVLJANJE S POČITNIŠKIMI STANOVANJI SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravil: Peter Penič, upravljavec počitniških stanovanj SVIZ
V mandatnem obdobju 2018–2022 so se stroški upravljanja počitniških stanovanj SVIZ zviševali. K temu so prispevale
vse višje cene kopalnih kart, leta 2022 so se občutno povečali tekoči obratovalni stroški, kot so ogrevanje, elektrika,
odvoz smeti ter tudi stroški popravil in opreme. Dodatne – nepotrebne – stroške povzročajo še nekateri uporabniki, ki
s stanovanji in opremo v njih ne ravnajo skrbno.
Pred približno dvema letoma – tj. spomladi leta 2022 – je bila v Sloveniji prvikrat razglašena epidemija covida-19, zaradi katere počitniških stanovanj, ki jih ima v lastni naš sindikat, nismo smeli oddajati več mesecev. Enako velja za nekaj
mesecev leta 2021. Ta čas smo obakrat izkoristili za prenovo nekaterih stanovanj – celostno smo obnovili počitniško
hišico v Kampu Natura H-1, stanovanje v Kranjski Gori in na Obzidni ulici v Piranu. Tudi zatem ko smo stanovanja v letih
2020, 2021 in 2022 lahko ponovno oddajali, naši gostje, ki bi želeli bivati v stanovanju na Dobrni, vse do konca maja 2022
niso mogli kupiti kopalnih kart. Glede na tedaj predpisane zdravstveno-varnostne ukrepe je imel namreč hotel, v katerem se nahajajo bazeni, preveč namestitvenih kapacitet, upoštevaje velikost kopalnih površin. Počitniško stanovanje
SVIZ na Dobrni je bilo posledično v omenjenem obdobju večino časa nezasedeno.
Leta 2018 smo z nakupom počitniškega stanovanja na Krvavcu (Kriška planina) prisluhnili želji naših članic in članov, da
bi povečali število kapacitet v hribih oziroma gorskem okolju. Ko se bodo pokazale ustrezne poslovne priložnosti, bi bilo
smiselno dokupiti še kakšno stanovanje v Kranjski Gori in ob slovenski obali, saj je povpraševanje po teh lokacijah vedno
veliko.

V počitniških stanovanjih SVIZ smo
v mandatnem obdobju 2018–2022
nadaljevali z večjimi investicijskimi
deli in celostnimi prenovami.
Vključno z vsemi instalacijami in
opremo smo, denimo, povsem
obnovili stanovanje v Piranu –
Dantejeva.

Leta 2019 so bila počitniška stanovanja SVIZ v primerjavi z letom poprej zasedena bolje, leta 2020 se je zasedenost zatem občutno znižala, saj stanovanj, kot smo že izpostavili, zaradi epidemije covida-19 in spremljajočih ukrepov nismo
mogli oddajati. Leta 2021 se je zasedenost spet rahlo zvišala, več podatkov pa je razvidnih iz tabele v nadaljevanju.
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Tabela: Zasedenost posameznih počitniških stanovanj SVIZ (2018–september 2022)
zap.
št.

kraj stanovanja

šifra

2018
v%

2019
v%

2020
v%

2021
v%

2022
jan.–sep. v
%

1

Ankaran

0034

61

64

47

42

73

2

Banovci AP-17

0037

55

54

39

40

71

3

Banovci AP 18

0038

62

58

36

41

72

4

Banovci AP-36

0035

54

59

38

47

72

5

Bohinjska Bistrica Zoisova plana

0013

55

56

42

45

77

6

Bohinjska Bistrica –
Strženica

0045

43

42

35

36

58

7

Dobrna

0016

47

44

11

20

40

8

Izola

0018

77

75

44

53

87

9

Kamp Natura H-1

0021

50

53

30

38

64

10

Kamp Natura H-11

0026

52

54

34

37

63

11

Kamp Natura H-13

0023

46

53

34

35

65

12

Kamp Natura I-25

0032

52

60

35

37

64

13

Kamp Natura K-37 A

0036 A

61

66

39

39

76

14

Kamp Natura K-37 B

0036 B

59

70

37

41

71

15

Kamp Natura B-33

0053

70

85

41

43

72

16

Kranjska Gora

0017

63

69

42

48

74

17

Krvavec – Kriška planina

0056

20

26

22

12

34

18

Lucija - Portorož

0033

63

68

42

48

74

19

Moravske Toplice C-24

0024

74

72

44

49

65

20

Moravske Toplice M-13

0031

56

71

40

44

78

21

Piran Beli Križ Arze 3

0048

50

51

45

45

70

22

Piran Beli Križ Arze 5

0049

50

55

40

45

72

23

Piran Dantejeva

0019

58

67

52

55

84

24

Piran Obzidna

0020

63

64

47

48

83

25

Ptujske toplice G-02

0015-1

57

53

38

44

81

26

Ptujske toplice A-11

0015-2

45

46

33

38

71

27

Simonov zaliv

0014

60

64

43

52

87

28

Šmarješke Toplice M-7

0039

53

67

33

46

75

29

Šmarješke Toplice E-11

0040

44

44

28

32

57

30

Terme Vivat B-207

0044

76

80

44

44

85

31

Terme Vivat C-31

0042

46

56

36

40

65

32

Terme Vivat C-32

0043

47

55

39

37

66

33

Terme Vivat D-13

0051

67

80

42

44

79

34

Terme Vivat E-109

0052

60

65

30

40

66
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Graf: Zasedenost počitniških kapacitet SVIZ v letih 2018–2022 ( jan.–sep.)
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Počitniška stanovanja SVIZ so v večini stara že več kot 15 let, zato smo začeli v njih opravljati večja investicijska dela
oziroma jih temeljito prenavljamo. V mandatnem obdobju 2018–2022 smo izvedli naslednja večja vzdrževalna dela:
 Hišico M-13 v Moravskih Toplicah smo celostno prenovili – obnovili in zamenjali smo vse instalacije, opravili potrebne gradbene posege, zamenjali vse pohištvo. V celoti smo obnovili tudi zunanjo teraso. Kopalnica je bila dobro
ohranjena, zato smo v njej prenovili zgolj nekaj malenkosti.
 Celostno smo prenovili stanovanje v Piranu – Dantejeva, vključno z vsemi instalacijami in opremo.
 Celostno smo prenovili stanovanje v Bohinjski Bistrici – Zoisova plana, vključno z vsemi instalacijami in opremo.
 Celostno smo prenovili stanovanje G-02 na Ptuju, vključno z vsemi instalacijami in opremo. Skupaj z drugimi lastniki
vile III, v kateri se nahaja naše stanovanje G-02, smo zamenjali streho in dodali toplotno izolacijo na streho in fasado.
 Celostno smo prenovili stanovanje A-11 na Ptuju, vključno z vsemi instalacijami in opremo. Zamenjali smo tudi talno
keramiko na balkonu.
 V kampu Natura smo v celoti prenovili hišico H-1, vključno z vsemi instalacijami in opremo.
 V celoti smo prenovili stanovanje v Kranjski Gori, vključno z vsemi instalacijami in opremo.
 V celoti smo prenovili stanovanje v Piranu – Obzidna, vključno z vsemi instalacijami in opremo.
 v Ankaranu smo celostno prenovili stanovanje, vključno z vsemi instalacijami in opremo. Preko upravnika smo sanirali tudi keramiko na večji terasi in jo hidroizolirali, saj je zamakalo v stanovanje pod teraso našega stanovanja.
 V celoti smo prenovili hišico C-24 v Moravskih Toplicah, vključno z vsemi instalacijami in opremo. Povsem smo obnovili tudi zunanjo teraso.
 V počitniškem stanovanju v Luciji smo zamenjali talno oblogo zastekljenega balkona. Sanirali smo strop in stene v
kopalnici, v katero je zamakalo iz stanovanja nad nami.
 v stanovanju E-11 v Šmarjeških Toplicah smo zamenjali staro klimatsko napravo, ki je bila v okvari.
 V kampu Natura smo v hišici H-11 zamenjali staro klimatsko napravo, ki je bila v okvari.
 Stanovanje v Bohinjski Bistrici – Zoisova plana smo v celoti prenovili, vključno z vsemi instalacijami in opremo.
 V počitniškem stanovanju na Dobrni smo zaradi vlage, ki je bila ves čas prisotna, namestili Lunosovo prezračevalno
napravo z rekuperacijo.
 V stanovanju AP-17 v Banovcih smo zamenjali dotrajano plinsko peč.
 V stanovanju na Krvavcu smo v kopalnici odstranili del stenske in talne keramike, da smo uredili vgradnjo vodovodnega stenskega ventila in tako zagotovili, da ni bilo več težav s toplo vodo, ki so se pojavljale pred tem.
 Stanovanje v Izoli smo prepleskali, v predprostoru in dnevnem prostoru smo zamenjali talno oblogo. Opravili smo
nekaj manjših popravil na lesenem delu kuhinje in v predprostoru na steno namestili stekleno oblogo. Zamenjali
smo nekaj luči in električnih stikal. Popravili smo mizo in opravili še nekaj manjših vzdrževalnih del.
V veliki večini stanovanj smo zamenjali televizorje in v kuhinjah namestili nove steklokeramične kuhalne plošče. Zamenjali
smo nekaj sesalnikov, prav tako smo z novimi nadomestili kar veliko dotrajanih kavčev in jogijev. V nekaj stanovanj smo
namestili žaluzije in komarnike. V nekaterih stanovanjih smo zamenjali hladilnike, nekaj stanovanj smo prepleskali.
Načrtujemo, da bomo v prihodnjih letih postopoma v celoti obnovili hišice H-11, H-13 , I-25 ter K-37 A in K-37 B v Kampu
Natura, prav tako bomo morali prenoviti stanovanje na Dobrni.
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6.11.
SINDIKALNE KONFERENCE SVIZ V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
6.11.1.
Sindikalna konferenca predšolske vzgoje SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022
Pripravila: Petra Koritnik, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje
Delo Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ je v mandatnem obdobju 2018–2022 temeljilo na programu dela in
ciljih, ki si jih je zadalo predsedstvo konference, dejavnost pa so usmerjale tudi pobude članstva in aktualna problematika, predvsem pa prizadevanje, da bi izboljšali položaj zaposlenih na tej ravni izobraževalne vertikale.
2018
Leta 2018 so se nadaljevala pogajanja o dvigu plač in odpravi anomalij pri uvrščanju delovnih mest in nazivov v plačne
razrede. Uspelo nam je izpogajati spremembo naziva za delovno mesto pomočnik vzgojitelja, dvig izhodiščnih plačnih
razredov ter odpreti možnost pridobitve naziva za vzgojitelje – pomočnike vzgojitelja.
2019
Leto 2019 je bilo zaznamovano s kar nekaj napovedanimi spremembami. S predlogi, ki smo jih v sindikalni konferenci
pripravili, smo se vključili v predvideno razpravo o novi beli knjigi v delih o področju predšolske vzgoje, sodelovali smo
pri oblikovanju sprememb plačnega sistema, predlogu sprememb pokojninske zakonodaje, prenovi kariernega razvoja
in sistema napredovanj strokovnih delavcev.
Predstavnike združenja ravnateljev vrtcev smo ponovno seznanili s problematiko neustanavljanja samostojnih vrtcev
(več vrtcev pri osnovni šoli), z neobstojem ustreznih delovnih mest za vzgojitelje za dodatno strokovno pomoč, napovedano novo belo knjigo v vzgoji in izobraževanju, dodatno pa še s težavami, ki spremljajo urejanje delovnega časa zaposlenih v vrtcih, ter z nekaterimi drugimi problemi, ki jih nenehno izpostavljamo že daljši čas.
Nadaljevala so se pogajanja o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Pomembna so bila usklajevanja med
SVIZ in resornim ministrstvom za izobraževanje o karierni prenovi in uvedbi dodatnih nazivov, predvsem o možnosti
uvedbe naziva za delovno mesto vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja in posledično o izboljšanju plač.
Na Glavni odbor SVIZ oziroma strokovno službo smo podali pobudo za izvedbo analize o varstvu in zdravju pri delu v
predšolski vzgoji, saj so poklici na tem področju podvrženi večjim obremenitvam, zaradi zdravstvenih težav pa je mogoče zaslediti veliko začasnih ali trajnih delovnih omejitev.
Ob uveljavitvi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki je nadomestil
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami – le-teh je v vrtcih čedalje več, posledično pa se pomembno spreminja tudi
delo z vsemi otroki v skupinah –, smo se udeležili srečanja s predstavniki izvajalcev dodatne strokovne pomoči v vrtcih
in podali predloge v povezavi z zagotavljanjem spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, ki ostaja problematično.
2020
Leto 2020 je bilo na področju predšolske vzgoje v luči razglašene epidemije covida-19 eno izmed najbolj napornih obdobij, polno izzivov, sprememb in nenehnega prilagajanja.
Januarja 2020 sta pogajalski skupini SVIZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sklenili Dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma v točki, ki opredeljuje prenovo kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk
v vzgoji in izobraževanju. S podpisom so se usklajevanja zaključila, ločeno naj bi potekalo še dogovarjanje o možnosti
uvedbe naziva za delovno mesto vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja.
Po posvetu s članstvom iz sindikalne konference predšolske vzgoje smo podali mnenje sindikata k predlogu Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Podani so bili predlogi
sprememb normativov, in sicer:
 ukinitev oziroma omejevanje občinskih +2 (naj se v normativih določi omejitev ali jasne kriterije)
 ukinitev ravnateljevega +1 otroka iz zadnjih sprememb (prihajalo naj bi do zlorab)
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 dodatni kadri zaradi vedno bolj zahtevnega dela z otroki s posebnimi potrebami (več podpore otrokom in strokovnim
delavcem z novimi kadri v oddelkih ali več oddelkov, sistemiziranje več spremljevalcev otrokom z različnimi potrebami ipd.)
 dodatne zaposlitve zaradi zagotavljanja sočasnosti in nadomeščanj (t. i. leteči vzgojitelji ter vzgojitelji – pomočniki,
ki naj bodo sistemizirani).
 dokončna ureditev spremljanja otrok izven vrtca zgolj s strani pomočnice vzgojiteljice in ene polnoletne osebe
Ves čas epidemije covida-19 smo vrtci delovali nemoteno in ob tem upoštevali vsa nerealna priporočila. Predsedstvo
sindikalne konference je prek stališč in mnenj, ki smo jih oblikovali, vse leto opozarjalo in opominjalo resorno ministrico
prof. dr. Simono Kustec na nepoznavanje stroke ter prenašanje odgovornosti na vodstva in strokovne delavce. V več
stališčih smo se zavzeli za ponovno odprtje vrtcev in šol. Sledilo je sprejemanje številnih paketov ukrepov za omilitev
posledic epidemije (t. i. PKP-ji), posledično pa smo začenjali izgubljati svoje pravice.
Kot člani pogajalske skupine za karierno napredovanje smo sodelovali pri podajanju predlogov in mnenj, ki se nanašajo
na spremembe in dopolnitve Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
S Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS) smo aktivno sodelovali v raziskavi Analiza psihofizičnih obremenitev
vzgojiteljev v vrtcih, v katero je bilo vključenih več vrtcev iz vse Slovenije.
Avgusta je bila objavljena novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
Oktobra je bil dan v javno razpravo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Glavnemu odboru SVIZ smo posredovali Poročilo o pripravi predloga za spremembo Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
2021
Obdobje epidemije covida-19 se je nadaljevalo tudi v letu 2021. Na podlagi mnenj članstva smo oblikovali več stališč in
pozivov glede priporočil, ukrepov in nedopustne ignorance ter prelaganja odgovornosti s strani pristojnih institucij.
Podprli smo zahteve, ki jih je SVIZ naslovil na resorno ministrico v povezavi s pravicami zaposlenih in omogočanjem
ustreznih pogojev, v katerih bi vrtci in šole v okoliščinah epidemije lahko opravljali svojo dejavnost. Strinjali smo se tudi
z zahtevo po zagotovitvi dodatnega kadra in dovoljšnih sredstev v ta namen.
S Skupnostjo vrtcev Slovenije in Združenjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva smo podprli
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H).
Aktivno smo sodelovali pri zbiranju predlogov sprememb normativov za administrativno-tehnične delavce v vrtcih, sodelovali smo v delovni skupini, pri reviziji profesionalnega razvoja za vzgojitelja – pomočnika vzgojitelja in nacionalni
poklicni kvalifikaciji varuh otrok na domu, zbirali podpise k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje in sodelovali na
posvetu o vzgojnem delu v času epidemije.
Oblikovali smo predloge za Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje.
Obravnavali smo predlog Vlade za spremembo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) in
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) ter pripravili predloge za glavni odbor.
Potrdili smo predlog ureditve sistemizacije strokovnega delavca v oddelku za zagotavljanje sočasnosti v oddelkih prvega starostnega obdobja ter za zagotavljanje sočasnosti zaradi odsotnosti strokovnih delavcev.
Predsedstvo je potrdilo predlog, s katerimi bi se poskušalo omejiti določitev t. i. občinskih +2 otrok v oddelkih, saj ZVrt
ne določa okoliščin na ravni občin, ki lahko botrujejo povečanju števila otrok. Podobno so se navzoči potrdili predlog za
omejitev t. i. ravnateljevega +1 otroka, saj se to v praksi marsikje zlorablja mimo osnovnega namena, ki ga je ministrstvo
opredelilo ob vpeljavi normativa leta 2013.
Potrdili smo še spremembi pri spremljanju otrok izven vrtca (sprehodi tudi s strani vzgojiteljic-pomočnic) in še nekaj
drugih manjših predlogov sprememb normativov.
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Pred splošno stavko v vzgoji in
izobraževanju smo 24. 2. 2022 v SVIZ
na novinarski konferenci predstavili
problematiko, pričakovanja in
zahteve vzgojiteljev predšolskih
otrok – pomočnikov in pomočnic
vzgojitelja. Skupaj z glavnim tajnikom
sindikata Branimirjem Štrukljem so
kolegice, vzgojiteljice pomočnice,
orisale svoj položaj in zahtevno delo,
ki ga ob kopičenju nalog, obveznosti
in odgovornosti tekom let opravljajo
za (pre)nizko plačilo in na kar
pristojne skupaj s sindikatom
opozarjajo dlje časa; obremenitve
in zadolžitve so se v času epidemije
zgolj še povečale.

