
 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije je pred protesti proti med-
narodnemu trgovinskemu sporazumu o prep-
rečevanju ponarejanja ACTA – ti so potekali 
minulo soboto, 4. februarja 2011, v Ljubljani 
in Mariboru – s sporočilom za javnost podprl 
nasprotnike sporazuma, svoje nasprotovanje 
omenjenemu dokumentu pa je izrazil tudi z 
navzočnostjo na shodu.  
SVIZ čudi ravnanje poslancev v dveh parla-
mentarnih odborih, ki so slepo in nekritično 
ter brez glasu proti potrdili sporazum, in 
odločitev vlade za podpis spornega sporazu-
ma, ki se je zgodil brez predhodnega posve-
tovanja z zainteresirano javnostjo in brez 
ustreznega obveščanja o tem. SVIZ upa, da 
bo med tistimi, ki odločajo o nadaljnji usodi 

sporazuma Acta, še pravočasno prevladala 
zavest o pomembnosti in nujnosti obstoja 
svobode komuniciranja.  
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• Svizove novice bodo 

pri vas vsak mesec 

med šolskim letom. 

• Soustvarjajte naše 

in vaše novice – 
svoje prispevke, 

predloge, mnenja 

nam posredujte po 

e-pošti: 

info@sviz.si.  

• Več vsebin najdete 

na www.sviz.si. 

Novice ureja Tanja Modrijan. 
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Kultura bo še bolj prikrajšana 
SVIZ se je s sporočilom za javnost 27. januar-
ja 2012 pridružil številnim, ki se ne strinjajo 
z ukinitvijo samostojnega kulturnega ministr-
stva ter njegovo združitvijo z izobraževan-
jem, znanostjo in športom v skupnem minis-
trstvu. Odločitev poslancev ocenjujemo kot 
velik korak nazaj za našo družbo kot celoto, 
ki ne bo v prid slovenski nacionalni identiteti 
in (ne)samozavesti. Prav tako sprejem nove-
le zakona o vladi ne bo prinesel želenih 
finančnih učinkov in tudi sicer ocenjujemo 
pogled na kulturo zgolj skozi prizmo stroška 
kot napačen.  
V kulturi že dolgo obstajajo številne pereče 
težave, ki se bodo brez samostojnega minis-

trstva še teže reševale, saj novi minister za 
izobraževanje, znanost, šport in še kulturo 
po naši oceni ne bo mogel dovolj kompeten-
tno zastopati interesov vseh omenjenih 
resorjev in ustrezno ter sproti reševati prob-
lematike na vseh področjih.  
Ob vsem zapisanem želimo v SVIZ spomniti 
še na predvolilne napovedi strank glede pod-
ročja kulture, ki so 26. 1. 2012 potrdile pre-
dlagano novo strukturo ministrstev. Njihove 
besede, izrečene pred volitvami, si lahko 
preberete v novici Predvolilne obljube in 
lepe besede ... Kliknite na www.sviz.si.  

Protestnike je na ljubljanskem shodu proti med-
narodnemu trgovinskemu sporazumu o prepreče-
vanju ponarejanja ACTA s svojo navzočnostjo 
podprl tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj  
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Z MŠŠ o problematiki mreže srednjih šol  

V sklopu sestankov po območnih odborih 
pred začetkom mandata nove vlade se je 
glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj naj-
prej srečal z zaupniki iz Slovenskih Kon-
jic in Slovenske Bistrice. 12. januarja je 
bil v Konjicah izpeljan tudi sestanek s 
tamkajšnjim županom, navzoči pa so se 
dogovorili o izplačilu solidarnostnih 
pomoči zaposlenim za primer daljše 
bolezni.  
Teden pozneje, tj. 19. 1. 2012, je na OŠ 
dr. Franja Žgeča v Dornavi glavnemu 
tajniku, njegovem pomočniku Marjanu 
Gojkoviču in pravnici Nadji Götz prisluh-
nilo več kot 40 zainteresiranih, med nji-
mi tudi dva ravnatelja. Osrednji del sre-
čanja je bil namenjen predstavitvi aktu-
alnega zapletenega družbenopolitičnega 
stanja v državi ter izzivom, pred kateri-
mi so SVIZ in sindikati javnega sektorja, 

saj se prav tu napovedujejo in pričakujejo 
najostrejši racionalizacijski ukrepi za kon-
solidacijo javnih financ. 
Na razširjenem sestanku v Idriji – z vsake-
ga zavoda je bil poleg sindikalnega zaupni-
ka vabljen še najmanj en član sindikata – 
je glavni tajnik zatem, ko je orisal splošne 
razmere v naši državi, odgovarjal na vpra-
šanja navzočih. S člani sindikata pa sta 26. 
januarja 2012 izmenjevala mnenja tudi 
pomočnik glavnega tajnika in pravnik Tone 
Seliškar.   

