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Svizove novice so pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
 
Novice ureja: Tanja Modrijan. Iz
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Jesenska seja glavnega odbora 
Na sedežu SVIZ je 22. 10. 2015 poteka-
la redna jesenska seja Glavnega odbo-
ra SVIZ. Na njej je glavni tajnik Bra-
nimir Štrukelj uvodoma podal poro-
čilo o dejavnostih sindikata v obdobju 
od prejšnje seje GO, pri tem pa osred-
njo pozornost namenil poteku aktual-
nih pogajanj sindikatov javnega sek-
torja z Vlado RS o plačah in stroških 
dela v letu 2016. V razpravi so se člani-
ce in člani GO SVIZ seznanili z večin-
skim stališčem članstva SVIZ do po-
gajanj, ki ga je strokovna služba sindi-
kata pridobila na podlagi anketnega 
vprašalnika na jesenskih srečanjih po 
območnih odborih sindikata. Ob tem 
so bili v ospredju pogovora že sprejeti 
sklepi GO SVIZ o izvršitvi Dogovora 
o ukrepih za zmanjšanje obsega sred-
stev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju za leto 2015, v skladu 
s katerimi SVIZ zavrača ponovno 
podaljšanje znižanja plač in ostalih 
varčevalnih ukrepov, ki so bili dogo-
vorjeni, tudi v leto 2016. Na podlagi 
vsebine in zavez, ki izhajajo iz ome-

njenih sklepov, pa so članice in člani 
GO SVIZ preverjali ustreznost man-
data, ki ga imajo v pogajanjih sindi-
kalni pogajalci. V nadaljevanju seje so 
navzoči pregledali uresničevanje fi-
nančnega načrta GO SVIZ v prete-
klem devetmesečnem obdobju leta 
2015, seznanili pa so se še s potekom 
dobrodelne akcije za pomoč begun-
cem, ki bo po sklepu GO podaljšana. 
Opredelili so se tudi do izvedbe 
osmih športnih iger SVIZ, ki so bile 3. 
oktobra letos zelo uspešno izpeljane v 
Mariboru, skladno s sklepom s seje pa 
se bodo imeli članice in člani SVIZ to 
zimo ponovno priložnost družiti tudi 
na zimskih igrah. Med pobudami in 
vprašanji ob koncu seje so članice in 
člani GO SVIZ med drugim izposta-
vili problematiko vzpostavljanja enot-
nega delovnega časa učiteljev, šolo v 
naravi, problematiko, povezano z 
zgodnjim poučevanjem drugega tuje-
ga jezika, ter težave, ki spremljajo po-
daljšano bivanje in učbeniške sklade.  

Vlada in sindikati JS so oktobra nada-
ljevali pogajanja o plačni politiki v 
prihodnjem letu. Na zadnjem sreča-
nju 26. 10. 2015 so se sicer usklajevali 
le o ukrepih s posrednim finančnim 
učinkom, a tudi tu niso dosegli popol-
nega soglasja. Nedorečeni ostajajo 
omejevanje števila dni dopusta, skle-
panje avtorskih pogodb in t. i. prisilno 
upokojevanje, predsednik KSJS Bra-
nimir Štrukelj pa je ob tem opozoril, 
da se čas za dogovor izteka. Določbo o 
prisilnem upokojevanju oziroma o 
prenehanju veljavnosti pogodbe o 
zaposlitvi uslužbencu, ko ta izpolni 
pogoje za starostno upokojitev, bi bilo 
treba po mnenju sindikatov spreme-
niti, glavni vladni pogajalec Boris Ko-
privnikar pa pravi, da tu obstaja so-
glasje, da bi bilo s takšno ureditvijo v 
prihodnje smiselno omogočati po-
mlajevanje JS, po drugi strani pa 

omogočiti tudi podaljšanje zaposlitve, 
kadar je to v soglasju z delavcem in v 
skladu s potrebami delovnega proce-
sa. Omejitve pri sklepanju podjemnih 
in avtorskih pogodb naj ne bi škodo-
vale organizaciji dela, a je treba ob 
tem hkrati zagotoviti nadzor, da ne 
prihaja do zlorab. Glede omejitve šte-
vila dni letnega dopusta na 35 dni vla-
dna stran meni, da tovrstna omejitev 
na zakonski ravni ne more biti trajna, 
in se zavzema, da bi se to enotno ure-
dilo v kolektivnih pogodbah. Brani-
mir Štrukelj ob tem meni, da je pov-
sem nesprejemljivo, da bi preko inter-
ventnega zakona posegali v avtono-
mijo kolektivnih pogodb. Pogajalski 
strani imata čas za sklenitev dogovora 
do začetka obravnave proračunske 
zakonodaje v parlamentu, ki je pred-
videna za prvo polovico novembra.  

