
V zadnjem mesecu in pol se je v medijih in tudi 

na naši spletni strani razvnela polemika o obvez-

ni osemurni prisotnosti učiteljev na delovnem 

mestu, ki jo je sproţila izjava Mojce Škrinjar, 

direktorice CIRIUS Kamnik in od marca nove 

drţavne sekretarke na ministrstvu za izobraţe-

vanje. Slednja je v pogovoru za slovenski dnevni 

časopis dejala, da so zaposleni na kamniškem 

zavodu zelo zadovoljni z uvedbo osemurne pri-

sotnosti na delovnem mestu in da delo poteka 

odlično. Tamkajšnji učitelji so njeno trditev 

pozneje javno zanikali in jo opredelili kot vsilje-

no. SVIZ je stališče članov v CIRIUS Kamnik pod-

prl in ponovil znana stališča o nesmiselnosti 

osemurne prisotnosti na delovnem mestu. Na 

naša stališča so se odzvali Mojca Škrinjar in še 

nekaj ravnateljev, vključno z Alenom Kofolom, 

ki se je pod pismo podpisal kot predsednik Zdru-

ţenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in 

glasbenega šolstva Slovenije. V SVIZ smo na to 

pismo ostro odgovorili, obenem pa na predsedni-

ka ravnateljskega zdruţenja naslovili odprto 

pismo z vprašanjem, ali je njegovo mnenje kot 

predsednika zdruţenja tudi večinsko mnenje 

ravnateljev. Kot izhaja iz odgovora Alena Kofola, 

ki smo ga prejeli v zadnjih dneh februarja, je z 

omenjenim podpisom izrazil zgolj svoje osebno 

stališče in zdruţenje ravnateljev o tem niti še ni 

razpravljalo niti sprejelo uradnega stališča.  

SVIZ je v luči razplamtele razprave o uvajanju 

obvezne osemurne prisotnosti strokovnih delav-

cev v šolah prosil za nekaj pojasnil glede vodenja 

evidence o izrabi delovnega časa tudi Inšpektorat 

RS za delo. Mnenje inšpektorata si lahko v celoti 

preberete na www.sviz.si, prav tako pa na naši 

spletni strani najdete številne zanimive zapise 

učiteljic in učiteljev, ki so v svojih odzivih na 

problematiko osemurne prisotnosti v šoli, poka-

zali visoko stopnjo artikuliranosti svojih stališč 

ter pri tem izhajali iz svoje prakse in realnega 

ţivljenjskega poloţaja, v katerem so kot izobra-

ţevalci vsak dan. 
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Z vlado o novem socialnem sporazumu 
Na zadnji letošnji februarski ponedeljek, 27. 2. 

2012, so se na Brdu pri Kranju na svoji prvi seji 

v mandatu nove vlade sestali člani Ekonomsko-

socialnega sveta. Ob tej priloţnosti je vlada 

socialnim partnerjem – predstavnikom deloda-

jalcev in sindikalnih organizacij - predstavila 

izhodišča socialnega sporazuma za obdobje od 

leta 2012 do 2017.  

Večje zadovoljstvo s predstavljenimi vladnimi 

reformnimi izhodišči so pokazali delodajalci, 

medtem ko so sindikati opozorili na številne 

pasti in nejasnosti predlogov, ki bodo očitno 

poslabšali poloţaj delavcev. Glavni tajnik SVIZ 

Branimir Štrukelj je v vlogi predsednika Konfe-

deracije sindikatov javnega sektorja Slovenije 

(KSJS) zagotovil, da bo šla KSJS v nadaljnje 

pogovore brez predsodkov in vnaprej določenih 

stališč, enako pa od vlade pričakuje, da se bo 

drţala dogovorov in se ne bo posluţevala enos-

transkih posegov. Izpostavil je, da v izhodiščih 

za socialni sporazum pogreša odgovor na vpra-

šanje, kaj se bo zgodilo z ravnjo socialne drţa-

ve, če bodo predlagani ukrepi izpeljani.  

Vlada je sicer na svoji seji 29. februarja letos ţe 

sprejela izhodišče rebalansa letošnjega proraču-

na. Finančni minister je ob tem povedal, da je 

cilj vlade, da bi letošnji proračunski primanj-

kljaj znašal dobro milijardo evrov ali tri odstot-

ke BDP, ter obenem napovedal temeljito varče-

vanje na vseh ravneh drţavne porabe. Skupna 

masa plač v javnem sektorju bo po besedah 

ministra manjša kot lani, predlagani rebalans 

proračuna pa predvideva veljavnost intervencij-

skega zakona – zamrznitve plač in pokojnin - 

skozi vse letošnje leto.  

 

Branimir Štrukelj 

je na Brdu v vlogi 

predsednika KSJS 

vlado opozoril, 

da število zapos-

lenih v javnem 

sektorju v vseh 

razvitih državah 

EU narašča. 
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Prvo omizje o nenasilju  

Sindikat vzgoje, izobraţevanja, znanosti 

in kulture Slovenije je 13. februarja 

letos v imenu glavnega odbora sindikata 

ter 40.000 članic in članov čestital dr. 

Ţigu Turku ob izvolitvi na odgovorno in 

zahtevno funkcijo ministra za izobraţe-

vanje, znanost, kulturo in šport ter mu 

zaţelel uspešno delo. V pismu smo dr. 