Na pobudo SVIZ so se predstavniki sindi-
kata 18. januarja letos na Ministrstvu za 
šolstvo in šport srečali z generalnim dire-
ktorjem Direktorata za srednje in višje 
šolstvo ter izobraževanje odraslih mag. 
Vinkom Logajem in njegovimi sodelavci 
ter spregovorili o problematiki organiza-
cije šolske mreže in morebitni reorgani-
zaciji le-te zaradi demografskih razlogov 
in sprememb vpisnih trendov v srednje 
šole. SVIZ je ob razumevanju problema-
tike pozval ministrstvo, naj ob ukinjanju 
določenih programov, zmanjševanju šte-
vila oddelkov, združevanju šol ipd. skla-
dno s kolektivno pogodbo, drugimi pred-

pisi in z namenom dobrega sodelovanja 
sindikat, zaposlene in sindikalne zastopni-
ke delavcev vključuje v pogovore in iskan-
je za vse strani najprimernejših rešitev. 
Interes SVIZ pri tem je čim bolj zaščititi 
delovna mesta. 
Del januarskega srečanja na MŠŠ je bil 
namenjen tudi izmenjavi stališč o upravi-
čenosti dodatka za poučevanje treh ali več 
po vsebini različnih predmetov, o čemer se 
je glavni tajnik SVIZ pogovarjal z mag. 
Vinkom Logajem že konec lanskega decem-
bra, vendar problematika za zdaj še ni 
dorečena.   

V sklopu sestankov po območ-

nih odborih pred začetkom 

mandata nove vlade se je 

glavni tajnik SVIZ Branimir 

Štrukelj januarja srečal tudi z 

zaupniki iz Slovenskih Konjic 

in Slovenske Bistrice.  
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Vprašanja sindikalnih zaupni-
kov na Ptuju so bila povezana 
predvsem s točkovanjem pri 
ugotavljanju presežnih delav-
cev in s problematiko zaposlo-
vanja novih delavcev. Ravna-
telji namreč zaposlenih in 
sindikata večinoma niti ne 
obveščajo o novih zaposlitvah, 
izpostavlja predsednik območ-
ja Milan Kumer.  

Januarja še trikrat z zaupniki 

Proti administrativno določenemu delovniku 
Na naši spletni strani (v novici O delovni-
ku in delu učiteljev, 18. 1. 2012) in na 
profilu na Facebooku smo sredi januarja 
objavili novico o 8-urni delovni obvezno-
sti oziroma prisotnosti na delovnem mes-
tu, ki temelji na v časopisu Delo objav-
ljenem članku Nenadzorovano delo uči-
teljev doma. O zapisanem smo prejeli od 
naših članic in članov številne odzive, 
zato smo se določili s sporočilom za jav-
nost znova pojasniti tudi stališče SVIZ do 
omenjene pereče problematike. V sindi-
katu v celoti soglašamo z ugotovitvami in 
stališči kolegic in kolegov v OŠ CIRIUS 
Kamnik, ki se ne strinjajo z enostransko 

uvedbo obvezne 8-urne prisotnosti na delo-
vnem mestu v njihovem zavodu. Tudi v 
SVIZ zavračamo administrativno določanje 
delovnega časa učiteljem in uvajanje 
obvezne osemurne prisotnosti po industrij-
sko-normativnem principu.  
Celotno sporočilo za javnost o omenjeni 
problematiki je dostopno na spletnem nas-
lovu www.sviz.si, v novici Osemurna obve-
zna prisotnost (2. 2. 2012), prav tako pa si 
lahko na naši spletni strani in na profilu 
Facebook preberete kar nekaj zanimivih 
razmišljanj in izkušenj, povezanih z delov-
nim časom učitelja, ki so jih prispevali 
uporabniki obeh aplikacij.  

V Idriji je stro-
kovno službo GO 
SVIZ ob začetku 
sestanka poz-
dravil predsed-
nik območja 
Roman Eberlinc.  