V ospredju razprave članic in članov 
najvišjega organa sindikata med dve-
ma kongresoma je bil mandat sindi-
kalnih pogajalcev na aktualnih pogaja-
njih z Vlado RS o plačah in drugih 
ukrepih v javnem sektorju v letu 2016.  

Časa za dogovor vse manj 
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Za konec zgrešenega varčevanja 
V SVIZ smo v javnem pismu 7. 10. 
2015 dr. Dušana Mramorja in Borisa 
Koprivnikarja opozorili na ugotovitve 
iz rednega letnega pregleda plač uči-
teljev in ravnateljev v Evropi, ki je bilo 
predstavljeno ob letošnjem svetov-
nem dnevu učiteljev. Poročilo 
Eurydice pomeni še enega v vrsti po-
membnih mednarodnih dokumen-
tov, ki kažejo, da Slovenije, žal, ne 
moremo uvrstiti med tiste države, ki 
so prepoznale, da Evropa temelji na 
visoko motiviranih in usposobljenih 
učiteljih, ki so ključnega pomena za 
zagotovitev kakovostnega izobraževa-
nja prihodnjih generacij, in so zato 
začele znova vlagati v izobraževanje in 
učiteljski poklic. Naša država namreč 
po podatkih za šolsko leto 2014/15 
ostaja z Grčijo, Italijo, Ciprom, Litvo 
in Lihtenštajnom med peščico tistih 
držav, v katerih še zmeraj velja zamrz-
nitev plač ter se v skladu s tem pre-
jemki pedagoških delavk in delavcev 
v njih niso spremenili, medtem ko je 
trend v večini evropskih držav prav 

obrnjen. V preteklem šolskem letu so 
se po nekaj letih stagnacije ali nižanja 
plače učiteljev in ravnateljev namreč 
zvišale v kar 23 evropskih državah. V 
SVIZ smo oba ministra opomnili, da 
ostaja politika, kar se tiče vlaganja v 
izobraževanje, v Sloveniji povsem 
neustrezna in da bi se morale plače v 
izobraževanju po nekajletnem varče-
vanju začeti zviševati. Poudarili smo, 
da ostaja izobraževanje v naši državi v 
nasprotju s prevladujočimi prizadeva-
nji drugje po Evropi marginalizirano 
ter vse prepogosto obravnavano zgolj 
kot strošek ter da tudi ti podatki jasno 
pojasnjujejo razloge 38.000 članic in 
članov SVIZ, da nasprotujejo kakr-
šnemukoli nadaljnjemu varčevanju v 
vzgoji in izobraževanju in zahtevajo, 
da je treba zgrešeno in škodljivo var-
čevalno politiko na teh razvojno 
ključnih področjih nemudoma kon-
čati in začeti vanju vlagati. Več  na 
www.sviz.si.  

Moč za boljšo prihodnost 
Pred letošnjim svetovnim dnevom 
učiteljic in učiteljev ter vzgojiteljic in 
vzgojiteljev je SVIZ 2. 10. 2015 s sporo-
čilom za javnost opozoril na zmanjše-
vanje družbenega pomena in ugleda 
izobraževanja v Sloveniji. Praznik je 
to leto potekal pod geslom »Moč uči-
teljicam in učiteljem za boljšo priho-
dnost!«, ob čemer je Izobraževalna 
internacionala (EI) glasno izpostavila 
pomen zagotavljanja dobrih delovnih 
pogojev v vrtcih in šolah, pomen ka-
kovostne opreme, varnega in zdrave-
ga delovnega okolja, strokovne avto-
nomije, akademske svobode, kako-
vostnega začetnega izobraževanja in 
nadaljnjega usposabljanja za pedago-
ško osebje. Strokovne pedagoške de-
lavce po vsem svetu je zato pozvala, 
naj od svojih vlad zahtevajo, da s kon-
kretnimi ukrepi izboljšajo položaj 
vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic 
in učiteljev v družbi, vlagajo v njihov 
kakovosten razvoj ter tako dajo svoj 
prispevek k trajnostnemu razvoju.  
SVIZ je ob tem poudaril, da se v Slo-
veniji družbeni pomen in ugled izo-
braževanja v nasprotju s prevladujoči-
mi prizadevanji drugje po Evropi v 
zadnji letih, žal, zmanjšujeta. Obliko-
vanje izobraževalnih politik vse očit-
neje polzi iz rok ministrstva za izobra-
ževanje v naročje ministrstva za fi-
nance. Stroka je marginalizirana, 
vzgojitelji, učitelji in šolstvo kot celota 
so vse prepogosto obravnavani zgolj 
kot strošek, medtem ko kakovost in 
dostopnost vzgoje in izobraževanja 
ostajata v ozadju. A kakovost našega 
vzgojno-izobraževalnega  sistema se 
je očitno izboljšala in premaknila Slo-
venijo v polje izobraževalno razvitih 
držav prav po zaslugi učiteljic in učite-
ljev, primernega financiranja in 