2022
Leta 2022 smo svojo dejavnost nadaljevali v skladu s cilji, ki smo si jih zadali. V dejavnosti predšolske vzgoje smo z večino izglasovali stavko, ki je bila izpeljana 9. marca 2022, v le-tej aktivno sodelovali ter opozorili na aktualno problematiko v vrtcih, še posebej v času epidemije.
V prizadevanjih za podnebno pravičnost smo podpirali mlade.
Glede na zakon, ki začne veljati 1. 9. 2022, oziroma Pravilnik o napredovanju v nazive za vzgojitelje – pomočnike vzgojiteljev in možnost napredovanja v nazive je predsedstvo povabilo k sodelovanju v delovno skupino vzgojitelje-pomočnike vzgojiteljev iz vseh regij, ki pripravljajo predloge za napredovanje v naziv.
Pripravili smo predloge sprememb KPVIZ s predstavljenim dvigom plače oziroma razponi med nazivoma na delovnem
mestu vzgojiteljice-pomočnice ter prehod ob uvedbi nazivov, s katerim se vsem zaposlenim ohranja plačni položaj.
Na področju delovanja sindikalne konference predšolske vzgoje ostaja kljub večletnemu prizadevanju preteklih predsedstev in predsedstva v zdajšnji sestavi še precej nerešene problematike, na katero opozarja članstvo:
 neenoten delovni čas v vrtcih, posredno in neposredno delo, zagotavljanje sočasnosti
 doplačilo do minimalne plače, dvig plač vsem nad minimalno plačo
 prostorski normativi
 ukinitev/omejevanje občinskih +2 ( v normativih naj se določi omejitev ali jasne kriterije)
 ukinitev ravnateljevega +1
 dodatni kadri zaradi vedno bolj zahtevnega dela z otroki s posebnimi potrebami (več podpore otrokom in strokovnim
delavcem z novimi kadri v oddelkih ali več oddelkov, sistemiziranje več spremljevalcev otrokom z različnimi potrebami ipd.)
 dodatne zaposlitve zaradi zagotavljanja sočasnosti in nadomeščanj (t. i. leteči vzgojitelji/vzgojitelji – pomočniki, ki
naj bodo sistemizirani)
 dokončna ureditev spremljanja otrok izven vrtca zgolj s strani pomočnice vzgojiteljice in ene polnoletne osebe
 dodaten dopust na hrup in delovne pogoje, ki je bil odvzet zaradi meritve hrupa v času počitka v jasličnih oddelkih
 dodaten dopust za delo z otroki s posebnimi potrebami (1 ali 2 uri pomoči specialnih pedagogov tedensko, ne odtehta dodatnega dela z otroki s posebnimi potrebami v skupini, vedno zahtevnejši primeri in dodatno delo)
 odhajanje kadra in posledično pomanjkanje zaposlenih
In naštevali bi lahko še naprej …
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6.11.2.
Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih SVIZ
v mandatnem obdobju 2018–2022
Pripravila: Jelka Velički, predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov
za izobraževanje odraslih
Volilni zbor Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih SVIZ za mandatno
obdobje 2018–2022 smo izpeljali 25. septembra 2018. Tokratni mandat je bil poseben in eden najzahtevnejših v zadnjih
letih. Pri tem izstopata zlasti zadnji dve leti, ki ju je v okoliščinah epidemije covida-19 zaznamovalo eno izmed najdaljših
zaprtij šol, če Slovenijo primerjamo z drugimi evropskimi državami. Delo na daljavo, ki je bilo posledično vzpostavljeno,
je izpostavilo številne neenakosti in stiske. Zmedo so povzročale nepravočasne, pomanjkljive in nasprotujoče si informacije šolske oblasti, ki so se dodatno spreminjale izjemno hitro, skoraj na tedenski ravni. Omenjena zmeda se je pokazala tudi v povezavi s plačilom dneva splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki smo jo izpeljali 9. marca 2022.
Sindikalno delo je bilo zaradi prekinjenega socialnega dialoga okrnjeno, zaposleni v vzgoji in izobraževanju pa smo bili
izpostavljeni kritikam zaradi odločitev, ki so jih v povezavi z epidemijo covida-19 sprejemali vlada, resorno ministrstvo
in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Epidemiološke razmere so pokazale kadrovsko podhranjenost, opozorile na izgorelost in preobremenjenost zaposlenih in veliko izpostavljenost okužbam.

Članice in člani predsedstva
Sindikalne konference osnovnih
in glasbenih šol ter zavodov za
izobraževanje odraslih smo se v
mandatnem obdobju 2018–2022
sešli na dvanajstih sejah. Za
sindikalne zaupnike smo organizirali
en dvodnevni izobraževalni seminar
(11. in 12. 2. 2019), drugega nam
zaradi epidemioloških razmer žal
ni uspelo izpeljati.

V mandatnem obdobju 2018–2022 so našo dejavnost zastopali trije ministri – dr. Jernej Pikalo, zatem prof. dr. Simona
Kustec, junija 2022 pa je vodenje resorja prevzel dr. Igor Papič. Ministra dr. Jerneja Pikala smo na prvem skupnem srečanju oktobra 2018 seznanili z odprtimi temami in aktualnimi vprašanji, ki v vzgoji in izobraževanju ostajajo nerešena že
vrsto let. Izpostavili smo problematiko vrednotenja dela v vzgoji in izobraževanju ter aktualna vprašanja, povezana z
novo ureditvijo delovnega časa. Takratni minister je podprl naša prizadevanja za boljše vrednotenje dela ter ob tem
potrdil, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju napredujejo težje kot zaposleni v javni upravi oziroma drugih delih javnega
sektorja. Zagotovil je, da si bo ministrstvo v sodelovanju z drugimi partnerji prizadevalo, da bodo za področje vzgoje in
izobraževanja uveljavljene jasne zaveze iz koalicijske pogodbe. SVIZ in ministrstvo smo 8. januarja 2020 podpisali Dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma v točki, v kateri je opredeljena prenova kariernega napredovanja strokovnih
delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju. Zahteva o prenovi sistema napredovanj je bila ena od točk Stavkovnega
sporazuma, ki smo ga z Vlado RS sklenili konec leta 2018, in je temeljila na prizadevanju sindikata, da se olajša napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, saj je bilo to doslej bistveno zahtevnejše kot v drugih delih javnega
sektorja (olajšan dostop do naziva svetnik, četrti strokovni naziv »višji svetnik«). Ministrica prof. dr. Simona Kustec potrebe po srečanju z nami ni izkazala, šolska oblast pod njenim vodenjem ni prepoznala pomena izkušenj praktikov pri
oblikovanju prilagoditev, da bi vzgojno-izobraževalni sistem v času epidemioloških razmer čim bolje deloval. Prepričana
je bila celo, da delo na daljavo poteka brez težav. Odgovorov na številna vprašanja, ki smo jih ji zastavili, nismo prejeli,
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prav tako nismo dočakali odgovora na to, kakšna bo strategija, v skladu s katero bi odpravili razlike, ki so nastale med
učenci in učenkami v času najdaljšega zaprtja šol. Vlada kljub opozorilom ni storila nič, da bi bile vzgojno-izobraževalne
ustanove v epidemioloških razmerah varnejše za učence in zaposlene. Pogrešali smo ministrico, ki bi prepoznala naš
trud, ko smo delali v posebnih razmerah, ki bi se znala zavzeti za nas in ki bi nas – ne glede na vladno koalicijo – podprla v stavkovnih zahtevah. Med zaposlenimi je zgubljala podporo, pod poziv k njenemu odstopu, ki ga je pripravil naš
sindikat, se je podpisalo več kot 17.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. S tretjim ministrom dr. Igorjem Papičem in
državnim sekretarjem dr. Darjem Feldo smo se srečali 17. junija 2022. Ministra smo opozorili, da je za sindikat bistveno
in prednostno vprašanje sklenitev stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah, ki so bile posredovane Vladi RS še v
prejšnjem mandatu. Med stavkovnimi zahtevami je tudi plačilo stavke, ki smo jo v SVIZ izpeljali 9. marca 2022. O plačilu slednje je vlada odločala na julijski redni seji in sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, za ta dan pripada nadomestilo plače.
Zaradi epidemioloških razmer, kakršne so bile v tistem času, novembra 2021 nismo realizirali dvodnevnega izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnike in zaupnic iz Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih SVIZ.
Med vsebinami, ki so bile tema pogovorov in razprav med članicami in člani predsedstva sindikalne konference ter na
srečanjih s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, so bile predvsem naslednje:
 vrednotenje in plačilo nadomeščanj v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
 neupoštevanje sprejete spremembe 42. člena KPJS (dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem
času)
 odprta vprašanja, povezana z organizacijo dela in delovnega časa učiteljev
 institut stalne pripravljenosti oziroma pripravljenosti na določenem kraju
 vprašanja glede pogodb o zaposlitvi za učitelje razrednike in evidentiranje oziroma načrtovanje nalog razrednika v
III. stebru
 prenova kariernega sistema strokovnih delavcev
 različno obravnavanje dela zaposlenih, ki so napoteni v šolo v naravi, in sicer tako z vidika za čas organizacije samega dela (obsega delovnih ur in zagotavljanja počitka) kot tudi glede dodatnega plačila
 dela v šoli v naravi
 analiza rezultatov ankete o izvajanju šole v naravi in oblikovanje stališč
 oblikovanje in sestava pisnega opozorila glede kršenja pravic delavcev iz delovnega časa v povezavi z razporejanjem
delovnega časa v tednu izvajanja šole v naravi ali drugih podobnih večdnevnih bivanj z učenci na terenu (posredovano na MIZŠ, Inšpektorat za delo in Združenje ravnateljev)
 plačilo ur DSP (vsaka ura DSP učne pomoči šteje v redni delovni čas učitelja, ki jo izvaja; vrednotena je z urno postavko osnovne plače in obogatena z vrednostjo D020 (po sklepu ministra)
 neurejene razmere pri izvajanju dodatne strokovne učne pomoči
 vrednotenje in plačilo dodatnih delovnih in pedagoških obremenitev v času epidemije na podlagi 39. člena KPJS in
71. člena ZIUZEOP
 predlog sprememb Pravilnika o normativih in standardih na področju osnovnih šol in dvojezičnih osnovnih šol (ROID,
novo delovno mesto »romski pomočnik« in kuhar)
 opredelitev do vladnih izhodišč za pogajanja glede sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki se nanašajo na področje osnovnih šol
 razprava o dodatnih predlogih, ki bi jih SVIZ lahko dodal v pogajanja v okviru KPVIZ, in soglašanje, da se med SVIZ-ove predloge za spremembo in dopolnitev Pravilnika o standardih in normativih dodata predloga glede sistematizacije ur, ki so bile do zdaj plačane po realizaciji kot povečani obseg dela
 zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu v času epidemije, nadomeščanje odsotnega kadra in težave pri
izvajanju dela zaradi priporočil, ki so se tedensko spreminjala
 obravnava predlogov sprememb normativov in standardov za področje osnove šole, dvojezične OŠ in OŠ z italijanskim učnim jezikom ter za glasbene šole
 oster odziv članov in članic in SVIZ-a na pravilnika, ki ju je ministrstvo brez poprejšnjega usklajevanja s SVIZ objavilo
oziroma posredovalo v javno razpravo julija in avgusta 2022: Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ter spremembe Pravilnika o financiranju šole v naravi
Članice in člani predsedstva Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih smo
se v mandatnem obdobju 2018–2022 sešli na dvanajstih sejah. Za sindikalne zaupnike smo organizirali le en dvodnevni
izobraževalni seminar (11. in 12. 2. 2019), drugega nam, kot omenjeno, zaradi epidemioloških razmer žal ni uspelo ude-
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janjiti. Izpeljali smo dve virtualni srečanji z glavnim tajnikom in strokovno službo SVIZ ter spletno predavanje prof. dr.
Boruta Štruklja na temo cepljenja proti covidu-19.
V prihodnjem mandatnem obdobju na ravni dejavnosti naše sindikalne konference bodo v ospredju naslednji izzivi in
prizadevanja:
 sistemska ureditev šole v naravi
 uveljavitev četrtega naziva »višji svetnik«
 sistemizacija ur, ki so do zdaj plačane po realizaciji kot povečani obseg dela
 razmislek o 54. členu Zakona o osnovni šoli v tistem delu, kjer si mora šola pred odločitvijo o prešolanju učenca iz
vzgojnih razlogov na drugo šolo brez soglasja staršev pridobiti pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje
šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij (kaj storiti, če druga šola
učenca noče sprejeti)
 izzivi medkulturnega sobivanja zahtevajo individualizacijo, sprotno evalvacijo in vse več dodatnih obremenitev
 povečevanje števila učencev z odločbami o usmeritvah kliče k spremembam
 opozarjanje na kadrovsko podhranjenost
 normativi in standardi
 nadgradnja šole s pomočjo digitalizacije in umetne inteligence zahteva ustrezne delovne pogoje, dodatno izobraževanje strokovnih delavcev in sodobno tehnologijo
 dopolnitev Zakona o osnovni šoli v delu , ki opredeljuje šolanje učencev od doma, v smeri večje fleksibilnosti pri
preverjanju in ocenjevanju znanja
 popoldanski dodatek v glasbenih šolah
V novem mandatnem obdobju naj ponovno zaživita dialog in spoštovanje izkušenj praktikov, ki so lahko dragocena popotnica pri ohranjanju dobrega in koristnega ter kažipot k spremembam vzgojno-izobraževalnega sistema.
Strokovnim sodelavkam in sodelavcem na SVIZ-u hvala za pomoč pri reševanju problematike, ki je pestila zaposlene na
področju osnovnih in glasbenih šol ter v izobraževanju odraslih.
6.11.3.
Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022
Pripravila: Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami SVIZ
V izteku mandatnega obdobja 2018–2022 smo po eni že poprejšnji menjavi vlade dobili v Sindikalni konferenci osnovnih
šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami še tretjega sogovornika. V času vlade, ki jo je vodil
premier Janez Janša, je bila stalnica neodzivnost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na naše pobude,
predloge, vprašanja. Podobne ignorance v času prejšnjih vlad ne pomnim. Menim, da je takšen odnos MIZŠ dolgoročno
vodil k polarizaciji celotne družbe, posredno pa k zmanjševanju vloge in pomena zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Omenjeno se je nekako že odrazilo v podatku o podpori, ki jo je javnost izrekla ob stavki zaposlenih v vzgoji in izobraževanju marca 2022 – ta je bila nižja kot, denimo, ob stavki, ki smo jo v sindikatu izpeljali pred omenjeno. Je škoda že
narejena? In – če je temu tako – kaj bomo storili, da le-to zajezimo?
Obdobje, povzeto v poročilu, je bilo zaznamovano tudi z razhajanjem članstva ob nekaterih vprašanjih, med drugim
ob stališču, ki ga je naš sindikat zavzel v povezavi z ukrepi glede epidemije covida-19, in tudi ob pobudi o spremembah pri volitvah glavnega tajnika SVIZ. Menim, da nas je velika večina pristopila k članstvu v SVIZ iz zavedanja, da je
to pravzaprav edina organizacija, ki se bori za položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, za to, da bi bili zagotovljeni takšni pogoji, ki omogočajo kakovostno izvedbo vsebin, in da bi bili vključeni v naše programe (otroci, učenci, dijaki …) deležni ustrezne obravnave. Upoštevaje, da je članstvo našega sindikata tako številčno, je povsem pričakovano, da o enakih stvareh občasno razmišljamo različno. Prav je, da prisluhnemo drugače mislečim, prevetrimo
preteklo delo, stališča, vizijo. Dejstvo je, da SVIZ, tako mislim, dobro krmari med zahtevami vlade in posameznih
ministrstev (med drugim glede ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19; pogajanj v preteklih obdobjih …) ter pričakovanji in zahtevami članstva. Tako je bilo in, brezpogojno zaupam, bo tudi v bodoče takrat, ko se krešejo mnenja
članstva. Mnogo nas je in naša pričakovanja si včasih diametralno nasprotujejo, pa vendar potrebujemo eden drugega. Ostanimo povezani.