Predstavniki SVIZ so pozvali 
MŠŠ, naj ob ukinjanju dolo-
čenih programov, zmanjše-
vanju števila oddelkov, 
združevanju šol ipd. sindi-
kat in zaposlene vključujejo 
v pogovore ter iskanje naj-
primernejših rešitev.  
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Uredili pisarno v Novi Gorici 

Predstavitev OO SVIZ Kranj 
Območni odbor SVIZ Kranj je po velikosti 
četrto največje območje in bo prihodnje 
leto praznovalo 20 let od ustanovitve. 
Skoraj od začetka mu predseduje Vlasta 
Sagadin. Območje povezuje 27 zavodov z 
vseh ravni izobraževanja, članstvo pa 
imajo tudi med kulturniki, v vzgojnem 
zavodu in glasbenih šolah. Geografsko 
obsega območje občine Kranj, Naklo, 
Cerklje, Šenčur, Preddvor in Tržič. V zad-
njem času se število članov rahlo zmanj-
šuje, kar je posledica upokojitev zvestih 
članov in morda premajhnega interesa 
mladih kolegov za vstop v sindikat. Zapo-
slitev za nedoločen čas namreč skoraj ni 
več in mnogi kolegi ne vidijo smisla včla-
nitve v sindikat, češ da so zaposleni le za 
določen čas. Predsednica območja meni, 
da tako razmišljanje napačno, saj je prav 
njihovo delovno mesto ogroženo in stalno 
na prepihu pravnih zapletov. Mlajše uči-
telje zato vabi, da se pridružijo sindikatu 
in uživajo ugodnosti članstva. Sicer pravi, 
da so člani na območju sploh v zdajšnji 
finančni krizi najbolj zadovoljni, ker lah-
ko dobijo povratno finančno pomoč, ki jo 
vračajo v obrokih. »Zelo radi se naši člani 

tudi kopajo v olimpijskem bazenu v Kran-
ju, saj jim priskrbimo 900 vstopnic po 
polovični ceni. Članom, ki se znajdejo v 
življenjski stiski, nudimo solidarnostne 
pomoči. Vsem, ki se zapletejo v različne 
spore z delodajalci, pa nudimo brezplačno 
pravno pomoč pri odvetniku Alešu Pauli-
nu. Seveda ne pozabljamo na medsebojno 
druženje – lani smo se organizirano udele-
žili treh športnih prireditev: športnih iger 
SVIZ v Murski Soboti, teka DM za ženske v 
Ljubljani in pohoda od Litije do Čateža. 
Vsako leto se radi odpeljemo na kakšen 
izlet po domovini ali tudi v tujino, v Kranj 
pa redno pripeljemo dve gledališki pred-
stavi – eno za praznike v marcu in eno 
pred novim letom. Radi koristimo tudi 
Svizove počitniške kapacitete, letos pa 
smo vse nove upokojence nagradili z daril-
nim bonom za letovanje v teh stanovan-
jih. Trenutno pa se najbolj veselimo, da 
bomo končno prišli do povsem svojih pros-
torov v nekdanjem Delavskem domu v 
Kranju. Hvala GO SVIZ, da je odobril sred-
stva za nakup pisarne. Marca pa nasviden-
je na otvoritvi!« 

Tudi na Območnem odboru SVIZ Nova 
Gorica so ob koncu preteklega meseca 
uredili lastno pisarno na Industrijski ulici 
2 v Novi Gorici. Predsednica območja 
Anica Erjavec pravi, da si bo prizadeva-

la, da bodo prostor – za opremo le-tega je 
poskrbel lokalni lesni obrat – primerno 
izrabili in z njim dobro upravljali.  
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Predsednico OO SVIZ Kranj 
Vlasto Sagadin veseli, da 
bo njihovo območje dobilo 
povsem svoje prostore v 
nekdanjem Delavskem 
domu v Kranju.   

V Velenju zelo dejavno v 2012 
V Območnem odboru SVIZ Velenje so pod 
vodstvom predsednice Jelke Velički že 
od nekdaj zelo dejavni in tako so začeli 
tudi to leto. Že sredi januarja so si ogle-
dali Partljičevo komedijo Slikar na vasi v 
izvedbi KD Šentilj, 27. in 28. januarja je 
območje na Bledu organiziralo seminar 

Timski duh, minuli petek se je 75 udele-
žencev ob večerni smuki in pohodu družilo 
na Kopah, v nedeljo, 5. 2. 2012 pa si jih je 
258 v KD Velenje ogledalo komedijo Bal-
kanska špijonka v izvedbi mengeškega Špas 
teatra.      
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Na prvem omizju v sklopu 
projekta »Ne!nasilje« bo 
udeležence nagovoril tudi 
predstavnik institucije Varu-
ha človekovih pravic RS, ki 
je prevzela častno pokrovi-
teljstvo nad celotnim proje-
ktom.    Nova aplikacija za počitniška stanovanja 