ustreznih izobraževalnih politik. Pov-
sem zgrešena politika slovenskih vlad 
od nastopa krize, ko je prevladovalo 
destruktivno prepričanje, da je krizo 
mogoče preseči z radikalnim varčeva-
njem v izobraževanju, ki ga je sprem-
ljalo omalovaževanje pomena učitelj-
stva in izobraževanja samega, je v te-
melju načela osrednji status tega po-
dročja, ki se je v Sloveniji gradil deset-
letja. SVIZ nikakor ne bo pristal na 
kakršnekoli nadaljnje varčevalne 
ukrepe, ki bi ogrozili kakovost vzgoje 
in izobraževanja ter položaj zaposle-
nih na teh področjih, ampak bomo  
zahtevali dodatna sredstva, da bi lah-
ko ti področji v prihodnje svojo odlič-
nost ohranili in jo še izboljšali, smo še 
poudarili v sporočilu za javnost.   

V preteklem šolskem letu so se po ne-
kaj letih stagnacije ali nižanja plače 
učiteljev in ravnateljev zvišale v kar 23 
evropskih državah, V Sloveniji še zme-
raj velja zamrznitev prejemkov peda-
goških delavk in delavcev.  
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OO SVIZ Ptuj na novem naslovu 
Dolgoletno prizadevanje članic in 
članov Območnega odbora SVIZ Ptuj 
je 13. 10. 2015 obrodilo sadove. »Z 
otvoritvijo lastnega prostora, v kate-
rem bo mesto za naša srečanja, izo-
braževanje in druženje, prostora, ki 
bo stičišče vseh, ki nismo pozabili na 
solidarnost, predvsem pa na pravič-
nost, se je uresničila naša velika želja,« 
sta zapisali Majda Anzelc, predsedni-
ca SVIZ OO Ptuj in Silvija Javornik, 
članica GO SVIZ Slovenije. »Skupaj s 
člani IO SVIZ Slovenije, s predsedni-
co SVIZ Slovenije Jelko Velički, po-
močnikom glavnega tajnika Marja-
nom Gojkovičem in glavnim tajni-
kom SVIZ Slovenije Branimirjem 
Štrukljem, predstavniki strokovne 
službe SVIZ Slovenije in nekaterimi 
predsedniki območnih odborov smo 
sindikalni zaupniki, predstavniki sek-
cij in člani NO z našega območja po-

nosno zakorakali v nov, svetel, sodo-
ben prostor. V času, ko postaja delo-
vanje naše sindikalne organizirano-
sti najpomembnejši dejavnik, ki skr-
bi za vsestransko zaščito zaposlenih 
v vzgoji in izobraževanju, je zagotav-
ljanje ustreznih pogojev za delo nuj-
no potrebno. Prepričani smo, da bo-
mo najsodobnejšo pridobitev napol-
nili z duhom sindikalnega boja.« Na 
vratih prostora OO SVIZ Ptuj je tista 
tretja kljuka iz pesmi Neže Maurer, 
ki bo vedno odprla vrata, tista, ki bo 
vedno zaželela dobrodošlico v pro-
stor informiranja, svetovanja, soli-
darnosti, strokovne rasti, odprtega 
dialoga, v prostor dostojanstva članic 
in članov SVIZ. Več fotografij z otvo-
ritve si lahko ogledate na 
www.sviz.si.  