64

Problematika izvajalcev dodatne strokovne pomoči
Ob težavah, s katerimi so se pri svojem delu srečevali izvajalci dodatne strokovne pomoči, smo za 23. 10. 2019 izglasovali stavko. Do slednje ni prišlo, saj smo v SVIZ z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pred tem – tj.
24. 9. 2019 – sklenili dogovor, ki je naslovil in razrešil stavkovne zahteve mobilnih učiteljev.
Na podlagi anketnega vprašalnika o možnostih izboljšanja delovnih pogojev, potrebnih sistemskih ukrepih ipd. smo
aprila 2022 na pristojni sektor v okviru MIZŠ naslovili povabilo k skupni pripravi krajše analize, katere del bi bil tudi
omenjeni vprašalnik. Odzivi, ki smo jih prejeli, so pozitivni, in upamo, da bo predlagano srečanje realizirano.
Prizadevanja sindikata v povezavi s položajem mobilnih učiteljev je prepoznalo tudi vodstvo Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Na svoje letošnje izobraževalne dneve je društvo tako povabilo strokovnega sodelavca GO
SVIZ Jerneja Zupančiča, ki je tam v okviru teme o aktualnih dilemah in rešitvah na področju dela mobilnih učiteljev predstavil prispevek z naslovom Pogoji dela in položaj mobilne službe ter vloga sindikata – izkušnje, (z)možnosti in izzivi.
Pripravili smo osnutek spremembe normativa izvajalcev dodatne strokovne pomoči, ki bi ga ob morebitnih pogovorih z
MIZŠ dodali k predlogom, ki smo jih že podali.
Na pobudo predstavnikov izvajalcev dodatne strokovne pomoči smo podali predlog za ustanovitev aktiva mobilnih
učiteljev oziroma delovne skupine mobilnih učiteljev.
Predlog ministrstva za spremembo Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
V skladu s predlogom vlade (november 2021) naj bi se načeloma znižala pravica do letnega dopusta, zmanjšal naj bi se
tudi odstotek dodatka za delo s posameznimi skupinami otroki s posebnimi potrebami (na nekaterih delovnih mestih bi
se nekoliko povišal). Uvajajo se tudi nekatera nova delovna mesta in spreminja poimenovanje že aktualnih delovnih
mest. Menim, da bi se morali upreti vsakršnemu zmanjševanju pravic iz naslova dopusta in dodatka, mnoge dileme
poraja tudi vpeljava novih delovnih mest – pomanjkanje predstavitve nalog in dodatnih opredelitev.
Na podlagi omenjenega smo v Sindikalni konferenci osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami sklicali sejo predsedstva in pripravili anketo o omenjeni problematiki. Ponudila je uvid v posledice predlaganih
sprememb za zaposlene v dejavnostih naše konference; k izpolnjevanju smo povabili tudi zaposlene v razvojnih oddelkih
in izvajalke dodatne strokovne pomoči za predšolske otroke. Odgovori, ki smo jih z anketo pridobili, so pokazali, da se
pravice iz naslova letnega dopusta in dodatka za delo z otroki s posebnimi potrebami znižujejo za praktično vse zaposlene. Ministrstvo je omenjeni predlog naknadno umaknilo. Delo, ki smo ga vložili, in ugotovitve, ki smo jih pridobili z
anketo, predstavljajo dobrodošel dokument, če bi morda ministrstvo ponovno predlagalo spremembe Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS.
Socialnovarstveni zavodi
V začetnem delu mandatnega obdobja 2018–2022 je bil uspešno sklenjen postopek pridobivanja reprezentativnosti SVIZ
za zastopanje interesov zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih. V luči tega dejstva je bil izjemoma sprejet predlog za
sklic članstva socialnovarstvenih zavodov, a srečanje zatem ni bilo izpeljano (ostaja zaveza SVIZ, da bomo sestanek
organizirali).
Osrednja problematika na področju socialnovarstvenih zavodov se je nanašala na pogoje dela in položaj strokovnih
delavcev, izvajalcev posebnega programa vzgoje in izobraževanja – skupinskih habilitatorjev. Aktualna je postala prevedba nazivov, pridobljenih pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na področje
ministrstva za izobraževanje.
Oktobra 2021 sta se Tanja Šafranko (kot vodja aktiva) in strokovni sodelavec SVIZ Jernej Zupančič pridružila prvemu
krogu pogajanj za področje socialnega varstva. To je bilo hkrati prvič, da je v pogajanjih za področje zdravstva in socialnega varstva sodeloval tudi SVIZ.
Povezali smo se z Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, in sicer s predsednico sekcije za področje usposabljanja oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Dogovorili smo se, da bo društvo
kot strokovna organizacija v posebnem dopisu Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti seznanilo z vlogo strokovnih delavcev in stališčem do morebitnega spremi-
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njanja posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Dopis, ki je bil pripravljen januarja 2022, pomeni podporo za nadaljnja pogajanja SVIZ – sindikat in stroka namreč zastopamo enaka stališča.
Po izpeljanem prvem krogu pogajanj so le-ta zatem zastala, zato je 16. 2. 2022 potekala stavka zaposlenih v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva. Pogajanja so bila nato spet vzpostavljena, a so obstala »na mrtvi točki« – obeti, da bi
se pogajalski skupini v svojih predlogih zbližali, so slabi.
Deluje tudi skupina za strokovne delavce v socialnovarstvenih zavodih – bistvenega napredka (še) ni zaznati. Čakamo
na sogovornike iz nove vlade.
Dogovarjamo srečanje z vodstvenimi delavci socialnovarstvenih zavodov in predstavniki SVIZ – izmenjava in argumentacija pogledov, vezanih na organizacijo dela in položaj strokovnih delavcev na delovnem mestu skupinski habilitator.

Predsedstvo Sindikalne konference
osnovnih šol in zavodov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami
SVIZ se je na svoji zadnji seji
v mandatnem obdobju 2018–2022 –
izpeljana je bila 3. junija 2022 –
sešlo v Zavodu za usposabljanje,
delo in varstvo dr. Marijana
Borštnarja Dornava. Eden
pomembnejših uspehov za članice
in člane v CUDV-jih je pridobljena
reprezentativnost, ki omogoča,
da jih SVIZ zastopa v pogajanjih
za spremembo Kolektivne pogodbe
za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva.

Vzgojni zavodi
S predstavniki vzgojnih zavodov smo se srečali oktobra 2018 in se na sestanku dogovorili, da na MIZŠ s podpisi zaposlenih in širše javnosti naslovimo zahtevo po znižanju normativa.
Ob koncu leta 2020 smo dobili nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in
motnjami v vzgoji in izobraževanju. Dokument prinaša tudi nove naloge in pristojnosti vzgojnih zavodov.
Vzgojni zavodi se soočajo s problematiko fluktuacije kadra in težavami pri pridobivanju delavcev z ustrezno izobrazbo
(deficitarni poklic …). V okviru izdatnih prizadevanj za ureditev položaja zaposlenih in razmer za delo v vzgojnih zavodih
smo, med drugim, februarja 2022 o tem naslovili poseben dopis na MIZŠ, na problematiko področja pa smo v omenjenem obdobju opozorili še na novinarski konferenci.
Celostna zgodnja obravnava predšolskih otrok
Predstavniki SVIZ smo se sešli z delavkami, ki aktivno sodelujejo pri projektu celostne zgodnje obravnave predšolskih
otrok. Tema srečanja je bila urejanje celostne zgodnje obravnave v predpisih in praksi. Menim, da smo dosegli dober
kompromis med želenim in možnim.
V drugem delu novembra 2020 sem se seznanila s predlogom skupnosti vrtcev (interni dokument), pripisala dileme,
pripombe in podala predloge. Strokovni sodelavec GO SVIZ Jernej Zupančič je pripravil delovni osnutek in vnesel vanj
dva predloga, ki sta bila oblikovana upoštevaje pobude, ki smo jih prejeli s strani članstva. Delo je na tej točki za zdaj
žel zastalo. Ker gre za spremembo normativov za dejavnost predšolske vzgoje, smo sodelovali tudi s predstavniki področne sindikalne konference SVIZ (razvojni oddelki in DSP v vrtcih).
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Standardi in normativi
V sindikalni konferenci smo v aktualnem štiriletnem mandatnem obdobju namenili precej časa in truda predlogu sprememb Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Končni zapis, ki dopušča morebitne naknadne predloge, je bil v skupnem dokumentu, ki je vseboval tudi predloge ostalih sindikalnih konferenc in sekcij, poslan na ministrstvo za izobraževanje decembra 2021. Odziva v času do oddaje tega poročila (junija 2022) nismo prejeli.
Delovno mesto varuh – negovalec
V povezavi z delovnim mestom varuh – negovalec je bilo aktualno vprašanje dodatka za neposredno delo v skupini (8.
točka 39. člena KPJS), pri čemer je zaposlenim na omenjenem delovnem mestu pripadel dodatek za ves čas neposrednega dela z učenci.
Opravili smo poizvedbo glede zaposlitve varuhov – negovalcev (redno, po specifiki), ugotovitve nam bodo služile kot
eden od dobrodošlih argumentov pri zagovarjanju stališča, da se mora normativ za omenjeno delovno mesto izboljšati.
Skozi celotno mandatno obdobje sem večkrat izpostavila potrebo po dvigu izhodiščnega plačnega razreda za delovno
mesto varuh – negovalec, kar bo tema tudi v nadaljnjih pogajanjih. V tem času se je znatno izboljšal izhodiščni plačni
razred varuhov – negovalcev v socialno-varstvenih zavodih, aktualen je predlog za dvig izhodiščnega plačnega razreda
za delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.
Menim, da bo treba v naslednjem mandatnem obdobju sklicati predstavnike varuhov – negovalcev v posameznih ustanovah ter glede na njihovo pripravljenost in angažiranost opredeliti korake za zaostrovanje zahteve po dvigu izhodiščnega plačnega razreda.
Dodatek za drugo neposredno delo (8. točka, 39. člena KPJS)
Zbrali smo nabor vsebin t. i. drugega dela. Na izobraževalnem seminarju aprila 2019 smo vprašanje o upravičenosti
dodatka za to delo zastavili predstavnikom MIZŠ, dopis pa naslovili na vodjo finančne službe pri omenjenem ministrstvu.
Ustreznega odgovora nismo prejeli. V naslednjem mandatu bi bilo treba navedeno vprašanje ponovno izpostaviti in
vztrajati pri zahtevi po argumentiranem odgovoru.
Problematika nasilja učencev nad učitelji
Članstvo se je množično odzvalo na poziv k izpolnjevanju ankete o problematiki nasilja učencev nad učitelji, ki smo jo
pripravili. Tej temi se je predsedstvo sekcije intenzivno posvetilo na več svojih srečanjih, veliko dela smo v skladu z
dogovorjenimi zadolžitvami naknadno opravili tudi doma. Vse to se je združilo v analizi ter razmisleku in predlogih, kako
nasilje preprečevati, zajeziti in premagovati. Načrtujemo, da bomo opravljeno delo izdali tudi v tiskani obliki.
Drugo
V mandatnem obdobju 2018–2022 smo sodelovali na sklicu predsedstev treh sindikalnih konferenc, kjer je bila osrednja
tema delovni čas učiteljev (nadomeščanje, tretji steber). Oblikovana je bila skupina za evalvacijo obstoječega dokumenta delovnega časa učitelja, član le-te pa je bil tudi predstavnik naše konference. Zatem ko je bila ureditev uveljavljena in eno leto preizkušana v praksi, so bile namreč ob analizi opažene nekatere pomanjkljivosti oziroma anomalije,
ki jih je treba popraviti.
Z dvema predstavnikoma smo aktivno sodelovali na pogovorih (sedež SVIZ) in pogajanjih (na MIZŠ) o kariernem razvoju
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci
upravičeni do dodatka – v tem mandatu smo pripomogli k vpisu treh novih delovnih mest.
Šola v naravi – aktivno smo sodelovali na srečanju dveh predsedstev, kjer smo se seznanili z rezultati anketnega vprašalnika. Podali smo svoje videnje in dileme. Naknadno je strokovni sodelavec GO SVIZ Jernej Zupančič naša stališča
predstavil na seji predsedstva Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih
maja 2022 (v okviru 3. točke ‹Pregled pripomb in predlogov članov v povezavi z dopisom - Opozorilo na kršitve pravic
delavcev iz delovnega časa, ki opravljajo delo v šoli v naravi‘).
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V novem štiriletnem mandatnem obdobju 2022–2026 bomo v Sindikalni konferenci osnovnih šol in zavodov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami natančno spremljali aktivnosti Partnerstva za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem na področju naše dejavnosti ter posredovali argumentirana vprašanja, dileme, pričakovanja. Pripravili smo že predlog za vpeljavo dveh novih delovnih mest za izvajalce dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Pozornost
bomo namenili delovnemu času v vzgojno-izobraževalnih zavodih in aktivno sodelovali pri razrešitvi stavkovnih zahtev
ter se v okviru tega zavzemali za takojšen pristop k dogovarjanju o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Upam, da so člani čutili mojo odzivnost kot tudi odzivnost pravne službe in predsedstva naše sekcije. Zahvaliti se želim
članom predsedstva za aktivno sodelovanje na srečanjih in povezovalno vlogo na njihovem področju dela. Brez njihove
angažiranosti bi bile nekatere vsebine, predstavljene v tem poročilu, osiromašene, morda bi kakšen del tudi izostal. Ves
čas je z nami sodeloval Jernej Zupančič kot predstavnik strokovne službe GO SVIZ. S svojim strokovnim znanjem kot tudi
z dobrim poznavanjem posameznih področij konference je bil pri našem delu nepogrešljiv. Hvaležna sem za vsak odziv
članov naše konference ter oporo vodstva in ostalih strokovnih sodelavcev SVIZ, ki so bili vpeti v aktivnosti Sindikalne
konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
6.11.4.
Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022
Pripravil: Jože Brezavšček, predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov
V mandatnem obdobju 2018–2022 se je predsedstvo Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov sešlo
na osmih sejah, zaradi epidemije covida-19 in omejitev zbiranja sta bili dve izpeljani videokonferenčno. Kot predsednik
konference sem se udeležil tudi treh konferenčnih sej, ki jih je organiziral Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice.
Vsako posamezno leto, ko je bil objavljen razpis za vpis v srednje šole, sem pripravil analizo po regijah in posameznih srednješolskih programih. S podatki sem seznanjal članice in člane predsedstva konference ter tudi sindikalne zaupnice in zaupnike na dvodnevnih izobraževalnih seminarjih. Ob presežku vpisnih mest in ker so populacije devetošolcev številčno šibke,
so posamezni srednješolski programi v regijah slabo zasedeni. Poklici, kot so zidar, mizar, kamnosek, oblikovalec kovin, vrtnar …, zanimajo vedno manj mladih. Gospodarstvo tovrstno znanje potrebuje in prav zato je bilo ponovno vpeljano vajeništvo, ki pa ni zadostilo pričakovanjem. Četudi je največ dijakov vpisanih v programe srednjega strokovnega izobraževanja, je
mogoče v zadnjem času ponovno opaziti povečevanje zanimanja za šolanje na gimnazijskih programih. To še zlasti velja za
večje mestne občine in kot posledica nenormalne porazdelitve osnovnošolcev zaradi (pre)dobrih ocen. Kar se tiče obstoja
posameznih programov, so najbolj ogroženi programi gostinstva in turizma. Mladi se za slabo plačane poklice, v katerih je
delovni čas neugoden, pač ne odločajo. Prav zato so bile šole primorane uvesti nove programe in s tem zagotoviti svoj obstoj
ter zaposlenost kadra. Zaradi slabe zasedenosti dijaških domov smo na resorno ministrstvo za izobraževanje naslovili pobudo, naj se dijakom omogoči izbiro med subvencijo prevoza in subvencijo za bivanje v dijaškem domu.
Na začetku mandatnega obdobja smo največ časa in napora usmerili v ureditev delovnega časa učiteljev ter oblikovanje
stališč do prenove kariernega sistema. Na zahtevo Računskega sodišča je SVIZ v sodelovanju z ministrstvom pripravil
enotno ureditev in evidentiranje delovnega časa v treh stebrih. Ob upoštevanju neenakomerno razdeljenega delovnega
časa zaradi narave učiteljevega dela in ob upoštevanju drugega dela, ki ga zaposleni opravijo na letni ravni, smo predvidevali, da bo rešitev sprejemljiva. V praksi se je pri izvajanju in beleženju učiteljevega dela kljub temu pojavilo veliko
anomalij. Ob uvedbi šolanja na daljavo je postala evidenca delovnega časa marginalen problem, saj je drugačna oblika
izobraževalnega dela zahtevala povsem nove obremenitve učiteljev. Poskusi sindikata, da bi v pogajanjih z ministrstvom
dosegli pravičnejše razdeljevanje dodatkov za preobremenitve, so ostali neuslišani. Priča smo bili popolni ignoranci
tako vladne kot ministrske ekipe.
V prvi polovici leta 2020 se je med srednješolsko populacijo začel širiti virus covid-19, zato smo začeli v šolah nositi
maske. Na novinarskih konferencah smo opozarjali na zahtevne delovne pogoje učiteljev pri izvajanju pouka v spremenjenih okoliščinah. Na ministrstvo za izobraževanje smo naslovili tudi pobudo, naj se vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omogoči preventivno in brezplačno cepljenje proti gripi. Po določenem času je bilo zaradi naraščajoče okuženosti uvedeno obvezno testiranje za dijakinje in dijake, in sicer vsak drugi dan v tednu. Po začetnih težavah s testi je to
postal rutinski proces, ki smo ga nadzirali učitelji pri prvih urah pouka. Veliko polemik in tudi nekaj izstopov članstva je
povzročilo testiranje ter cepljenje proti covidu-19. SVIZ je v zvezi s cepljenjem ves čas zagovarjal načelo prostovoljne
odločitve posameznika.
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Veliko napora je bilo v minulih štirih letih vloženega v spremembo (izboljšanje) kariernega napredovanja strokovnih
delavk in delavcev v srednješolskem izobraževanju. V konkretnih točkah pravilnika smo se dogovorili za olajšano napredovanje v naziv »svetnik« in za uveljavitev četrtega naziva »višji svetnik«. Dokončna realizacija je, žal, še v rokah zakonodajalca (državnega zbora), ki mora sprejeti spremembo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI).
Kot rdeča nit delovanja predsedstva srednješolske konference je navzoča problematika zmanjšanega plačila (t. i. odbitnih koeficientov) učiteljem v srednjem strokovnem in srednjem poklicnem izobraževanju zaradi pouka, ki odpade v
času, ko so dijaki na praksi v gospodarstvu. gospodarstvu. S spletno anketo smo ugotovili, da se učitelji v gimnazijskih
programih s tem problemom praviloma ne srečujejo. Ideja, da bi v sindikatu s konkretnim primerom učitelja, ki ima iz
omenjenega razloga zmanjšane dohodke, vstopili v sodni spor, je izgubila svoj zagon, ker bi lahko to posledično povzročilo, da bi se poslabšal položaj gimnazijskih in osnovnošolskih učiteljev. Načelo, da ne želimo, da bi se položaj kateregakoli našega člana poslabšal, nas je prepričalo, da smo na seji predsedstva soglasno sprejeli sklep, da bomo problematiko razreševali za pogajalsko mizo in ne na sodišču. Tako smo se odločili tudi upoštevaje štiri primere sodnih sporov
učiteljev iz Prekmurja, ki so povezani z napačnim obračunavanjem dodatka za povečani obseg dela (D070). Čeprav je
bila razsodba v korist tožečih, je sodišče naložilo delodajalcu (MIZŠ), naj začne obračunavati in izplačevati omenjene
dodatke po dejansko opravljenih urah in nič več po predvidenih letnih pavšalnih urah. Ta zahteva je bila v obliki okrožnice posredovana vsem šolam. Znašli smo se torej v položaju, ko zahteva inšpekcijskega nadzora in sodni spor, ki prinašata uspeh posamezniku, istočasno povzročita poslabšanje statusa vsem ostalim. Prav zato smo sklenili, da takoj, ko
bo po volitvah formirana nova vlada, sedemo za pogajalsko mizo in se dogovorimo za razrešitev obeh težav.

Na začetku mandatnega obdobja
2018–2022 smo v Sindikalni
konferenci srednjih, višjih šol in
dijaških domov SVIZ največ časa in
napora usmerili v ureditev delovnega
časa učiteljev ter oblikovanje stališč
do prenove kariernega sistema.
Ob uvedbi šolanja na daljavo v luči
epidemije covida-19 je postala
evidenca delovnega časa marginalen
problem, saj je drugačna oblika
izobraževalnega dela zahtevala
povsem nove obremenitve učiteljev.