Upokojevanje in varovanje pred odpovedjo 

NE!nasilju 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije in Dijaška organizaci-
ja Slovenije, ki sta že do zdaj izvajala 
številne dejavnosti na področju prepreče-
vanja nasilja, sta se v soorganizaciji lotila 
projekta »NE!nasilje. Poglavitni namen 
slednjega je ozaveščanje vseh deležnikov 
v šolskem prostoru o pojavnosti nasilja v 
slovenskih srednjih šolah, konkretizacija 
na posameznih primerih ter iskanje nači-
nov za reševanje te problematike na 
nacionalni ravni. Začetni del projekta 
bosta omizji o preprečevanju na dveh 

izbranih srednjih šolah – prvo bo potekalo 
že 15. februarja letos na ljubljanski Gim-
naziji Jožeta Plečnika, dolgoročnejši 
načrt pa je vzpostavitev smernic za sred-
nje šole, ob čemer bi ob izpolnjevanju 
vseh zavez posamezna srednja šola lahko 
prejela poseben certifikat o šoli NE!
nasilja oziroma AMBASADOR NE!nasilja. V 
ta projekt želimo vključiti čim več sred-
njih šol, ki bi se eventuelno združile v 
mrežo srednjih šol brez nasilja. Za več 
informacij spremljajte spletno stran 
www.sviz.si.  

Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 20/2004) dolo-
ča drugačne pogoje za pridobitev pravice 
do upokojitve, pri čemer je določal višjo 
starost in daljšo delovno dobo za ženske 
ter pravico do uveljavljanje otrok pri 
starostni meji za upokojitev. Zakon pa je 
predvidel prehodno obdobje in postopno 
zvišanje teh pogojev, ki traja pri zviševa-
nju starosti do leta 2013, pri uveljavljan-
ju otrok pa do leta 2014. 
Tako znaša letos minimalna starost za 
ženske za pridobitev pravice do upokojit-
ve 57 let in 4 mesece ter minimalno 
pokojninska doba 37 let in 9 mesecev. Pri 
tem se je zvišalo znižanje starostne meje 
pri uveljavljanju otrok: pri uveljavljanju 

enega otroka se zniža starostna meja za 
6,5 meseca, pri dveh za 16,25 meseca in 
pri uveljavljanju treh otrok za 29,25 mese-
ca. Za četrtega in več otrok se starostna 
meja še dodatno zniža za 16,25 meseca. 
Zakon o delovnih razmerjih z začetkom 
veljavnosti 1. 1. 2003 pa je določil enotno 
starostno mejo za pridobitev pravice do 
varovanja pred odpovedjo pogodbe o zapo-
slitvi za ženske in moške. Tudi ta zakon je 
določil prehodno obdobje, v katerem sta-
rostna meja za pridobitev te pravice za 
ženske postopoma narašča. Prehodno 
obdobje bo trajalo do leta 2015, letos pa 
znaša za ženske starost za pridobitev pra-
vice varovane osebe 54 let.  

pomoč preglednica o zasedenosti stano-
vanj. Vsi, ki boste samostojno opravili 
celotno rezervacijo od začetka do konca, 
sami pravočasno – tj. najpozneje pet dni 
pred oddihom - poravnali račun za počitni-
kovanje in si pred odhodom na letovanje 
natisnili napotnico in druge morebitne pri-
loge, pa ste upravičeni do nižje (spletne) 
cene letovanja. 
Stanovanja bo kot do zdaj še zmeraj mogo-
če rezervirati tudi po telefonu: vsak delov-
ni dan od 9. do 11. ure ter od 13. do 15. 
ure  lahko na številko 01 244 09 15 pokliče-
te upravljavca stanovanj Petra Peniča. 

V naslednjih dneh bomo na spletu aktivi-
rali nov sistem za rezervacijo Svizovih 
počitniških stanovanj. Tam boste našli 
podrobna navodila, kako opraviti registra-
cijo pred prvo uporabo aplikacije, sez-
nam in kratko predstavitev vseh stano-
vanj v lasti SVIZ, ob nekaterih so že doda-
ne tudi fotografije. Razdelitev terminov 
letovanj za člane v času šolskih počitnic 
bo še vedno ostala v pristojnosti območ-
nih odborov, rezervacija preko spletnega 
naslova odpocij.si pa bo mogoča za vse 
termine, za katere ne velja razdelilnik. 
Pri rezervaciji oddiha bo uporabnikom v 

Tone Seliškar (na fotografi-
ji) in drugi strokovni sode-
lavci GO SVIZ za pravne 
zadeve bodo v Svizovih 
novicah predstavljali aktu-
alna pravna vprašanja.    