Javno pismo za minimalno plačo 
Predstavniki delodajalcev v zadnjih 
dneh povečujejo pritiske po zavrnitvi 
predloga sprememb zakona o mini-
malni plači, zato smo se sindikati od-
ločili, da v izogib nejasnostim in ne-
točnostim podamo odziv na nekatere 
njihove zadnje zavajajoče izjave. Pred-
stavniki sedmih reprezentativnih sin-
dikalnih central smo tako na Odbor 
za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide, ki bo obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o minimalni plači, 26. 10. 2015 
naslovili javno pismo, v katerem smo 
znova poudarili, da je sprememba 
definicije minimalne plače potrebna, 
nujna in povsem utemeljena. Zaposle-
ni, prejemniki minimalne plače, pre-
prosto ne morejo več čakati na odpra-
vo te krivice. Prejemnikom minimal-
ne plače bodo po uveljavitvi spre-
membe zakona o minimalni plači 
končno priznani in izplačani dodatki 
za nočno, nedeljsko in praznično de-

lo. Zdaj so dvakrat neenako obravna-
vani, tako kot prejemniki minimalne 
plače, saj ne glede na pogoje dela za-
služijo vsi enako, kot tudi v primerjavi 
s svojimi kolegi v istem podjetju, ko je 
nekaterim dodatek za neugoden de-
lovni čas priznan in izplačan, njim pa 
ne. Ob tem pa se ne sme prezreti dej-
stva, da so v vseh državah EU, razen 
Hrvaške, dodatki prišteti k minimalni 
plači, tako dodatki za neugoden de-
lovni čas in težke pogoje dela kot tudi 
delovna uspešnost. Minimalna plača 
predstavlja plačilo za delo, z njeno 
pomočjo pa se uresničuje pravica do 
pravičnega in dostojnega plačila za 
opravljeno delo, ki je ena od temeljnih 
pravic delavcev v skladu z Evropsko 
socialno listino. Gre za plačo, ki jo 
posameznik zasluži za delo v polnem 
delovnem času in ni socialni korektiv. 
Celoten odziv sindikatov si lahko pre-
berete na www.sviz.si. 

Po odprtju novih prostorov je na OO 
SVIZ Ptuj v luči nadaljevanja pogajanj 
z Vlado RS o plačni politiki in ostalih 
ukrepih v javnem sektorju ter drugega 
aktualnega dogajanja v vzgoji, izobra-
ževanju, raziskovalni dejavnosti in 
kulturi potekal naslednji v nizu 
sestankov strokovne službe SVIZ s 
članstvom. Dva dni pozneje, 15. 10. 2015, 
je bil sestanek izpeljan še na Otočcu za 
članstvo z območij Novo mesto, Posa-
vje in Bela Krajina.  

Ponovno dodelili štiri štipendije 
Glavni odbor SVIZ Slovenije je kot že 
nekaj preteklih let tudi zadnjem v fi-
nančnem načrtu predvidel sredstva za 
razpis enoletnih štipendij za šolsko 
leto 2015/2016, in sicer za dijake in 
študente za šolanje ali redni študij za 
smeri vzgoje in izobraževanja ter kul-
ture. Po koncu razpisnega roka je vse 
popolne vloge natančno pregledala 
komisija za štipendiranje in v skladu z 
razpisnimi merili podelila enoletno 
finančno pomoč pri izobraževanju 
študentki Pedagoške fakultete v Ma-

riboru Anji Sovič, ki se šola v progra-
mu razrednega pouka, študentu Fa-
kultete za šport, program športno 
treniranje Denisu Gorencu ter dijaki-
njama Gimnazije Želimlje in Gimna-
zije in srednje šole Rudolfa Maistra 
Kamnik Benjamini Češarek in Kani 
Vincek. V SVIZ si želimo, da bi vsem 
omenjenim štipendija vsaj s finanč-
nega vidika olajšala njihovo pot do 
želene izobrazbe. 



Uspešne 8. Svizove športne igre 
Območni odbor SVIZ Podravje je 
prvo oktobrsko soboto, 3. 10. 2015, 
gostil vsakoletne Svizove športne 
igre. Na tokratne že osme, ki so pote-
kale v Mariboru, se je iz vse Slovenije 
prijavilo več kot 900 članic in članov s 
kar 23 območnih odborov. Pomerili 
so se v desetih oziroma enajstih šport-
nih disciplinah in se potegovali za 
najvišja odličja športnih iger. Ob tem 
so se družili, veselili in sproščeni z 
dobro voljo poskrbeli za zdrav duh v 
zdravem telesu. Nadvse predani čla-
nice in člani organizacijskega odbora 
8. športnih iger pod vodstvom Davor-
ke Pregl so v športni dvorani Tabor 
poskrbeli za zelo barvit in zanimiv 
kulturni program ob odprtju iger. 
Preden so se zbrani športnice in 
športniki odpravili na tekmovališča, 
so jih nagovorili Boris Radosavljevič, 
predsednik OO SVIZ Podravje, dr. 
Andrej Fištravec, župan mesta Mari-
bor, in Branimir Štrukelj, glavni taj-
nik SVIZ Slovenije. Dan se je nato 
nadaljeval s tekmovanji v košarki, 
odbojki, namiznem tenisu, tenisu, 
badmintonu, šahu, plavanju, pikadu, 
keglanju, teku in druženjem ob igri 
Štajerski biatlon. 
Čeprav so bili tudi tokrat na Svizovih 
igrah bolj kot dosežki v ospredju re-
kreacija, prijetno preživljanje sobot-
nega dneva, druženje in medsebojno 
spoznavanje članic in članov sindika-
ta iz vse Slovenije, naj povemo, da so 