Članice in člani srednješolske konference so nam poslali veliko predlogov sprememb Pravilnika o normativih in standardih. Redakcijo predlogov je opravila strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve Samra Praprotnik Kos in jih posredovala na ministrstvo. Nekaj predlogov je bilo upoštevanih in so že v veljavi, nekaj jih bo začelo veljati s šolskim letom
2022/23. Izboljševanje standardov je naša trajna zaveza in posega tudi na delovna mesta plačne skupine »J« v srednjem
šolstvu.
V primeru zaščite učiteljev ob kršenju delovnopravne zakonodaje s strani delodajalca smo bili v dveh primerih pri sodnem sporu uspešni. Ugotovljeno je bilo, da je bila izredna odpoved delovnega razmerja neupravičena. Na eni od sej
predsedstva srednješolske konference smo do naraščajočega pojava spletnega nasilja v šolskem okolju zavzeli stališče
ničelne tolerance. Od resornega ministrstva pričakujemo, da bo na področju preprečevanja in obravnave spletnega
nasilja nemudoma zavzelo proaktivno in preventivno vlogo. Sindikalna konferenca se je aktivno vključila tudi v razreševanje prostorskega problema Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Ta se sooča s povečanim interesom
mladih za vpis pri mladih, ob tem pa mestna občina uveljavlja svoj lastniški delež v Križankah, kjer omenjena šola deluje. Sklenjen je bil dogovor, da do izgradnje novega šolskega objekta šola ostaja na dozdajšnji lokaciji.
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6.11.5.
Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2018–2022
Pripravil: prof. dr. Jože Pungerčar, predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ
V mandatnem obdobju 2018–2022 je bilo delo Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti precej raznoliko, pri
čemer smo skušali čim bolj slediti vnaprej opredeljenim načrtom, predvsem v smeri izboljšanja položaja vseh zaposlenih na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti. Tako nam je po predhodni uskladitvi z drugimi sindikati že
ob koncu leta 2018, ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vodil dr. Jernej Pikalo, uspelo doseči
dogovor o postopnem dvigu plač zaposlenih v tarifnih skupinah VIII (magistri znanosti) in IX (visokošolski učitelji in
raziskovalci z doktoratom znanosti) za tri plačne razrede. Preostalim zaposlenim v javnem sektorju v nižjih tarifnih
skupinah so se plače takrat izboljšale za en plačni razred ali dva.
V večjem delu mandata smo imeli zelo pogosta delovna srečanja ob oblikovanju novega raziskovalnega zakona, tem pa
so sledila intenzivna pogajanja pred sprejetjem zakona. Skupaj z drugimi deležniki, ki so bili vključeni v nastajanje
omenjenega zakona, se nam je končno le uspelo uskladiti in dogovoriti, novi raziskovalni zakon, poimenovan Zakon o
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), pa je bil sprejet ob koncu leta 2021. V tem novem zakonu je tako
prvikrat do zdaj – po dolgih 19 letih, odkar je bil sprejet stari zakon – jasno zapisana zakonska obveznost za postopni
dvig državnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti do višine najmanj 1 % BDP. Poudariti je treba, da se nam
v zadnjih dveh letih zaradi njenega nerazumevanja naših težav žal ni uspelo niti enkrat srečati s pristojno ministrico prof.
dr. Simono Kustec, prav tako pa tudi ne dogovoriti za dvig plačnih razredov nekaterih slabše vrednotenih in deficitarnih
delovnih mest strokovnih delavcev, zaposlenih v visokem šolstvu in znanosti, v plačnih skupinah H2 in J. Sindikalna
konferenca visokega šolstva in znanosti je s svojimi predstavniki aktivno sodelovala pri delu Sveta RS za znanost in
tehnologijo (dr. Boštjan Nedoh), Sveta RS za visoko šolstvo (dr. Gregor Polančič), Sveta Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS, dr. Bruno Završnik) in Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalo
dejavnost (UO ARRS, dr. Marta Klanjšek Gunde). Neformalno, a vsebinsko in organizacijsko zelo ključno, smo sodelovali pri aktivnostih Odbora za znanost, ki je pripravil več protestov v podporo nujnega povišanega financiranja raziskovalne dejavnosti v javnih raziskovalnih zavodih in javnih univerzah. Pri nekaterih naših dejavnostih smo tudi dobro sodelovali s sorodnim Visokošolskim sindikatom Slovenije. Prav tako smo se učinkovito povezovali s Koordinacijo samostojnih
raziskovalnih zavodov Slovenije (KOsRIS) ter se dogovorili za boljše možnosti delovanja našega sindikata SVIZ na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem. Zelo uspešno smo v tem mandatu sodelovali s sindikalno
konferenco visokega šolstva in znanosti na ravni Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice, ki jo je vodila kolegica dr.
Marina Lukšič Hacin.
Ena od zahtevnejših vlog, ki smo jih imeli, je bila delo naše sindikalne zaupnice na Kemijskem inštitutu, dr. Marte
Klanjšek Gunde, kot predstavnice Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja,

V večjem delu mandata 2018–2022
smo imeli zelo pogosta delovna
srečanja ob oblikovanju novega
raziskovalnega zakona, tem pa so
sledila intenzivna pogajanja pred
sprejetjem zakona. Skupaj z drugimi
deležniki, ki so bili vključeni
v nastajanje omenjenega zakona,
se nam je končno le uspelo uskladiti
in dogovoriti, novi raziskovalni
zakon, poimenovan Zakon o
znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (ZZrID), pa je bil sprejet
ob koncu leta 2021.
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ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnost, v UO ARRS. V zadnjih dobrih dveh letih in pol je bilo
dogajanje na ARRS precej turbulentno. Prišlo je do večkratne zamenjave na čelu te agencije, ki jih je usmerjal del državne politike. Težko se je znebiti občutka, da je pri tem šlo tudi za nekatere osebne, lokalne in ozke politične interese, ki
žal niso bili vedno v javnem interesu. Tako je normalno delovanje ARRS še vedno oteženo, saj nekateri pritožbeni postopki še zmeraj niso končani. V novi ZZrID nam je uspelo zapisati še določbo, da ima po novem reprezentativni sindikat
za znanstvenoraziskovalno dejavnost neposredno zagotovljeno mesto v UO ARRS.
Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti SVIZ je imela v mandatnem obdobju 2018–2022 svojega predstavnika
tako v Svetu RS za visoko šolstvo (dr. Gregorja Polančiča) kot tudi v sindikalnem odboru za visoko šolstvo in raziskovanje
(HERSC) v okviru Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje, ETUCE (dr. Boruta Werberja). Osrednja tematika
aktualnega mandata Sveta za visoko šolstvo je bila povezana s pripravo in sprejemom Nacionalnega programa visokega
šolstva (NPVŠ) za obdobje 2021–2030, za potrebe katerega se je oblikovala ekspertna skupina za pripravo izhodišč
NPVŠ, ki se je sestala na 20 sejah. Član te ekspertne skupine je bil prav tako dr. Gregor Polančič. HERSC je del Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE), ki ga predstavljajo člani, ki delajo na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja. Slednja organizacija predstavlja obsežno zvezo 127 izobraževalnih sindikatov v 51 državah, ki
zastopajo skupaj 11 milijonov članov po vsej Evropi. Največji prispevek srečanj HERSC je izmenjava informacij in dobrih
praks med udeleženci. Običajno je bilo na njihovih srečanjih prisotnih 35–40 udeležencev iz približno 23 držav. Na srečanjih so med drugim poročali o stanju dialoga visokošolskih sindikatov z vladami in pogojih njihovega delovanja. Druga
prednost sodelovanja v HERSC je neposredno kreiranje pogajalskih stališč HERSC in ETUCE do organov EU s področja
visokega šolstva in znanosti. Na vseh srečanjih je bil vsaj en termin za izmenjavo mnenj po skupinah, kjer so se udeleženci aktivno vključili v manjše skupine ter sodelovali pri pripravi dokumentov in manifestov za srečanja predstavnikov
HERSC in ETUCE s parlamentom EU, njihovimi komiteji, ministrskimi konferencami in podobno. Prednost delovanja v
HERSC nasploh je tudi možnost udeležb na različnih konferencah, izobraževanjih in srečanjih drugih akterjev s področja
visokega šolstva in raziskovanja.
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni covida-19 smo uspešno organizirali le dva dvodnevna izobraževalna seminarja
za naše sindikalne zaupnice in zaupnike, člane Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ. Prvi izobraževalni seminar je bil izpeljan leta 2019 v Strunjanu in drugi leta 2021 v Ankaranu. Oba sta bila razmeroma dobro obiskana,
prav tako so bili udeleženci zelo zadovoljni s celotnim programom. Na zadnjem od omenjenih dogodkov je še zlasti
predavanje o covidu-19, ki ga je pripravil prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, naletelo na
odličen odziv, saj mu je sledila zelo živahna razprava, v kateri je predavatelj podal jasne odgovore na številna vprašanja
prisotnih.
Glede na vse opravljeno delo in še zlasti upoštevaje dosedanje izkušnje pri delovanju sindikalne konference v aktualnem
mandatu ter v dogovoru z vodstvom SVIZ-a predlagamo dve spremembi statuta SVIZ, in sicer (1) za drugačen način
glasovanja (odločanja) o stavki na področju visokega šolstva in znanosti ter (2) drugačni zastopanosti sindikalne konference v Izvršilnem odboru SVIZ (en član bi bil s področja visokega šolstva in drugi s področja znanosti, pri čemer bi
imela oba skupaj en glas pri odločanju v izvršilnem odboru). Kot glavne izzive vidimo v prihodnjem mandatu pravičnejšo ureditev plačne problematike za vse zaposlene v visokem šolstvu in znanosti, čimprejšnje udejanjenje novega ZZrID
preko ustreznih podzakonskih aktov tako na ravni države kot posameznih zavodov, aktivno sodelovanje konference pri
posodobitvi Zakona o visokem šolstvu ter zagotovitev neodvisnega in učinkovitejšega delovanja ARRS.
V tem mandatu smo imeli več zborov celotne sindikalne konference – del le-teh v živo in del na daljavo –, in tudi več sej
na leto 7-članskega predsedstva konference, sestavljenega iz 3 članov s področja visokega šolstva, 3 članov s področja
znanosti (tj. raziskovalnih inštitutov), s katerega prihajam tudi predsednik. Po potrebi smo se pogosteje sestajali v
manjših (delovnih) skupinah.
6.11.6.
Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ v mandatnem obdobju 2018-2022
Pripravila: mag. Mojca Jenko, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ
Mandatno obdobje 2018–2022 je v okviru Sindikalne konference kulturnih organizacij (SKKO) SVIZ zaključilo 45 zavodskih sindikatov z izvoljenim sindikalnim zaupnikom in štirje brez njih, posamezni člani pa so zaposleni v številnih drugih
kulturnih zavodih širom države. SKKO je prek Svizovega članstva vpeta tudi v delovanje mednarodnih sindikalnih organizacij International Federation of Musicians in International Federation of Actors.
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Prvo polovico izteklega se mandatnega obdobja je zaznamovala hitra menjava resornih ministrov: začeli smo pod ministrom Dejanom Prešičkom (odstopil 28. 1. 2019); za njim je za kratek čas vodenje Ministrstva za kulturo (MK) prevzel
šolski minister dr. Jernej Pikalo, z 8. 3. 2019 pa je bil za resornega ministra imenovan mag. Zoran Poznič. Zadnji je bil s
pomočjo državne sekretarke mag. Petre Culetto Svizov edini aktiven sogovornik med ministri celotnega mandatnega
obdobja. Prisluhnila sta našim odprtim vprašanjem in kazalo je, da bomo nekatera od njih tudi rešili (npr. spremembo
Pravilnika o pridobivanju strokovnih nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine). Žal pa je posegla vmes višja sila:
tedanja aktualna vlada je pod težo epidemije covida-19 klonila ter odstopila – in z njo tudi minister mag. Zoran Poznič.
Novo Vlado RS je oblikoval Janez Janša, vodenje Ministrstva za kulturo pa je prevzel dr. Vasko Simoniti. Večina časa
zadnjih dveh let je bila podrejena reševanju izrednih in kriznih epidemičnih razmer v državi. Legitimna pričakovanja, da
bo minister dr. Vasko Simoniti nemudoma začel delovati v dobro zaposlenih v kulturi, so se hitro razblinila: prvič se je
zgodilo, da v nekaj tednih po ministrovem nastopu ni prišlo do spoznavnega srečanja (niti na daljavo ne!); še več, kljub
konstruktivnemu pristopu SKKO in ponujeni pomoči pri reševanju epidemičnih razmer je bil SVIZ pretežno deležen
ignorance; na številne pisne pobude smo v najboljšem primeru prejemali pavšalne oziroma brezpredmetne odgovore.
Dialog med socialnimi partnerji je usahnil!
Na področju kulture so zavladale kaotične razmere, in sicer zaradi slabih oziroma premalo dodelanih navodil v boju s covidom-19, saj ta niso vključevala specifik raznoterih delovnih procesov in poslanstev različnih tipov naših institucij. V izjemno nezavidljivem položaju so se znašli tudi samozaposleni v kulturi in precejšnje število pogodbenih sodelavcev naših
javnih zavodov (med njimi mnogi v prekarnem delovnem razmerju!). Javni uslužbenci smo se znašli v nenavadnih okoliščinah: priporočeno je bilo delo od doma, vodstva naših zavodov pa večinoma niso premogla veščin, kako to realizirati; nekaterim delavcem so na sebi lasten način odredili delo od doma, druge so poslali na ‚prostovoljni‘ dopust, tretjim so odredili čakanje na delo doma, številne pogodbene delavce pa so enostavno obvestili, da jih ne potrebujejo več. Odpirati so se
začela vprašanja glede višine nadomestila za čakanje na delo doma, višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev za tiste,
ki so delali od doma, in glede dodatka za delo v zdravju nevarnih razmerah za one, ki so opravljali delo na delovnih mestih,
če omenimo le najbolj pereča. Kljub zakonodaji, ki večinoma predvideva ukrepe v tovrstnih kriznih razmerah, pa je vlada
izdajala odloke, ki so bili v mnogih primerih v neskladju z njo. Po hitrem postopku je sprejemala tudi t. i. protikoronske
zakone, ki so resor kulture večinoma prezrli, v preveč primerih pa je z njimi posegala v posamezna določila drugih pravnih
aktov, ki z epidemijo niso imela zveze. V takšnih razmerah je zbor SKKO sklenil, da ustavimo vse druge sindikalne aktivnosti,
ki niso povezane z epidemijo, in sicer z namenom, da bi vladajočim v vsej hierarhiji odločanja (od ministra do direktorjev
javnih zavodov) omogočili intenzivno in kakovostnejše reševanje epidemičnih razmer.
Zatem ko smo se začeli postopno vračati na delovna mesta, je narasla tudi aktualnost vse bolj perečega vprašanja dodatka za delo v zdravju nevarnih razmerah za vse zaposlene, ki so delali v tesnem stiku s sodelavci, in za tiste, ki so
delali z uporabniki naših storitev. Kljub več dopisom, ki smo jih iz Sviza naslovili na Ministrstvo za kulturo – in tudi na
Vlado RS – in v njih predstavil problematiko ter nakazali in utemeljili možne rešitve, smo prejemali odgovore (če smo jih

Vrsto let smo ugotavljali, da
Ministrstvo za kulturo ne čuti
potrebe po dialogu z izvajalci
kulturnih dejavnosti, prav tako ne
z našimi uporabniki. Očitno je bilo,
da so njegovi uradniki večinoma
vodili politiko izključevanja, namesto
da bi delali v korist, podporo ter
za razvoj kulture, umetnosti in
ohranjanja kulturne dediščine
v celotnem slovenskem kulturnem
prostoru. Zapisano v novi koalicijski
pogodbi, ki je bila podpisana po
državnozborskih volitvah aprila
2022, pa vliva upanje, da bo socialni
dialog vzpostavljen in da se bodo
razmere posledično izboljšale …
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sploh prejeli), ki so izkazovali nepoznavanje razmer na terenu ali pa so sporočali nepristojnost naslovljenca. V takem
slogu so vladajoči delovali do izteka svojega mandata, posledično pa se je stopnjevala apatija kulturnikov, ki so po povratku v približno normalne razmere za delo postali še večji individualisti kot prej in so se posvetili izključno delu in
skrbi za lastno preživetje.
Sindikalno delo je bilo v zgoraj navedenih razmerah zelo oteženo in okrnjeno. Kljub vsemu pa vodstvo SKKO ni mirovalo.
S pomočjo sindikalnih zaupnikov smo skrbno spremljali razmere na terenu: pozorni smo bili na vse, kar se je tudi ob
epidemiji dogajalo na področju kulture in je imelo oziroma ima vpliv na delovne razmere in socialno-ekonomski položaj
zaposlenih v kulturi. V celotnem obdobju sta bila sklicana dva zbora sindikalnih zaupnic in zaupnikov SKKO, predsedstvo
se je sestalo na treh sejah, za zaupnice in zaupnike sta bila organizirana dva dvodnevna izobraževalna seminarja. Sindikalni zaupnice in zaupniki v zavodih s področja kulture v mnogo primerih delujemo v težkih pogojih, saj je socialni dialog
v naših sredinah šibek, sindikalni zaupnik je prevečkrat obravnavan kot moteči dejavnik. Zaradi kadrovske podhranjenosti in posledično preobremenjenosti so aktivnosti zaupnic in zaupnikov zelo otežene, večkrat tudi neizvedljive. Vse to
so vzroki, da sindikalne zaupnice in zaupniki SKKO najpogosteje komuniciramo neformalno po e-pošti. Zaradi sindikalnega dela smo nemalokrat deležni mobinga, tudi odkritih groženj nadrejenih, kar potrjuje in odkrito priznava vse več
zaupnic in zaupnikov. Vodstvo SKKO je prejemalo informacije o vse pogostejših pritiskih nadrejenih na članice in člane
sindikata, kar povzroča tudi izstope iz sindikata, v zadnjih mesecih tudi ukinjanje zavodskih sindikatov.
Opozoriti je treba, da ostaja nerešenih vrsta problemov – izzivov za naslednji mandat: odprava kadrovske podhranjenosti v velikem številu kulturnih zavodov (muzeji, galerije, arhivi, ZVKDS), povečanje svetov večjih zavodov (ZVKDS, SF,
SNG Opera in balet, SNG Maribor); povečanje deleža predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov (ne več ‚do 1/3‘, ampak
‚ najmanj 1/3‘); (ne)delovanje Kulturniške zbornice; ustanovitev specialne zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturi (specifike zaposlenih v uprizoritvenih in glasbenih umetnostih, v konservatorsko-restavratorskih dejavnostih ipd.);
popravki oziroma posodobitev Pravilnika o pridobivanju strokovnih nazivov v dejavnosti varovanja kulturne dediščine
(po vzoru Pravilnika za zaposlene v arhivski dejavnosti); zvišanje plač na področju kulture in odprava anomalij v plačnem
sistemu, nastalih po dvigu plač v vojski, policiji in zdravstvu; odprava diskriminatornega položaja zaposlenih v kulturi v
primerjavi z drugimi segmenti javnega sektorja, in sicer v zvezi s pravnimi normami v proceduri izbora direktorja (ne
predvideva mnenja zaposlenih o primernosti kandidata); zagotavljanje varnega delovnega okolja; organizacija sindikalne konference kulturnih organizacij na ravni Območnega odbora Ljubljane in okolice.
Vrsto let smo ugotavljali, da Ministrstvo za kulturo ne čuti potrebe po dialogu z izvajalci kulturnih dejavnosti, prav tako
ne z našimi uporabniki. Očitno je bilo, da so njegovi uradniki večinoma vodili politiko izključevanja, namesto da bi delali v korist, podporo ter za razvoj kulture, umetnosti in ohranjanja kulturne dediščine v celotnem slovenskem kulturnem
prostoru. Zapisano v novi koalicijski pogodbi, ki je bila podpisana po državnozborskih volitvah aprila 2022, pa vliva
upanje, da bo socialni dialog vzpostavljen in da se bodo razmere posledično izboljšale …