Kmalu boste lahko s pomoč-
jo nove spletne aplikacije 
še preprosteje rezervirali 
svoj oddih v enem od štiri-
inštiridesetih počitniških 
stanovanj v lasti sindikata.  



 

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

   

S t r a n  5  

Revolucionarni učni pripomoček 

Nezadovoljni nizozemski učitelji 

Članstvo prinaša nove ugodnosti 
Od začetka novega leta smo v SVIZ prido-
bili kar nekaj novih ugodnih ponudb za 
naše članice in člane. Tako so nam iz 
Apartmajev Skok Mozirje posredovali pri-
vlačno ponudbo za najem njihovih apar-
tmajev med bližajočimi se zimskimi poči-
tnicami; Trgodom, pod okrilje katerega 
spada blagovna znamka Slovenska postel-
ja, februarja ponuja vsem članom SVIZ 
pridobitev brezplačnega darilnega bona v 

vrednosti 20 evrov; dve posebni paketni 
ponudbi so za SVIZ pripravili še v Termah 
Rogaška, po posebej ugodnih cenah pa se 
lahko člani SVIZ potepate naokrog tudi s 
turistično agencijo Pozejdon turizem. Nad 
športom navdušeni Svizci boste z veseljem 
izkoristili ponudbo podjetja VIK iz Tržiča. 
Podrobnosti o novih in drugih aktualnih 
ugodnostih si oglejte na www.sviz.si, v 
rubriki Ugodnosti.    

V organizaciji nizozemskega združenja 
učiteljev AOb je na ulicah Utrechta 26. 
januarja letos stavkalo približno 22.000 
srednješolskih učiteljev s 723 srednjih 
šol. Nizozemski učitelji so nezadovoljni z 
obstoječim stanjem v srednjih šolah — v 
primerjavi s številnimi kolegi iz drugih 
držav poučujejo v številčnejših razredih 
in imajo več ur pouka. V sekundarnem 
izobraževanju se zaradi obstoječih 
razmer soočajo z nenehnim 
pomanjkanjem učiteljev, na drugi strani 
pa so tisti, ki poučujejo v srednjih šolah, 
prekomerno obremenjeni. Pogosto 

vodstvo šol učiteljem preprečuje, da bi 
sodelovali pri dejavnostih sindikata, ker 
naj bi jim to še jemalo dragoceni čas za 
poučevanje. Nizozemska vlada je poleg 
tega zamrznila rast učiteljskih plač in zelo 
zmanjšala proračun za inkluzivno 
izobraževanje. Mnogi specialni pedagogi 
bodo izgubili zaposlitev, na drugi strani pa 
bodo učitelji, ki bodo svoja delovna mesta 
obdržali, še bolj obremenjeni, ob tem da 
niso deležni nikakršnega dodatnega 
usposabljanja za delo z učenci s posebnimi 
potrebami.  

osebnim geslom. Aplikacija, ki je vsebinsko 
razvita pri nas, večina programske zasnove 
pa nastaja v Švici, se že uveljavlja v Slove-
niji, poleg tega pa še v Avstriji, Švici in 
Nemčiji. 

Od sredine preteklega meseca je na sple-
tu uporabnikom dostopna vrhunska inte-
raktivna spletna aplikacija, specializirana 
za poučevanje in učenje glasbenih vsebin 
v osnovnem glasbenem izobraževanju. 
Kot nam je povedal naš nekdanji sindikal-
ni zaupnik v SNG Opera in balet Ljubljana 
Matjaž Jevšnikar, ki je zdaj direktor slo-
vensko-švicarskega podjetja, ki je pripra-
vilo to aplikacijo, je Eduart Music – Glas-
bena šola (šolska licenca) namenjena 
delu pri pouku in domačih nalogah ter 
vadenju učencev doma.  
Z delovanjem preko oddaljenega strežni-
ka namreč omogoča ta revolucionarni 
učni pripomoček (v svetovnem merilu) na 
področju glasbenega poučevanja in učen-
ja dostop kjerkoli in kadarkoli zgolj z 

Nizozemskim srednješolskim 

učiteljem je pismo podpore 

poslal tudi Sindikat vzgoje, 

izobraževanja, znanosti in 

kulture Slovenije.  

Eduart Music – Glasbena šola 
(šolska licenca) je inovativen 
spletni učni pripomoček za pou-
čevanje in učenje glasbenih vse-
bin v osnovnem glasbenem izob-
raževanju.    