pokal za najbolj športno območje 
osvojili kolegice in kolegi z območne-
ga odbora gostiteljev iger OO SVIZ 
Podravje, sledila pa sta OO SVIZ 
Obala in OO SVIZ Koroška. 

V čast 50. obletnici inštituta 
Pedagoški inštitut, najstarejša sloven-
ska znanstveno-raziskovalna ustano-
va na področju izobraževanja, je 15. 10. 
2015 v Ljubljani v počastitev 50. oblet-
nice delovanja organiziral znanstveno 
konferenco »Raziskovanje vzgoje in 
izobraževanja v perspektivi družbe-
nih sprememb«. Priznani slovenski 
strokovnjaki so na dogodku z različ-
nih vidikov osvetlili, kako družbene 
spremembe vplivajo na raziskovanje 
vzgoje in izobraževanja, na omizju o 
prihodnosti izobraževanja v Sloveniji 
in vlogi raziskovalnih ustanov, s kate-
rim se je konferenca sklenila, pa je bil 
v ospredju razprave razkorak med 
pridobljenim znanjem in kompeten-
cami mladih v okviru formalnega izo-
braževanja na eni strani ter pričako-
vanji in zahtevami trga dela na drugi 
strani ter to, kako politika in stroka 
razumeta svojo vlogo raziskovanja 
vzgoje in izobraževanja v prihodnosti 
na tem področju. Dr. Alenka Gril, 
namestnica v. d. direktorja Pedago-
škega inštituta, je ob konferenci pove-
dala, da se vsa strokovna javnost stri-
nja, da brez raziskovalne podpore ni 
učinkovite izobraževalne prakse, 

hkrati pa so navzoči ugotovili, da so 
tako Pedagoški inštitut kot raziskova-
nje in izobraževanje v krizi in da je 
treba priskrbeti sistemsko podporo 
prav temu, da se ohranja temeljne 
cilje izobraževanja in raziskovanja, da 
se s tem tudi ohranja kontinuiteta 
dela in zagotovi potrebna avtonomija 
tako raziskovalcem kot šolnikom, če 
želimo vzgajati in usposabljati nove 
generacije mislecev. Da bi obeležili 
pomembno obletnico Pedagoški in-
štitut pripravlja še številne dogodke, 
prvi večji, tj. »Kakovost in enake mož-
nosti: ključni premiki na področju 
vzgoje in izobraževanja od rojstva do 
10. leta starosti«, bo v organizaciji 
Razvojno-raziskovalnega centra pe-
dagoških iniciativ Korak za korakom, 
enega od osmih centrov Pedagoškega 
inštituta, izpeljan v Rogaški Slatini 
20. in 21. 11. 2015. Prav tako bodo tudi 
novembra in decembra potekali PI 
pogovori – mesečne diskusije Peda-
goškega inštituta v Trubarjevi hiši 
literature v Ljubljani, novembra pa bo 
izšla še jubilejna številka Šolskega 
polja, znanstvene revije za teorijo ter 
raziskave vzgoje in izobraževanja.   

Pokal za najbolj športno območje so na 
tokratnih igrah osvojili kolegice in 
kolegi z območnega odbora gostiteljev 
iger OO SVIZ Podravje, sledila pa sta 
OO SVIZ Obala in OO SVIZ Koroška. 

Za več informacij o jubilejnih dogod-
kih najstarejše slovenske znanstveno-
raziskovalne ustanove na področju 
izobraževanja se lahko obrnete na Ano 
Mlekuž, koordinatoric0 dogodkov ob 
50. obletnici Pedagoškega inštituta, in 
sicer po telefonu 01 420 12 51 ali e-pošti 
ana.mlekuz@pei.si .  