6.12.
SEKCIJA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKIH IN TEHNIČNIH
DELAVK IN DELAVCEV SVIZ V MANDATNEM OBDBOJU 2018–2022
Pripravil: Jernej Zupančič, strokovni sodelavec GO SVIZ2
Na prvem sestanku koordinacijskega odbora Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev
SVIZ (ARTD), ki je potekal oktobra 2018, so se njeni članice in člani poslovili od dotedanjega predsednika Slavka Rajha,
kot novega predsedujočega pa so izvolili Miho Jarca ter šest članic in članov predsedstva.
Večji del mandatnega obdobja 2018–2022 so članice in člani sekcije obravnavali problematiko nizkih plač administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev, v začetku pa so se dotaknili predloga zakona za zvišanje minimalne plače.
Ocenili so ga kot dobrodošlega, a izpostavili, da lahko povzroči, da bo večje število zaposlenih prejemalo za svoje delo

2 Strokovni sodelavec GO SVIZ je prevzel pripravo poročila po odstopu predsednika Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev SVIZ Mihe
Jarca.
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bolj ali manj enako plačilo. Marca 2019 je sekcija obravnavala dvige plač, ki so bili dogovorjeni ob koncu prejšnjega
koledarskega leta, in učinke dviga minimalne plače. Članice in člani so ocenili, da se bo položaj dela zaposlenih izboljšal, marsikateri delavec v plačni skupini J pa bo še zmeraj ostal na robu preživetja. Presodili so, da težava ostaja uvrstitev osnovnih plač v plačne razrede pod minimalno plačo in (pre)majhna razlika med prejemki zaposlenih z zahtevano V.
in VI. stopnjo izobrazbe ter da bo treba dvig minimalne plače v prihodnje prenesti tudi na ta delovna mesta. V zvezi s
predlogom o umestitvi prvega plačnega razred na raven minimalne plače je bilo izpostavljeno, da tovrstni – na prvi
pogled enostaven – ukrep lahko povzroči dvige plače vsem ostalim, višje uvrščenim delavcem, kar bi terjalo velikanski
dvig javnih sredstev za plače javnih uslužbencev. Problem plačnih razredov, ki so uvrščeni okoli minimalne plače, ni
preprosto rešljiv in bo terjal več časa. Predvsem na podlagi opozarjanja s strani SVIZ je Vlada RS v dogovoru s sindikati
poleti 2021 sprejela in potrdila, da višina plač zaposlenih ob minimalni plači predstavlja problem, in se zavezala k začetku pogajanj na to temo (za jesen 2021). A do tovrstnih vsebinskih pogajanj in predlogov rešitev žal ni prišlo. Plačilo delavcev z nizkimi plačami je bilo zato umeščeno tudi med stavkovne zahteve SVIZ v okviru stavke, katere prvi dan je sindikat izpeljal 9. marca 2022 in ostaja aktivna. Pogajanja o stavkovnih zahtevah SVIZ z novo Vlado RS se v času priprave
tega poročila še niso začela.

Med članicam in člani Sekcije
administrativno-računovodskih
in tehničnih delavcev je bilo
v mandatnem obdobju 2018–2022
zaznati željo, da bi bili interesi
sekcije bolje zastopani v organih
SVIZ.

Kot drugo pomembno temo je Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in delavcev SVIZ v mandatnem
obdobju 2018–2022 obravnavala predloge za spremembe normativov (hišniki, računovodje, tajniki VIZ, čistilci ipd.). Na
kratko so se članice in člani te teme dotaknili že na svoji prvi seji, leta 2019 pa je sekcija sklenila, da se za pripravo
predloga normativov za novo delovno mesto dietni kuhar ter boljše normative za zaposlene v kuhinji oblikuje delovna
skupina SVIZ iz vrst kuharjev. Petčlanska delovna skupina je obravnavala predlog sprememb normativov za malice v
osnovnih šolah, ki ga je resorno ministrstvo že podalo v javno obravnavo, a ga nato ni sprejelo. Predlog je sekcija povzela in nekoliko nadgradila ter preko glavnega odbora SVIZ pozvala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naj
ga sprejme. Predlagala je še, da se ob prihodnjih spremembah normativov predlaga normiranje tudi ostalih obrokov v
šoli in obrokov v zavodih, kjer normativ sploh ni opredeljen (npr. v srednjih šolah in dijaških domovih). SVIZ je leta 2020
tudi sicer začel s sistematičnim zbiranjem predlogov za spremembe normativov. Člani sekcije so marca 2020 sklenili,
da se predloge sprememb normativov za ARTD zbira najprej preko sindikalnih konferenc, nato pa jih pregleda sekcija.
Junija 2021 se je sekcija s temi predlogi seznanila in o njih opravila razpravo. Odločili so se, da strokovna služba SVIZ
predloge v preglednici posreduje članom sekcije v nadaljnjo dopolnitev in mnenje. Strokovna služba je ob tem posredovala tudi analizi posledic sprememb zahtevane izobrazbe za vse računovodje in tajnike VIZ v osnovnih in glasbenih šolah
(tako pri osnovni plači ter (ne)ustrezni izobrazbi), na podlagi katerih bi se oblikoval končni predlog SVIZ za ti delovni
mesti. Sekcija je decembra 2021 potrdila dokončne predloge sprememb normativov, ki so bili še isti mesec skupaj s
predlogi sprememb normativov za ostala delovna mesta posredovani ministrstvu. Zgolj predlog za tajnike VIZ je bil zaradi dodatnih usklajevanj s predstavniki tajnikov posredovan MIZŠ februarja 2022. Ministrstvo na predloge SVIZ za
spremembe o normativov več mesecev ni niti odgovorilo, zato je bila zahteva o spremembah normativov in usklajevanjih
s SVIZ umeščena med stavkovne zahteve SVIZ v splošni stavki marca 2022.
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Med članicam in člani Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev je bilo v mandatnem obdobju
2018–2022 zaznati željo, da bi bili interesi sekcije bolje zastopani v organih SVIZ (predvsem z vidika boljše informiranosti
ter vključenosti predstavnikov sekcije na ravni območnih odborov SVIZ). Tik pred koncem mandata, junija 2022, je s
svojega položaja odstopil predsednik sekcije. Kot razlog za to je navedel preveliko nezadovoljstvo članov, ker niso bile
udejanjene pričakovane spremembe, ter svoje pomanjkanje motivacije in časa za opravljanje te funkcije.

6.13.
SEKCIJA SVETOVALNIH DELAVK IN DELAVCEV SVIZ
V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravila: Darinka Dekleva, predsednica Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ
Delovanje Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ je bilo v mandatnem obdobju 2018–2022 zaznamovano z opozarjanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in vlade, da svetovalni delavke in delavci obstajamo, z
ozaveščanjem, kaj delamo, dodatno pa smo pristojne vztrajno seznanjali, da se družbeno-ekonomske razmere drastično spreminjajo in puščajo kvarne posledice na mladih. Val negativnih posledic je prišel tudi z epidemijo covida-19.
Opozarjali smo na izgorelost med strokovnimi delavci, prosili smo jih za sogovornike in (po)moč. Opominjali smo jih, da
na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema niso zagotovljeni enaki pogoji za delo ter da to velja tudi na ravni
posameznih zavodov, kjer smo zaposleni povsem odvisni od volje in odločitev vodstva.
Zahteve svetovalnih delavk in delavcev so stalnica. S pozivi in na podlagi ugotovitev iz raziskav smo dokazovali, da je
nujno prilagoditi normative, ki se niso spremenili 50 let, odkar svetovalna služba obstaja. Spremenili pa so se programi,
družbene razmere, delo se iz dneva v dan množi. Prosili smo za zakonito možnost do več izobraževanj za svetovalne
delavce. Svetovalni delavci smo prepuščeni odločitvam ravnateljev, ki lahko zagotavljajo minimalno kvoto ur izobraževanja ( 40 ur letno) ali pa tudi več. Opozarjali smo na Programske smernice za svetovalno delo, ki (ni)so zavezujoče, niso
ažurirane in že dolgo kličejo po posodobitvi. Opozarjali smo na krivico, ker vrednotenje pedagoškega dela za svetovalne
delavce ni urejeno. Svetovalni delavci smo pedagoški delavci in naše neposredno, strokovno pedagoško delo ni ustrezno
ovrednoteno. Vmes je vzniknila še nova anomalija, ko je bilo delo razrednika ovrednoteno višje za en plačni razred.
Možnost opravljanja dela zunaj zavoda je po državi udejanjena različno. Nekaterim svetovalnim delavcem se za pripravo
na delo zunaj zavoda prizna ena ura, drugim ne.
Omenjenim zahtevam sta prisluhnila oba ministra, dr. Maja Makovec Brenčič in dr. Jernej Pikalo. Kazalo je, da se bodo
naša prizadevanja končno odrazila v izboljšanju pogojev dela, a so se ministri zaradi političnih razlogov vsakokrat znova
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predčasno umikali s položajev. Zadnja ministrica v izobraževalnem resorju prof. dr. Simona Kustec pa je naša opozorila
ignorirala in se ni odzvala na nobeno od pobud.
Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ se je v mandatnem obdobju 2018–2022 aktivno povezala z Društvom svetovalnih delavcev Slovenije. V znanih okoliščinah epidemije covida-19 smo se preko platforme Zoom sešli na šestih sejah
na daljavo, na katerih smo usklajevali zahteve po spremembah normativov, ki smo jih nato poslali na MIZŠ. Skupaj smo
pridobivali pisma podpore za svetovalno službo s strani strokovne javnosti. Odziv je bil izjemen. V imenu naših uporabnikov smo se obrnili celo na varuha človekovih pravic in tudi na Amnesty International.
Z gesli in transparenti smo konec maja 2021 sodelovali na vseslovenskem protestnem shodu, ki ga je skupaj s še štirimi
sindikalnimi centralami, ki so pred tem izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta, podprla tudi Konfederacija sindikatov
javnega sektorja, katere član je SVIZ.

KOT DA SMO NEVIDNI …

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO NAS IGNORIRA, NOČE NAS SLIŠATI!

PREVENTIVA JE VEDNO BOLJŠA IN CENEJŠA OD KURATIVE.
SVETOVALNI DELAVCI HOČEMO IN ZNAMO, LE PREMALO NAS JE.

ŠOLNIKI KRIČIJO: »NA POMOČ!« POMAGAJMO JIM.

Skupaj z Društvom šolskih svetovalnih delavcev Slovenije smo lobirali tudi pri vplivnih politikih, ki bi lahko pripomogli k temu, da bi se naš položaj ustrezno spremenili. Ni nam znano, po kateri poti je bila decembra 2021 kot eden od
t. i. protikoronskih ukrepov vpeljana začasna okrepitev svetovalnih služb. Ukrep naj bi bil podaljšan do konca šolskega leta 2022/2023. Premika se tudi pri posodabljanju programskih smernic. Prizadevali si bomo, da bodo imele čim
večjo veljavo.
Po vseh letih prizadevanj za ureditev položaja svetovalnih delavk in delavcev nas je izučilo, da je edino prav, da ostanemo povezani, da si prizadevamo za zavezništvo pri ravnateljih. Delovati moramo vztrajamo, čeprav je včasih videti, da
se voz ne premika. Ohranili bomo vse naloge, ki smo si jih zadali v minulem obdobju, in se zavzeli za to, da bodo pogoji
dela zaposlenih v svetovalnih službah po Sloveniji poenoteni. Zahtevali bomo, da postanejo Programske smernice za
svetovalno delo del izobraževanja v šoli za ravnatelje. Zahtevali bomo, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo in resorno ministrstvo na zborih ravnateljev redno ponudita teme, povezane s svetovalnim delom. Novo vodstvo Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ naj posodobi komunikacijske kanale in poskrbi za boljšo obveščenost in sodelovanje med
člani odbora in širše.
V mandatnem obdobju 2018–2022 smo izpeljali šest sestankov predsedstva Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ,
napisali smo tri pozive Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, trikrat smo bili povabljeni na sestanek na ministrstvo. Problematiko svetovalne službe smo nekajkrat izpostavili na sejah Glavnega odbora SVIZ in pridobili soglasje njegovih članic in članov, da si prizadevamo za trajno izboljšanje normativov. Ob vseh protestnih shodih in stavkah smo
opozarjali na specifiko in potrebe po spremembah na področju svetovalne službe.
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6.14.
SEKCIJA ŠOLSKIH KNJIŽNIČARK IN KNJIŽNIČARJEV SVIZ
V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravila: Marija Andrejčič, predsednica Sekcije šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ
Sekcija šolskih knjižničarjev SVIZ je bila ustanovljena na pobudo šolskih knjižničark in knjižničarjev leta 2016. Knjižničarji smo na šolah in v drugih zavodih v glavnem sami in tako nimamo možnosti, da bi se o svojem delu s kom posvetovali.
V mnogih zavodih smo šolski knjižničarji celo zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega in moramo tako do polnega delovnega časa dopolnjevati svoje delo še s poučevanjem , izvajanjem individualne in skupinske pomoči, z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti itd. Čeprav smo strokovni delavci, naše delo ni enako ovrednoteno kot delo
učiteljev.
Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ je sestavljena iz po enega knjižničarja z vsakega območnega odbora sindikata (teh je skupno 27) in ima petčlansko predsedstvo, v katerega so bili za mandatno obdobje 2018–2022 imenovani:
Marco Apollonio (Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper), Alja Bratuša (OŠ Polzela), Nevenka Dragovan Makovec (Srednja
šola Črnomelj), Milan Kumer (OŠ Majšperk) in Urška Ščavničar Cunder (OŠ Vodice), vodila pa sem jo predsednica Marija Andrejčič. V aktualnem mandatnem obdobju se je predsedstvo sekcije sešlo dvakrat, zapisnika srečanj sta dostopna
na povezavi: https://www.sviz.si/sekcija-solskih-knjiznicarjev/.
Vse naše drugo mandatno obdobje in vsi sestanki v tem času so bili namenjeni pripravi novih normativov. V tem obdobju
smo se dvakrat sestali v živo, nekajkrat pa videokonferenčno, ko smo pripravljali predloge novih normativov in jih pošiljali strokovni sodelavki za pravne zadeve SVIZ Jadranki Zupanc v pregled in presojo. Precej besed je bilo seveda namenjenih tudi prehodu na Cobiss, saj je bila to kar zajetna naloga za vse šolske knjižničarje, še posebno za tiste, ki imajo v
sestavi svojih zavodov tudi vrtce, saj to pomeni, da je posledično za vnos v Cobiss tudi več gradiva.
Imeli smo tudi kar precej težav z nadomeščanjem članic in članov po posameznih odborih, saj so se nekateri upokojili,
nekateri pa iz sindikata tudi celo izpisali. Povsod nismo mogli poiskati ustrezne zamenjave, zato trenutno v sekciji tudi
niso zastopani šolski knjižničarji z vseh območnih odborov, ki jih ima SVIZ. Normative je pravna služba SVIZ v paketu z
drugimi oddala na resorno ministrstvo za izobraževanje 23. 12. 2021, odgovora pa vsaj do zdaj (maja 2022) še nismo
prejeli. Skozi vse zadnje štiriletno obdobje so bile v ospredju naslednje teme: problematika upravljanja učbeniškega
sklada, obvezen prehod na Cobiss, nakup gradiva v šolskih knjižnicah, ovrednotenje dela šolskih knjižničarjev v vrtcih in
v oddelkih OPB, pedagoške ure šolskim knjižničarjem (KIZ) naj bodo enako ovrednotene, kot so učiteljem, prisotnost na
delovnem mestu pa naj velja enako kot za učitelje.
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Skratka, v mandatnem obdobju 2018–2022 smo dosegli vsaj delno ureditev z delom učbeniškega sklada. Upravljavec
učbeniškega sklada je knjižničar, ki ima licenco za delo s Cobissom, da je gradivo strokovno obdelano in izposojeno.
Dosegli pa smo tudi boljše plačilo, ki je odslej ločeno za upravljavce in za dokupe. Nakazilo na šole je izvedeno že v juliju tekočega leta, takrat ko sredstva potrebujemo za nakup gradiva. Prav tako je v veliki večini šolskih knjižnic končan
obvezni prehod na Cobiss. Po mnogih šolah, ki imajo v svoji sestavi tudi vrtce, je tudi to gradivo vneseno v Cobiss,
povsod pa še ni v celoti nominalno usklajeno z glavno knjigo v računovodstvih. Tudi to bo v letošnjem letu končano
povsod.
Iz zapisanega izhaja, da je Sekcija šolskih knjižničark in knjižničarjev SVIZ nujna, na kar kaže tudi dejstvo, da na nobenem
od sklicanih sestankov nismo bili nesklepčni.

6.15.
SEKCIJA UPOKOJENIH ČLANIC IN ČLANOV SVIZ
V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022
Pripravila: Jožica Unetič, predsednica Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ
Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ Slovenije, ki deluje v okviru Glavnega odbora SVIZ že nekaj mandatov, je bila
ustanovljena z namenom, da bi nekdaj zaposleni v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture tudi po upokojitvi ostali aktivni v različnih oblikah delovanja in druženja. V naši sekciji je danes 1.290 članic in članov (podatek je za
marec 2022), pri čemer se število iz leta v leto povečuje. S plačano članarino, ki znaša 15 evrov na leto, je upokojenim
članicam in članom omogočena udeležba na različnih srečanjih, izletih, kulturnih prireditvah na ravni glavnega odbora
in območij, ceneje lahko najamejo počitniška stanovanja v lasti sindikata, dostopne pa so jim še številne druge ugodnosti.
V mandatnem obdobju 2018–2022 je v dejavnost Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ in naša življenja močno zarezala pandemija. Pred nas so bile postavljene mnoge omejitve, ki smo jih vsi ali vsaj večina težko prenašali. V času epidemije covida-19 smo starejši, ki smo že sicer odrinjeni od javnega življenja, izgubili še tiste drobne stike, ki nam pomagajo ohranjati vitalnost in optimizem, da še veliko zmoremo sami in da smo lahko koristni na različnih področjih delovanja. A ves čas smo ohranjali upanje, da bomo sovražni virus vendarle premagali in se ponovno medgeneracijsko
povezovali, aktivno preživljali prosti čas na športnem in kulturnem področju, na družabnih srečanjih in izletih.
Vsem, ki bi nas radi videli ponižne in zadovoljne z vse slabšim življenjskim standardom, v katerega nas in naše otroke
peha na hitro obogatela manjšina, sporočamo, da smo mi tisti, ki smo zgradili visoko socialno državo, svojim otrokom
in vnukom pa smo dolžni pomagati z znanjem in življenjskimi izkušnjami socialno državo tudi ohraniti. Tem besedam dr.
Mateje Kožuh Novak, nekdanje predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije, pritrjujemo tudi v naši sekciji, saj smo
med svojimi najpomembnejšimi nalogami izpostavili, da bomo branili in zagotavljali pridobitve socialne države ter se
dosledno zavzemali za uresničevanje prvega člena Ustave RS Slovenije – namreč, da je Slovenija pravna in socialna država. Politiki nam nemalokrat poočitajo, da smo zahtevni, celo politični, ker zagovarjamo svoje ustavne pravice, ker se
zavzemamo, da se nam prizna naše pretekle dosežke, ker se borimo proti razslojevanju slovenske družbe. Na to nikakor
ne pristanemo, zato smo v sodelovanju z glavnim odborom vedno – in bomo tudi v prihodnje – l podpirali vse akcije
sindikata, tvorno in aktivno sodelovali v razpravah o aktualnih temah ter se zavzemali za ekonomsko uspešno in hkrati
socialno pravično pravno državo, v kateri bodo sadove ekonomskega napredka države uživale vse plasti prebivalstva.
Vodilo Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022 je bilo ohraniti socialno državo ter s
svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomagati otrokom in vnukom, ob tem pa krepiti zavedanje o pomenu čim večje
enotnosti, strpnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Sekcija, ki, kot rečeno, šteje 1.290 aktivnih članic in članov, je
organizirana na 23 območnih odborih sindikata, na nekaj preostalih pa kljub večkratnemu posredovanju in obljubam
predsednic in predsednikov območij ni bila vzpostavljena. Slednje ostaja naloga za prihodnje štiriletno obdobje.
Izkušnje namreč kažejo, da nas mnogi članice in člani poiščejo sami, ko slišijo za naše aktivnosti, a na območnih odborih ostajajo osamljeni, ker pač nimajo ustanovljene sekcije in izvoljenega predstavnika, ki bi jih vodil in organiziral druženja.
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Članice in člani Sekcije upokojenih
članic in članov so se v mandatnem
obdobju 2018–2022, ki ga je
oznamovala epidemija covida-19,
srečali na dveh letnih srečanjih,
na katerih so spoznavali Slovenijo.
Leta 2019 so se družili v Beli krajini
in junija 2022 še v Velenju.

Predsedstvo naše sekcije se je v aktualnem mandatu, oznamovanem z epidemijo covida-19, sestalo trikrat, in sicer na
ustanovni seji leta 2018, zatem pa še leta 2020 in aprila 2022. Leta 2019 smo pod okriljem glavnega odbora organizirali letno srečanje upokojenih članic in članov v Beli krajini, ki je po številu udeleženih – skupno nas je bilo skoraj 400 –
preseglo vsa naša dozdajšnja srečanja. Že dogovorjeno in delno pripravljeno druženje za lepo 2020 smo morali v okoliščinah epidemije odpovedati, enako tudi v letu 2021. Še toliko bolj zadovoljni smo se zatem junija 2022 sešli na srečanju
v Velenju, kjer se nam je pridružilo skoraj 380 naših članic in članov.
Glede na našo trdno pripadnost SVIZ-u sem prepričana, da si bomo v sekciji še naprej prizadevali za ohranjanje spoštljivih vezi med aktivnimi generacijami ter upokojenimi članicami in člani.
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6.16.
IZVRŠILNI ODBOR SVIZ SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022

BRANIMIR ŠTRUKELJ
glavni tajnik SVIZ Slovenije
PETRA KORITNIK
predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje
JELKA VELIČKI
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 BREZAVŠČEK
predsednik Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov
DR. JOŽE PUNGERČAR
predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti
MAG. MOJCA JENKO
predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij

Izvršilni odbor se je v mandatnem obdobju 2018-2022 sestal na skupno 62 sejah:
43 jih je bilo rednih, 6 izrednih in 13 dopisnih.
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6.17.
GLAVNI ODBOR SVIZ SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU 2018–2022

MARIJA ANDREJČIČ (OŠ DOLENJSKE TOPLICE)
MAJDA ANZELC (OŠ dr. FRANJA ŽGEČA DORNAVA)
JOLANDA BOROVNIK (VRTEC PRI OŠ RAČE)
JOŽE BREZAVŠČEK (EKONOMSKA GIMNAZIJA IN
SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA)
ZVJEZDANA CUJNIK (GRM NOVO MESTO – CENTER
BIOTEHNIKE IN TURIZMA)
DARINKA DEKLEVA (OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA
BISTRICA)
JOŽICA DERGANC (VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO)
ROMAN EBERLINC (OŠ CERKNO)
ANICA ERJAVEC (OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI
GORICI)
META FEKONJA (OŠ LESKOVEC)
MIHA GARTNER (GIMNAZIJA CELJE CENTER)
FRANC GROBELŠEK (OŠ KOZJE)
JELKA HORVAT (CVIU VELENJE)
NADJA IVŠIĆ (SIC BREŽICE)
MIHA JARC (DIJAŠKI DOM TABOR LJUBLJANA)
SILVIJA JAVORNIK (ŠOLSKI CENTER PTUJ)
MAG. MOJCA JENKO (NARODNA GALERIJA
LJUBLJANA)
IGOR JERAM (PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC)
TANJA KAVČIČ (OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN)
URŠKA KEJŽAR (KRANJSKI VRTCI)
VIKTOR KLAMPFER (GIMNAZIJA BEŽIGRAD
LJUBLJANA)
MOJCA KLAVŽAR (OŠ KOROŠKA BELA JESENICE)
MARJANA KOLAR (VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE)
MATJAŽ KOLAR (VRTEC MENGEŠ)
MARINA KOPŠE (SLOVENSKA FILHARMONIJA –
ORKESTER LJUBLJANA)
PETRA KORITNIK (VRTEC JARŠE LJUBLJANA)
DR. DANILO KORŽE (FERI MARIBOR)
GREGOR KOVAČIČ (OŠ ŠKOFLJICA)
MARIJA KOVAČIČ (OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE)

VILI KRAJNC (OŠ POHORSKEGA ODREDA,
SLOVENSKA BISTRICA)
TATJANA KRANER (OŠ LENART)
JAROSLAV KRESNIK (TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC)
SREČKO LEŠEK (SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE)
IRENA LIPOVEC (OŠ 8 TALCEV LOGATEC)
MARINA LUKŠIČ HACIN (ZRC SAZU LJUBLJANA)
ANDREJA MALI (OŠ ŠENČUR)
DUŠAN NEMEC (OŠ BOGOJINA)
SONJA PAVŠIČ (VRTEC NOVA GORICA)
KATARINA PETERNELJ (OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO)
MAG. VLASTA PEZDIRC (SŠ ČRNOMELJ)
MARJAN PLAVČAK (OŠ PREBOLD)
BOJAN POŽUN (ŠOLSKI CENTER VELENJE)
DAVORKA PREGL (OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR)
DR. JOŽE PUNGERČAR (INSTITUT JOŽEF STEFAN
LJUBLJANA)
MAG. BORIS RADOSAVLJEVIČ (III. GIMNAZIJA
MARIBOR)
SLAVICA REBERNAK (VRTEC SLOVENSKE KONJICE)
ALENKA RUS (OŠ STRAŽIŠČE KRANJ)
VLASTA SAGADIN (OŠ OREHEK KRANJ)
CVETKA STAMENKOVIČ (OŠ PRESTRANEK)
ROBERT STEGEL (GIMNAZIJA,
ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN)
BOJANA STOPAR (OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA)
BRANIMIR ŠTRUKELJ (GLAVNI TAJNIK SVIZ SLOVENIJE)
MARJAN ŠTUKELJ (MLADINSKI DOM MALČI BELIČ
LJUBLJANA)
SAVI ŠVIGELJ (VRTCI BREZOVICA)
JOŽICA UNETIČ (NOVO MESTO)
GRETA VATOVEC (OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA)
JELKA VELIČKI (OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE)
SUZANA VIDEMŠEK (OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU)
ROK VIRIANT-STOJANOVIĆ (OŠ MEDVODE)

Glavni odbor SVIZ se je v mandatnem obdobju 2018-2022 sestal na 39 sejah:
9 je bilo rednih, 20 izrednih, 10 dopisnih.
Glavni stavkovni odbor SVIZ se je v mandatnem obdobju 2018–2022 sestal na 4 sejah.
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7.
RAZREŠITVE IN VOLITVE
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 2018–2022
Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 21./22. novembra 2022 preneha mandat Glavnemu odboru SVIZ v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Marija Andrejčič, OŠ Dolenjske Toplice
Majda Anzelc, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače
Jože Brezavšček, EGSŠ Radovljica
Zvjezdana Cujnik, GRM Novo mesto
Darinka Dekleva, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Jožica Derganc, Vrtec Pedenjped Novo mesto
Roman Eberlinc, OŠ Cerkno
Anica Erjavec, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Meta Fekonja, OŠ Leskovec
Miha Gartner, Gimnazija Celje Center
Franc Grobelšek, OŠ Kozje
Jelka Horvat, CVIU Velenje
Nadja Ivšić, SIC Brežice
Miha Jarc, DD Tabor Ljubljana
Silvija Javornik, Šolski center Ptuj
mag. Mojca Jenko, Narodna galerija Ljubljana
Igor Jeram, Prva OŠ Slovenj Gradec
Tanja Kavčič, OŠ Franceta Bevka Tolmin
Urška Kejžar, Kranjski vrtci
Viktor Klampfer, Gimnazija Bežigrad Ljubljana
Mojca Klavžar, OŠ Koroška Bela Jesenice
Marjana Kolar, Vrtci Občine Moravske Toplice
Matjaž Kolar, Vrtec Mengeš
Marina Kopše, SF – Orkester Ljubljana
Petra Koritnik, Vrtec Jarše Ljubljana
dr. Danilo Korže, FERI Maribor
Gregor Kovačič, OŠ Škofljica
Marija Kovačič, OŠ Ivana Kavčiča Izlake
Vili Krajnc, OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica
Tatjana Kraner, OŠ Lenart
Jaroslav Kresnik, Tretja OŠ, Slovenj Gradec
Srečko Lešek, SŠ za gostinstvo in turizem Celje
Irena Lipovec, OŠ 8 talcev Logatec
Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU Ljubljana
Andreja Mali, OŠ Šenčur
Dušan Nemec, OŠ Bogojina
Sonja Pavšič, Vrtec Nova Gorica
Katarina Peternelj, OŠ Škofja Loka - Mesto
mag. Vlasta Pezdirc, Srednja šola Črnomelj
Marjan Plavčak, OŠ Prebold

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Bojan Požun, Šolski center Velenje
Davorka Pregl, OŠ Slave Klavore Maribor
dr. Jože Pungerčar, Institut Jožef Stefan Ljubljana
mag. Boris Radosavljevič, III. Gimnazija Maribor
Slavica Rebernak, Vrtec Slovenske Konjice
Alenka Rus, OŠ Stražišče Kranj
Vlasta Sagadin, OŠ Orehek Kranj
Cvetka Stamenkovič, OŠ Prestranek
Robert Stegel, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Bojana Stopar, OŠ Šturje, Ajdovščina
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije
Marjan Štukelj, Mladinski dom Malči Belič Ljubljana
Savi Švigelj, Vrtci Brezovica
Jožica Unetič, Novo mesto
Greta Vatovec, OŠ Vojke Šmuc Izola
Jelka Velički, OŠ Antona Aškerca Velenje
Suzana Videmšek, OŠ Miklavž pri Ormožu
Rok Viriant-Stojanović, OŠ Medvode

Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 21./22. novembra 2022 preneha mandat Izvršilnemu odboru SVIZ v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra Koritnik
Jelka Velički
Jelka Horvat
Jože Brezavšček
dr. Jože Pungerčar
mag. Mojca Jenko in
Branimir Štrukelj

Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 21./22. novembra 2022 preneha mandat Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Janez Galzinja (predsednik)
Matej Sužnik
Janez Virtič
Barbara Rednak Robič
Nada Cindrič

Namestnika:
1.
Stanko Vorih
2.
Jelka Žugelj
Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 21./22. novembra 2022 preneha mandat Nadzornemu odboru SVIZ v sestavi:
1.
2.
3.

Erika Rozman Logar (predsednica)
Jože Božiček
Sonja Mlinarič

Namestnika:
1.
Veselinka Jović Levačić
2.
Katarina Romih Brulc
Predlog ugotovitvenega sklepa:
Z dnem 21./22. novembra 2022 preneha mandat glavnemu tajniku SVIZ Branimirju Štruklju.
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8.
SPREJEM UGOTOVITVENEGA
SKLEPA O SESTAVI GLAVNEGA
ODBORA SVIZ SLOVENIJE ZA
MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

V skladu s 3. odstavkom 17. člena Statuta SVIZ Slovenije se ugotovi, da imajo Območni odbori Celje
(1.686), Kranj (1.485), Koroška (1.389), Ljubljane in okolice (9.978), Podravje (3.643), Novo mesto
(1.573), Obala (1.498), Pomurje (1.804), Posavje (1.409), Ptuj (1.091), Velenje (1.579) od 1.000 do
2.000 članov in jim zato pripada en (1) dodatni član v Glavnem odboru SVIZ Slovenije.
Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice (9.978) ima še pet (5) dodatnih članov glavnega odbora,
Območni odbor SVIZ Podravja (3.643) pa 1 dodatnega člana glavnega odbora.

Sklep: Potrdi se sestava Glavnega odbora SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026:
 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 Območnega odbora SVIZ Ajdovščina,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Bela krajina,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Celje in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Idrija,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Ilirska Bistrica,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Jesenice,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Koroška in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Kranj in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Lenart,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Ljubljana in okolica in šest članov,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Nova Gorica,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Novo mesto in en član,
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 predsednik Območnega odbora SVIZ Obala in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Ormož,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Podravje in dva člana,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Pomurje in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Posavje in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Postojna,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Ptuj in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Radovljica,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Slovenska Bistrica,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Slovenske Konjice,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Šmarje pri Jelšah,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Škofja Loka,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Tolmin,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Velenje in en član,
 predsednik Območnega odbora SVIZ Zasavje,
 predsednik Sekcije upokojenih članov SVIZ,
 predsednik Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ,
 predsednik Sekcije svetovalnih delavcev SVIZ,
 predsednik Sekcije šolskih knjižničarjev,
 dodaten član (1) iz SK visokega šolstva in znanosti in
 glavni tajnik SVIZ.
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9.
PREDLOG STATUTARNEGA SKLEPA
O DOLOČITVI ZAČETKA IN KONCA
MANDATOV ORGANOV SVIZ

Sklepi:
Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, Nadzornemu odboru SVIZ in glavnemu tajniku SVIZ začne teči mandat za obdobje od leta 2022 do 2026 z dnem izvolitve oziroma sprejetjem ugotovitvenega sklepa na 11. kongresu, izteče pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu.
Glavnemu odboru SVIZ začne teči mandat za obdobje od leta 2022 do 2026 z dnem sprejetja
ugotovitvenega sklepa o poimenski sestavi glavnega odbora na konstitutivni seji glavnega
odbora, izteče pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu.
Izvršilnemu odboru SVIZ začne teči mandat za obdobje od leta 2022 do 2026 z dnem sprejetja ugotovitvenega sklepa o poimenski sestavi izvršilnega odbora na konstitutivni seji glavnega odbora, izteče pa se z razrešitvijo na naslednjem kongresu.
Predsedniku in predsedstvu sindikalne konference začne teči mandat za obdobje od leta
2022 do 2026 z dnem izvolitve na volilnem zboru sindikalne konference do izvolitve novega
predsedstva sindikalne konference za naslednje mandatno obdobje.
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10.
SEZNAM DELEGATK IN DELEGATOV
ZA 11. KONGRES SVIZ SLOVENIJE

GO SVIZ SLOVENIJE
1.

BRANIMIR ŠTRUKELJ

GLAVNI TAJNIK SVIZ SLOVENIJE

OO SVIZ AJDOVŠČINA
2.

STOJAN KOREN

OŠ OTLICA AJDOVŠČINA

3.

MARTIN ŠTINJEK

OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA

OO SVIZ BELA KRAJINA
4.

mag. VLASTA PEZDIRC

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ

OO SVIZ CELJE
5.

MATEJ BERK

OŠ PLANINA PRI SEVNICI

6.

BRANKA GAL

IV. OŠ CELJE

7.

MIHA GARTNER

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

8.

LILJANA JEVŠINEK

VRTEC ANICE ČERNEJEVE CELJE

9.

NUŠA OCVIRK

OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

10.

PETER PEŠEC

ŠOLSKI CENTER CELJE, SŠ ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

11.

BRANKO RIBIČ

OŠ GLAZIJA CELJE

12.

DRAGICA VRAČUN HERCOG

OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR

OO SVIZ IDRIJA
13.

ROMAN EBERLINC

OŠ CERKNO

OO SVIZ ILIRSKA BISTRICA
14.

MAJA ŠTEMBERGAR PROSEN

OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD

OO SVIZ JESENICE
15.

MATEJA BAN

VRTEC JESENICE

16.

MOJCA KLAVŽAR

OŠ KOROŠKA BELA JESENICE

OO SVIZ KOROŠKA
17.

MARIJAN BREZNIK

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC

18.

MOJCA DOBAJ

VRTEC SLOVENJ GRADEC

19.

IGOR JERAM

PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
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20.

BARBARA LJUBOJEVIČ LUPŠA

OŠ MEŽICA

21.

JAROSLAV KRESNIK

TRETJA OŠ SLOVENJ GRADEC

22.

DARJA PODJAVORŠEK

OŠ ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

23.

VOJKO ŠUŠTARŠIČ

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC - GIMNAZIJA

OO SVIZ KRANJ
24.

IRENA HUDOBIVNIK

OŠ SIMONA JENKA KRANJ

25.

ANDREJA MALI

OŠ ŠENČUR

26.

NINA MIKIĆ

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ

27.

ALENKA POTOČNIK ZADRGAL

ŠOLSKI CENTER KRANJ

28.

BRONISLAVA PRINČIČ

GLASBENA ŠOLA KRANJ

29.

ALENKA RUS

OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

30.

ANDREJA STANEK

VRTEC TRŽIČ

OO SVIZ LENART
31.

PETRA CAFNIK NOVAK

OŠ BENEDIKT

OO SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE
32.

MATEJ BEDRAČ

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE LJUBLJANA

33.

JURIJ BLAŽIČ

OŠ OB RINŽI KOČEVJE

34.

RENATA BRAJER

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI

35.

MLADEN BUCIĆ

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

36.

NADA CINDRIČ

VRTEC KURIRČEK LOGATEC

37.

mag. MOJCA ČUČEK

PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

38.

JANA DOLENC

OŠ MENGEŠ

39.

ZALA ERČULJ ŠAVLI

VIZ FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK

40.

MATEJ FREŠER

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE LJUBLJANA

41.

LIDIJA GERGEK

VRTEC URŠA DOMŽALE

42.

INGE IVARTNIK

OŠ JURIJA VEGE MORAVČE

43.

SAŠO IVETIČ

OŠ LJUBO ŠERCER KOČEVJE

44.

VIKTOR KLAMPFER

GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA

45.

IRENA KNEZ

OŠ VALENTIN VODNIK LJUBLJANA

46.

PETRA KORITNIK

VRTEC JARŠE LJUBLJANA

47.

GREGOR KOVAČIČ

OŠ ŠKOFLJICA

48.

KLEMEN KOVAČIČ

OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE

49.

LILJANA KRANJC TEKAVEC

STROKOVNO IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

50.

SAŠA KRAPEŽ

OŠ DANILE KUMAR LJUBLJANA

51.

ALENKA KRESEVIČ SKELA

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
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52.

ERNA KRUŠNIK

OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK

53.

TOMISLAV LASTRIČ

OŠ DR. VITA KRAIGHERJA LJUBLJANA

54.

dr. MARINA LUKŠIČ HACIN

ZRC SAZU LJUBLJANA

55.

ALEKSANDRA MARIJANOVIĆ

OŠ DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA

56.

NATAŠA MODIC

VRTEC POD GRADOM LJUBLJANA

57.

IRENA NADLER STARC

OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA

58.

SONJA NAJMAN VEDENIK

OŠ DOB PRI DOMŽALAH

59.

TOMAŽ PAJNIČ

OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

60.

ANŽE PERNE

GIMNAZIJA VIČ LJUBLJANA

61.

URŠKA PIŠEK

OŠ GRADEC LITIJA

62.

BORUT POGORELEC

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE

63.

UROŠ PONTELLI

VRTEC MLADI ROD LJUBLJANA

64.

dr. JOŽE PUNGERČAR

INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA

65.

TINA RAJSAR

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA LJUBLJANA

66.

VESNA SLABE

OŠ TABOR LOGATEC

67.

NATAŠA SKOK

OŠ VIDE PREGARC LJUBLJANA

68.

ANDREJ SMREKAR

OŠ N. H. MAKSA PEČARJA LJUBLJANA

69.

KLEMEN STOJANOVIČ

OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

70.

MATJAŽ ŠPAROVEC

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA

71.

DRAGO ŠTIMEC

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE BISTRA

72.

MARJAN ŠTUKELJ

MLADINSKI DOM MALČI BELIČ LJUBLJANA

73.

ANITA TANCIK

OŠ DOMŽALE

74.

TINA TOMŠIČ

VRTEC MOJCA LJUBLJANA

75.

PAVEL URBANC

VRTEC PEDENJPED LJUBLJANA

76.

MIRJANA VIŠNIKAR IVIĆ

ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA
LJUBLJANA

77.

MAJA WEIXLER

VRTEC VODMAT LJUBLJANA

78.

ANDREJ ZUPAN

VRTEC ANTONIJE KUCLER VRHNIKA

79.

JOSIP ŽAGAR

VIZ VIŠNJA GORA

80.

JELKA ŽUGELJ

GŠ FRANCA ŠTURMA LJUBLJANA

OO SVIZ NOVO MESTO
81.

ANDREJA BURGER

OŠ DRSKA NOVO MESTO

82.

ZVIJEZDANA CUJNIK

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

83.

BARBARA LEBEN

VRTEC MAVRICA TREBNJE

84.

JERNEJ MAUKO

OŠ MOKRONOG

85.

BOŠTJAN MIKLIČ

OŠ ŠMIHEL NOVO MESTO
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86.

MELITA TURK

OŠ OTOČEC

87.

BRANKA ZORIĆ JAZBEC

GŠ MARJANA KOZINE NOVO MESTO

OO SVIZ NOVA GORICA
88.

VASJA BERCE

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

89.

ANICA ERJAVEC

OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI

90.

PAVEL PAHOR

GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA

91.

SONJA PAVŠIČ

VRTEC NOVA GORICA

OO SVIZ OBALA
92.

KONRAD BOŽEGLAV

OŠ SREČKA KOSOVELA SEŽANA

93.

BRANKO FILIPIČ

OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE

94.

DR. IVAN LEŠNIK

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

95.

SIMONA PAULIČ DIESEL

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

96.

JANEZ RIHTARŠIČ

CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN

97.

HERMINA VALENČIČ

VRTEC KOPER

98.

GRETA VATOVEC

OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA

OO SVIZ ORMOŽ
99.

SUZANA VIDEMŠEK

OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

OO SVIZ PODRAVJA
100.

DRAGO AUGUSTINOVIČ

MLADINSKI DOM MARIBOR

101.

SIMONA BERGAUER

CENTER GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR

102.

JOLANDA BOROVNIK

VRTEC PRI OŠ RAČE

103.

MIHAELA CVETKO

OŠ KORENA

104.

TANJA GORENJAK

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR

105.

REGINA FUCHS GODEC

UM, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO MARIBOR

106.

ANDREJ JUDER

OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR

107.

ALJOŠA KANCLER

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR

108.

ALEŠ KOTNIK

OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ

109.

PETRA KOZAR BEŽAN

OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR

110.

NATALIJA KUSTEC

OŠ STARŠE

111.

NINA MOHAR KRAJNC

OŠ DUPLEK

112.

IRENA POREKAR KACAFURA

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

113.

JELKA RAFOLT

VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR

114.

MIHA RIBIČ

OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR

115.

MARJAN ŠENET

OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR

116.

JERNEJ VAJSBAHER

VRTEC TEZNO MARIBOR
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117.

STANKO VORIH

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

OO SVIZ POMURJE
118.

MARJETA BLAGOVIČ

OŠ KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

119.

MONIKA DOBRIJEVIČ

OŠ FOKOVCI

120.

SILVESTRA GOMBOC

OŠ CANKOVA

121.

MARJANA KOLAR

VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

122.

ALENKA KOZAR

OŠ KAPELA RADENCI

123.

DUŠAN NEMEC

OŠ BOGOJINA

124.

JOŽICA STANKO

OŠ IV. MURSKA SOBOTA

125.

SONJA ŠAVEL HORVAT

OŠ BELTINCI

126.

SIMONA VARGA

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA

OO SVIZ POSAVJE
127.

GREGOR AVSEC

GIMNAZIJA BREŽICE

128.

BARBARA ČERIN

OŠ VELIKA DOLINA

129.

MOJCA DOBOVŠEK

VRTEC KRŠKO

130.

MATJAŽ LIPOVŽ

OŠ XIV. DIVIZIJE SENOVO

131.

JANJA ROSTOHAR

OŠ PODBOČJE

132.

NATALIJA ROVAN

OŠ ADAMA BOHORIČA BRESTANICA

133.

TINKARA UREK

VRTEC MAVRICA BREŽICE

OO SVIZ POSTOJNA
134.

ANJA KOTAR

OŠ PIVKA

135.

UROŠ TURK

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA

OO SVIZ PTUJ
136.

KARMEN IVANČIČ

OŠ MLADIKA PTUJ

137.

SIMON PETEK

OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ

138.

LUKA STRIŽIČ

ŠOLSKI CENTER PTUJ, STROJNA ŠOLA

139.

TANJA ŠAFRANKO

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA,
DORNAVA

140.

NATAŠA ŠIROVNIK

VRTEC PTUJ

OO SVIZ RADOVLJICA
141.

SIMON MALC

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA

142.

IRENA KOSMAČ

OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED

OO SVIZ SLOVENSKA BISTRICA
143.

VESNA VIŠNAR

OŠ POHORSKEGA BATALJONA SLOVENSKA BISTRICA

144.

MATEJA ZUPANEC

OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
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OO SVIZ SLOVENSKE KONJICE
145.

MANCA MACUH

OŠ POD GORO SLOVENSKE KONJICE

OO SVIZ ŠKOFJA LOKA
146.

DARJA KREK

OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS

147.

KATARINA PETERNELJ

OŠ ŠKOFJA LOKA – MESTO

OO SVIZ ŠMARJE PRI JELŠAH
148.

FRANC GROBELŠEK

OŠ KOZJE

149.

NATAŠA KRAJNC

VRTEC ROGAŠKA SLATINA

150.

ALEKSANDRA TUDJA

OŠ ROGATEC

OO SVIZ TOLMIN
151.

NEVA NANUT NAHBERGER

OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN

OO SVIZ VELENJE
152.

JELKA HORVAT

CVIU VELENJE

153.

KARMEN KASESNIK

VRTEC VELENJE

154.

ROMAN MEŽNAR

OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE

155.

BOJAN POŽUN

ŠC VELENJE

156.

TJAŠA REPENŠEK

OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

157.

DAMIJAN SORČAN

OŠ BRASLOVČE

158.

VESNA VRANJEŠ KOPRIVNIKAR

OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE

OO SVIZ ZASAVJE
159.

MARIJA KOVAČIČ

OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE

160.

JANEZ VOZEL

VRTEC TRBOVLJE

161.

JANJA VOZELJ

OŠ IVANA SKVARČE ZAGORJE OB SAVI
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MANDATNO OBDOBJE
2018–2022
V SLIKI
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Na 10. kongresu SVIZ, ki je bil
izpeljan 19. in 20. 11. 2022,
v Portorožu, je za vodenje sindikata
tudi v novem štiriletnem obdobju
zaupanje delegatk in delegatov
prejel že dotedanji glavni tajnik
Branimir Štrukelj.

Članice in člani Glavnega odbora
SVIZ so na svoji drugi redni seji
v mandatnem obdobju 2018–2022,
ki je na sedežu sindikata na Oražnovi
ulici 3 v Ljubljani potekala 11. 12. 2018,
izvolili predsednico za novo štiriletno
obdobje. Vodenje najvišjega organa
sindikata med kongresoma je do leta
2022 prevzela Jelka Velički, sicer tudi
predsednica Sindikalne konference
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov
za izobraževanje odraslih SVIZ.

Predstavniki vlade in reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja – med
njimi SVIZ – so 3. 12. 2018 podpisali
dokumente, povezane s sklenitvijo
dogovora na predtem končanih
pogajanjih. Vsi zaposleni v javnem
sektorju – z izjemo zdravnikov,
funkcionarjev in direktorjev – so
pridobili najmanj en plačni razred,
nekaterim so se plače izboljšale za
dva, tri ali celo štiri. Zvišali so se
dodatki za nedeljsko, nočno in
praznično delo ter za deljeni delovni
čas, poleg jubilejne nagrade za 30 let
je bila uvedena tudi jubilejna
nagrada za 40 let v enaki višini,
zvišala se je odpravnina ob
upokojitvi.
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SVIZ je kot član Konfederacije
sindikatov javnega sektorja 5. 12. 2018
sodeloval na protestu »Skupaj za
višje plače«, ki sta ga Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije in
KSS Pergam pripravila pred
poslopjem Gospodarske zbornice
Slovenije v Ljubljani. Približno 300
naših članic in članov je na shodu
povzdignilo glas, podprlo kolege iz
zasebnega sektorja ter hkrati
opozorilo na svoj nezavidljiv položaj
– tudi v javnem sektorju, zlasti še
v vzgoji in izobraževanju, namreč
veliko zaposlenih prejema minimalno
plačo.

Z vstopom v novo leto 2019 se je
upokojil naš sodelavec Marjan
Gojkovič (na fotografiji drugi z leve),
ki je v strokovni službi sindikata
opravljal funkcijo pomočnika
glavnega tajnika, pred tem pa je bil
dolgoletni sindikalni zaupnik in član
Glavnega odbora SVIZ.

Na Golteh je Območni odbor SVIZ
Velenje pod vodstvom Jelke Velički
26. 1. 2019 gostil skoraj 500
tekmovalcev in spremljevalcev,
članic in članov SVIZ. V skupnem
seštevku tekmovanja v veleslalomu
so prvo mesto osvojili smučarke in
smučarji z OO SVIZ Ljubljane in
okolice, drugo je pripadlo gostiteljem
iger, tretji pa so bili predstavniki
OO SVIZ Koroška.
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Na novinarski konferenci o novi
ureditvi delovnega časa učiteljev sta
predstavnika SVIZ Jadranka Zupanc
in Branimir Štrukelj 6. 3. 2019
spregovorila o tistih področjih
v okviru le-te, ki so v šolah
povzročala največ nerazumevanja
in nesporazumov.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
je kot predstavnik reprezentativnih
učiteljskih sindikatov Slovenijo
marca 2019 skupaj s tedanjim
ministrom za izobraževanje
dr. Jernejem Pikalom zastopal na
mednarodnem vrhu o učiteljskem
poklicu v Helsinkih, kjer je bila naša
država ponovno v družbi izbranih
najuspešnejših držav na področju
šolstva.

Dan pred pustnim torkom leta 2019
so ptujski kurenti na sedež našega
sindikata v Ljubljan znova prinesli
veliko veselja in pozitivne energije ter
nam zaželeli uspešno leto pri našem
delu za dobro vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture ter zaposlenih
na teh področjih.
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V organizaciji Območnega odbora
SVIZ Celje je 18. 5. 2019 knežje mesto
gostilo že 12. vsakoletne športne igre
našega sindikata. V Celju se je zbralo
skoraj osemsto naših članic in članov
z 21 območnih odborov, ki so se čez
dan pomerili v različnih športih in
zaključni igri organizatorja ter se
družili ob spremljajočih dejavnostih,
ki jih je pripravilo celjsko območje.

Na devetem srečanju, ki sta ga pod
okriljem GO SVIZ in predsedstva
Sekcije upokojenih članic in članov
SVIZ Slovenije 6. 6. 2019 organizirala
Območni odbor OO SVIZ Bela krajina
ter sekcija upokojenih članic in
članov SVIZ Bela krajina in Novo
mesto, se je v Beli krajini zbralo
skoraj štiristo upokojenih članic
in članov SVIZ iz vse Slovenije.

V okviru tridnevnega študijskega
obiska smo 26. 6. 2019 na sedežu
GO SVIZ sprejeli kolege iz hrvaškega
sindikata visokega šolstva in
znanosti. Organizirali smo jim
tudi obisk na Inštitutu Jožef Stefan
in Slovenski akademiji znanosti
in umetnosti ter na univerzah
v Ljubljani, Mariboru in Kopru.
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Mobilni učitelji, ki so si več kot
desetletje prizadevali, da bi njihove
pravice nehale biti kršene in da bi
država uredila njihov položaj
primerljivo z drugimi strokovnimi
delavci v vzgoji in izobraževanju, so
ob neustrezni odzivnosti pristojnih
septembra 2019 napovedali stavko.
V intenzivnih pogajanjih zatem je
SVIZ uspelo z MIZŠ skleniti Dogovor
o ureditvi položaja mobilnih učiteljev
za dodatno strokovno pomoč in
učiteljev za dodatno strokovno
pomoč, ki je primerno naslovil
težave mobilnih učiteljev in njihove
stavkovne zahteve. Predsednica
GO SVIZ Jelka Velički in minister
za izobraževanje dr. Jernej Pikalo
sta ga podpisala 24. 9. 2019.

V Murski Soboti je na sedežu
Območnega odbora SVIZ Pomurja
20. 11. 2019 potekalo regionalno
srečanje predstavnikov sindikatov,
ki so ob SVIZ prav tako člani
Konfederacije sindikatov javnega
sektorja Slovenije (KSJS). To je bilo
sploh prvo tovrstno srečanje v tem
delu Slovenije, organizirano pa je bilo
z namenom okrepiti sodelovanje in
povezovanje članstva sindikatov
KSJS na regionalni ravni.

V SVIZ smo v začetku novembra 2019
izpeljali študijski obisk v Sindikatu
izobraževanja Srbije in na Osnovni
šoli Branka Pešića v Beogradu.
Tu smo srbskim kolegicam in
kolegom predali sredstva za nakup
najosnovnejših učnih pripomočkov
za njihove učenke in učence, denar
v ta namen pa je naš sindikat
s pomočjo članstva in nekaj drugih
posameznikov zbral v še eni od
številnih uspešnih dobrodelnih akcij.
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SVIZ – v imenu našega sindikata
predsednica GO SVIZ Jelka Velički –
in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ) sta 8. 1. 2020
podpisala Dogovor o izvrševanju
stavkovnega sporazuma v točki,
ki opredeljuje prenovo kariernega
napredovanja strokovnih delavcev
in delavk v vzgoji in izobraževanju.
Zahteva o prenovi sistema
napredovanj je ena od točk
Stavkovnega sporazuma, ki smo ga
z Vlado RS sklenili konec leta 2018,
in je temeljila na prizadevanju
sindikata, da se olajša napredovanje
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
v nazive, saj je bilo to doslej bistveno
zahtevnejše kot v drugih delih
javnega sektorja.

V SVIZ smo svoje članstvo in vse
zaposlene ter dijakinje in dijake
na Srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana (SŠOF) aktivno
– tudi z udeležbo na protestnem
shodu 23. 1. 2020 – podprli v
prizadevanjih, da se negotovost,
povezana z lokacijo delovanja šole,
čim prej ustrezno razreši.

Na in ob smučišču na Golteh se je
na 6. prvenstvu SVIZ v veleslalomu
25. 1. 2020 družilo več kot 400 članic
in članov SVIZ.
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Članice in člani Sekcije svetovalnih
delavk in delavcev SVIZ, ki jo je
v mandatnem obdobju 2018–2022
vodila Darinka Dekleva, so vztrajno
terjali spremembe na področju
svetovalnega dela v vzgoji in
izobraževanju. Na MIZŠ so na
sestanku 13. 2. 2020 dobili
zagotovilo, da bo opravljena analiza
svetovalnega dela v šolah in vrtcih,
vključno s standardi in normativi
za to področje.

V SVIZ smo pod okriljem svojega
odbora za enakost 11. 2. 2020 gostili
dr. Dejo Muck, ki je na delavnici
Fraktalna risba: »Spregledaš, ko
zapreš oči …« zbranim predstavila
metodo izdelave fraktalne risbe,
ki predstavlja metodo pomoči
z umetnostjo.

V SVIZ smo sredi maja 2020 obeležili
30 let (sindikat je bil ustanovljen
15. 5. 1990), odkar uspešno
zastopamo zaposlene na omenjenih
področjih in v javnem sektorju
nasploh. Ob tej priložnosti smo
izdali predstavitveno brošuro Skupaj
smo močnejši!, SVIZ pa je v skladu
s temeljnimi načeli in cilji svojega
delovanja po sklepu izvršilnega
odbora sindikata namenil simbolno
vsoto sredstev v skupni višini 30.000
evrov nekaterim organizacijam, ki so
jih posamezni območni odbori SVIZ
prepoznali kot pomembne za
dobrobit posameznikov in njihovih
družin oziroma za dobro širše
skupnosti, ter svoji članici, ki se je
po dveh požarih v stanovanju znašla
v veliki finančni stiski.
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Po začetku novega šolskega leta
v posebnih okoliščinah epidemije
smo v SVIZ 15. 9. 2020 izpeljali
izredno sejo glavnega odbora.
Članice in člani le-tega so predstavili
izkušnje s terena in pri tem opozorili
na številne dileme in težave,
s katerimi so se takrat soočali
zaposleni v vzgojno-izobraževalnih
zavodih, znanosti in kulturnih
ustanovah po vsej Sloveniji.

Svetovni dan učiteljev 2020 smo
obeležili v času, ko je bil naš vzgojnoizobraževalni sistem postavljen pred
izjemne ovire, kot so zapiranje šol,
nenaden prehod k šolanju na daljavo,
povečevanje učnih vrzeli in socialnih
razlik, pojav številnih osebnih stisk,
zdravstvenih tveganj … V težavnih
okoliščinah je šolska oblast v
Sloveniji vzgojiteljem in učiteljem
ter sindikatu kot predstavniku
zaposlenih odrekala pravico in
možnost sodelovati pri sprejemanju
odločitev, ki so neposredno zadevale
vse zaposlene v vzgoji in
izobraževanju, njihove delovne
pogoje, obremenitve in tveganja,
vprašanja varnosti in zdravja pri
delu, ne nazadnje njihovo plačilo.

Ob skupni pobudi našega sindikata
in sindikata učiteljev iz Srbije smo
v organizaciji SVIZ 7. 10. 2020
pripravili videosrečanje s kolegicami
in kolegi iz sindikatov, ki v državah
nekdanje skupne države zastopajo
zaposlene na vseh ravneh vzgojnoizobraževalnega sistema, ter si
izmenjali aktualne informacije,
povezane z navzočnostjo
koronavirusa covid-19.
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Evropski sindikalni odbor za
izobraževanje (European Trade Union
Committee for Education - ETUCE) je
1. in 2. 12. 2020 izpeljal svojo redno
konferenco, ki poteka vsaka štiri leta.
V izvršilni odbor organizacije, ki
združuje 127 sindikatov izobraževanja
iz 51 držav in predstavlja skupno več
kot 11 milijonov članic in članov iz vse
Evrope, je bil na tokratni konferenci
znova izvoljen tudi glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj.

Na redni spomladanski seji so članice
in člani najvišjega organa SVIZ med
dvema kongresoma 23. 3. 2021
analizirali delovanje sindikata v
zadnjem obdobju, ob tem pa precej
pozornosti namenili različnim
vidikom vpliva enoletne navzočnosti
covida-19 v dejavnostih vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture
ter družbi na splošno. Strinjali so se,
da so se v času t. i. koronakrize
delavke in delavci znašli v zahtevnih
okoliščinah, niso pa spregledali niti
krepitve avtoritarnih političnih
tendenc, ob tem poraznega
zniževanja ravni socialnega dialoga,
ogrožanja temeljnih vrednot
vladavine prava in marginalizacije
vloge sindikatov.

Ob simbolični predaji čekov članicam
in članom Sindikata hrvatskih
učitelja (SHU), ki jim je potres
v zadnjih dneh leta 2020 uničil
ali močno poškodoval njihova
domovanja, se je 19. 3. 2021 še
z dogodkom za javnost in medije
sklenila uspešna humanitarna akcija,
v kateri je sodeloval tudi SVIZ.
Ponosni smo, da nam je uspelo
za hrvaške kolegice in kolege ob
izjemnem odzivu našega članstva
zbrati skupno kar 42.720 evrov.
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Po sklepu glavnega odbora sindikata
smo v SVIZ v času od 5. do 19. 5. 2021
izpeljali zbiranje podpisov zaposlenih
v vzgoji in izobraževanju k pozivu za
odstop ministrice za izobraževanje,
znanost in šport prof. dr. Simone
Kustec. Kot je po preštetju ugotovila
imenovana tričlanska komisija, jih je
na sedež sindikata v omenjenem roku
prispelo skupno 17.113. Takrat smo
opozorili, da ministrica več kot
17 tisoč podpisov zaposlenih iz
slovenskih vrtcev in šol, ki vodenje
šolskega resorja dnevno občutijo
ob svojem delu in lahko kvalificirano
ocenijo odločitve in ravnanje šolske
oblasti, ne bi smela razumeti
drugače kot izraz očitnega
nezadovoljstva z njenim delom.

Konfederacija sindikatov javnega
sektorja (KSJS), katere član je
SVIZ, je s še štirimi sindikalnimi
centralami, ki so predtem skupaj
izstopile iz Ekonomsko-socialnega
sveta, podprla protestni shod
v organizaciji različnih civilnodružbenih gibanj. Shoda 28. 5. 2021
so se udeležila vodstva sindikalnih
central ter članice in člani sindikatov –
med njimi tudi številni iz SVIZ –,
njihovo jasno sporočilo pa je bilo,
da je v Sloveniji treba ohraniti
demokracijo, socialno in pravno
državo ter ob tem socialni dialog,
v katerem je slišan in upoštevan
glas zaposlenih in ki zagotavlja
enakovrednost socialnih partnerjev.

Reprezentativni sindikati javnega
sektorja in Vlada RS smo po
dolgotrajnih in napornih pogajanjih
2. 6. 2021 podpisali Dogovor
o odpravi varčevalnih ukrepov
v zvezi s povračili stroškov in drugimi
prejemki javnih uslužbencev,
zamiku izplačilnega dneva plače pri
proračunskih uporabnikih ter regresu
za letni dopust za leto 2021, Aneks h
Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji ter
kolektivne pogodbe dejavnosti in
poklicev. SVIZ je kot reprezentativni
sindikat za dejavnosti vzgoje,
izobraževanja ter dejavnosti
raziskovanja in kulture podpisal še
anekse k tem kolektivnim pogodbam.
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Ob robu obravnave predloga
nekaterih političnih strank, naj
državni zbor za vladni predlog
zakona o nacionalnem demografskem
skladu razpiše posvetovalni
referendum, smo sindikalne centrale
– med njimi tudi Konfederacija
sindikatov javnega sektorja (KSJS),
katere član je SVIZ – 1. 6. 2021 pred
stavbo parlamenta pripravile
simbolično manifestacijo in
z njo izrazile podporo izvedbi
posvetovalnega referenduma
o nacionalnem demografskem
skladu.

V SVIZ smo z izobraževalnim
seminarjem za sindikalne zaupnice
in zaupnike iz visokega šolstva in
znanosti 13. in 14. 9. 2021 v Ankaranu
začeli niz dvodnevnih izobraževanj,
ki so bili za jesen 2021 predvideni
za vseh šest sindikalnih konferenc,
ki so aktivne v SVIZ. Zaradi okoliščin
epidemije covida-19 smo bili za dve
sindikalni konferenci primorani
seminarja odpovedati oziroma smo
se z zaupnicami in zaupniki srečali
na daljavo.

Predstavniki pedagoško
najuspešnejših držav na svetu so na
11. mednarodnem vrhu o učiteljskem
poklicu od 19. do 21. 10. 2021
razpravljali o posledicah pandemije
covida-19 v vzgojno-izobraževalnem
sistemu in prihodnjih perspektivah.
V delegaciji Slovenije je na spletnem
dogodku sodeloval tudi glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj.
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V SVIZ smo novembra 2021 med
zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju
zbrali 24.224 podpisov proti
spreminjanju sestave svetov vzgojnoizobraževalnih zavodov, ki bi jo
prinesla novela zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Sprememba, ki strokovnemu
kadru odvzema dva glasova in jih
prenaša na ustanovitelja vzgojnoizobraževalnega zavoda, je po
prepričanju sindikata pomenila
nezaupanje do šolnikov in poskus
politizacije vrtcev in šol.
S številom pridobljenih podpisov
smo 26. 11. 2021 v državnem zboru
seznanili njegovega predsednika
Igorja Zorčiča.

Blagajna vzajemne pomoči – Svizova
čebelica deluje od začetka leta 2018,
Izvršilni odbor SVIZ pa je na svoji seji
januarja 2022 sprejel sklep, da je
od takrat namenjena vsem članicam
in članom sindikata, ki prejemajo
plačo, nižjo od 1.800 evrov bruto,
ter zaidejo v finančne težave in
potrebujejo hitro pomoč.

V vrtcih in šolah po vsej Sloveniji,
v katerih je organiziran SVIZ, je od
10. 2. do 17. 2. 2022 potekalo
opredeljevanje zaposlenih o
izvedbi splošne stavke v vzgoji
in izobraževanju. Za izvedbo stavke
je glasovalo 37.248 zaposlenih ali
91,4 odstotka vseh, ki so se
glasovanja udeležili.
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Pod okriljem SVIZ so zaposleni
v slovenskih vrtcih, šolah, dijaških
domovih in na fakultetah na dan
splošne stavke v vzgoji in
izobraževanju, 9. 3. 2022, Vladi RS
množično, složno in odločno prenesli
sporočilo, da ne bomo popustili
v svojih zahtevah po ustreznem
ovrednotenju dela zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju ter da bomo vztrajali
v svojih prizadevanjih za ohranitev
kakovostnega javnega šolstva.

Po (pre)dolgem premoru, ki je bil
posledica okoliščin epidemije
covida-19, so se 12. 3. 2022 članice in
člani SVIZ vnovič le spet lahko srečali
na enem od športnih dogodkov
v organizaciji sindikata. Sedmega
tekmovanja v veleslalomu, ki ga
pripravlja organizacijski odbor
Območnega odbora SVIZ Velenje,
so se tokrat udeležili predstavniki in
predstavnice s 17 območnih odborov
SVIZ.

Konfederacija sindikatov javnega
sektorja Slovenije (KSJS), katere član
je tudi SVIZ, je 7. 4. 2022 v Ljubljani
izpeljala svoj šesti programskovolilni kongres. Na njem se je skupno
96 delegatk in delegatov seznanilo
z aktivnostmi KSJS v minulem
štiriletnem obdobju in sprejelo
program za mandatno obdobje
2022–2026. V okviru kongresa so
potekale tudi volitve predsednika
ter članic in članov predsedstva za
omenjeni štiriletni mandat. Zaupanje
za vodenje konfederacije je prejel
že dozdajšnji predsednik KSJS
Branimir Štrukelj.
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Kolegice in kolegi z Območnega
odbora SVIZ Celje so 22. 4. 2022
slovesno otvorili svoje nove poslovne
prostore ter si s tem uresničili
dolgoletno željo po lastnem
prostoru. Kot je ob dogodku poudaril
predsednik OO SVIZ Celje Miha
Gartner, pomembna pridobitev
pomeni tudi zavezo za vse sindikalne
zaupnice in zaupnike ter članstvo
v zavodih, v katerih je organiziran
naš sindikat, da še bolj aktivno
pripomorejo k odličnemu delovanju
celjskega območja.

Za novoizvoljene sindikalne zaupnice
in zaupnike, ki to funkcijo v
mandatnem obdobju 2022–2026
opravljajo prvikrat, smo v dveh
terminih, 6. 6. in 13. 6. 2022,
v Ljubljani pripravili spoznavnoinformativno srečanje, na katerem
smo jim predstavili ključne teme in
vprašanja, s katerimi se sindikalni
zaupnik pri svojem delu najpogosteje
srečuje.
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V sindikatu smo se kmalu zatem, ko
se je februarja 2022 v Ukrajini začela
vojna, pridružili pozivom k pomoči
žrtvam spopadov ter na svoje članice
in člane naslovili prošnjo, naj v ta
namen na posebni račun po svojih
zmožnostih prispevajo sredstva.
V skladu z odločitvijo Izvršilnega
odbora SVIZ smo na omenjeni račun
že takoj dodali 5.000 evrov, skupno
pa se je do konca dobrodelne akcije
na njem zbralo 18.451,85 evra.

Junij je mesec, v katerem Sekcija
upokojenih članic in članov SVIZ
izpelje letno srečanje za nekdaj
zaposlene v vzgoji, izobraževanju,
znanosti in kulturi. Tokratno
druženje, že deseto po vrsti, je
s pokroviteljstvom GO SVIZ in ob
sodelovanju predsedstva sekcije
organiziral območni odbor SVIZ
Velenje. Skupaj skoraj 380 upokojenih
članic in članov je 7. 6. 2022
spoznavalo Velenje in okolico.
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V organizaciji Območnega odbora
SVIZ Nova Gorica je 8. 10. 2022
najmlajše slovensko mesto gostilo
13. športne igre SVIZ. V Novi Gorici
se je zbralo več kot sedemsto naših
članic in članov s 23 od skupno
27 območnih odborov, ki jih ima
sindikat po vsej Sloveniji, čez dan
pa so se pomerili v dvanajstih
športnih panogah in zaključni igri
organizatorja ter se družili ob
spremljajočih dejavnostih, ki jih je
pripravilo novogoriško območje.

V zadnjih dnevih septembra 2022
so se začela ločena pogajanja
predstavnikov SVIZ in Vlade RS
o sklenitvi stavkovnega sporazuma
o delu stavkovnih zahtev, o katerih
so pred tem spomladi neposredno
opredeljevali članstvo SVIZ in drugi
zaposleni v vzgoji in izobraževanju
in takrat tudi izglasovali splošno
stavko dejavnosti. Predstavnice in
predstavniki pogajalske skupine SVIZ
so se 11. 10. 2022 sešli na tretjem
krogu pogajanj s pogajalsko skupino
Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (MIZŠ).

Vlada in sindikati javnega sektorja
smo 13. 10. 2022 podpisali dogovor
o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za
leti 2022 in 2023. V imenu SVIZ sta
dogovor, zatem ko je to odločitev na
svoji izredni seji 3. 10. 2022 sprejel
glavni odbor sindikata, podpisala
predsednica GO SVIZ Jelka Velički in
glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.
Dogovor je zaposlenim v javnem
sektorju prinesel dvig plač, višje
nadomestilo za malico, za tiste
na delovnih mestih do vključno
50. plačnega razreda pa še poračun
regresa za letni dopust.
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Tonetu v spomin
Zaposleni na SVIZ smo se maja 2021 z žalostjo v srcih soočili z izgubo našega dolgoletnega
kolega Toneta Seliškarja, ki je bil pred upokojitvijo v sindikatu strokovni sodelavec
za pravne zadeve. S Tonetom smo ob službenih obveznostih in druženju zunaj dela ustvarili
veliko spominov. Vedno se bomo spominjali njegove iskrenosti, navihanega optimizma,
veselja do življenjskih radosti, za zgled pa nam bo ostalo tudi, kako je znal užiti vsak trenutek.
Hvaležni smo, dragi Tone, da si bil del našega kolektiva in naš prijatelj!
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Vladu v spomin
Julija 2021 smo se poslovili od našega dolgoletnega sodelavca in prijatelja Vladimirja Tkalca.
Po zaslugi njegovega poguma, izjemne predanosti sindikalizmu, odločnosti in vztrajnosti se je
začela zarisovati uspešna pot našega samostojnega skupnega sindikata – Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). V zgodovini le-tega bo za vedno
ostal zapisan kot njegov prvi glavni tajnik, pozneje je bil tudi glavni sekretar
Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Vsi, ki smo imeli čast pod njegovim vodstvom
premagovati številne zahtevne izzive, se ga bomo za vedno spominjali tudi po njegovem
občutku za sočloveka, iskrivosti, hudomušnosti, sočutnosti in pripravljenosti pomagati.
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