Ţigu Turku, kot je bilo to v navadi ob 

menjavi oblasti in nastopu novih minis-

trov doslej, predlagali čimprejšnji sesta-

nek. Na njem naj bi med drugim govorili 

o spremembah na področju kulture, o v 

koalicijski pogodbi napovedani racionali-

zaciji normativov in standardov v pred-

šolski vzgoji in osnovnem šolstvu, o 

napovedanih fleksibilnejših kadrovskih 

pogojih, zunanji evalvaciji izobraţevalnih 

kadrov in razvoju modela za spremljanje 

učiteljevega dela, o ustanavljanju zaseb-

nih šol in vrtcev ter financiranju visokega 

šolstva in raziskovalne dejavnosti. Na 

spoznavnem sestanku z novim ministrom 

bomo z drugimi predstavniki sindikatov, ki 

pokrivamo področje vzgoje, izobraţevan-

ja, znanosti in kulture izmenjali poglede 

na trenutne razmere in prihodnje sodelo-

vanje med ministrstvom in sindikati ţe 

danes, 7. 3. 2012. Več o srečanju boste 

lahko prebrali na naši spletni strani 

www.sviz.si in v naslednjih Svizovih novi-

cah.  

Na ljubljanski Gimnaziji Joţeta Plečnika 

je bil 15. februarja letos izpeljan prvi 

dogodek v sklopu projekta NE!nasilje, ki 

poteka pod okriljem SVIZ in Dijaške orga-

nizacije Slovenije. Dva dni pred tem sta 

glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in 

predsednik DOS Mitja Lešnik s podpisom 

dogovora o sodelovanju na področju pre-

prečevanja nasilja v srednjih šolah for-

malno potrdila sodelovanje pri vprašanju 

nasilja, ki se bo uresničevalo s številnimi 

dejavnostmi. Odločitev za sodelovanje 

je izšla iz raziskave dijaške organizacije 

iz leta 2009, ki je pokazala na precejšnjo 

razširjenost nasilja v srednjih šolah.  

Februarsko omizje je natančneje predstav-

ljeno na naši spletni strani, prav tako so 

tam objavljeni videoposnetki z dogodka. 

Na spletni strani www.sviz.si/NE!nasilje 

boste lahko sproti spremljali aktualne 

novice, napovednik dejavnosti ter druge 

pomembne informacije, povezane s pote-

kom skupnega projekta SVIZ in DOS, ţe 

zdaj pa vabljeni na naslednje omizje o 

nenasilju, ki bo potekalo sredi tega meseca 

v Mariboru. 

Protestom ob t. i. Evropskem 

dnevu akcije so se kot člani 

KSJS pridružili tudi predstav-

niki SVIZ in podprli prepriča-

nje evropskih sindikatov, da 

strogo varčevanje ni prava 

pot iz krize.  
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SVIZ si obeta, da bo na spoz-
navnem srečanju z novim 
ministrom dobil tudi odgo-
vore na nekatera pereča 
vprašanja.  

Sestanek z novim ministrom  

Strogo varčevanje ni prava pot 

Ob t. i. Evropskemu dnevu akcije, ki je 

po vsej Evropi potekal 29. februarja 

letos, so se protestnemu shodu pred pos-

lopjem slovenske vlade v Ljubljani prid-

ruţili tudi predstavniki Konfederacije 

sindikatov javnega sektorja Slovenije 

(KSJS), katere član je SVIZ. Protestniki 

so izrazili nasprotovanje varčevalnim 

ukrepom, ki jih udejanjajo vlade po vsej 

Evropi, ter pozvali predstavnike oblasti, 

naj se prednostno zavzamejo za zaposlo-

vanje in socialno pravičnost.   

Povod za protestne aktivnosti sindikatov 

po vsej Evropi je bilo dvodnevno zaseda-

nje Evropskega sveta, ki je 1. in 2. mar-

ca potekalo v Bruslju, in ob tej priloţno-

sti napovedano sprejetje nove mednaro-

dne pogodbe – t. i. fiskalnega pakta -, s 

katero naj bi zasidrali stroge varčevalne 

ukrepe in proračunsko disciplino v pogodbe 

o EU. Kljub omenjenim vseevropskim pro-

testom so voditelji 25 članic Evropske uni-

je minulo soboto fiskalni pakt podpisali. 

Temelj tega pakta je zlato pravilo, ki dolo-

ča, da morajo biti proračuni uravnoteţeni 

ali v preseţku. Pogodbenice naj bi zlato 

pravilo prenesle v nacionalne zakonodaje 

najpozneje v roku enega leta od uveljavit-

ve pogodbe, pri čemer so zaţelene ustavne 

določbe. Pogodba bo začela veljati, ko jo 

bo ratificiralo 12 članic območja evra, pri 

čemer je cilj, da bi začel fiskalni pakt vel-

jati 1. januarja 2013.  

Glavni tajnik SVIZ in predsed-

nik DOS sta predstavila skup-

ni projekt na področju prep-

rečevanja nasilja v srednjih 

šolah tudi medijem.  

http://www.sviz.si/NE%21nasilje/
http://www.sviz.si/novice/media/597/media/Dogovor_podpisan.pdf
http://www.sviz.si/novice/media/597/media/Dogovor_podpisan.pdf
http://www.dijaska.org/comment.php?comment.news.287
http://www.sviz.si/NE%21nasilje
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Nazadnje s člani v Mariboru 

Z ukrepom bi odpravili enakost 

V New Yorku o učiteljskem poklicu 
Prihodnji teden – 14. in 15. marca 2012 – 

bo v New Yorku potekal ţe drugi medna-

rodni posvet o učiteljskem poklicu (The 

International Summit on the Teaching 

Profession). Tudi tokrat so enako kot lani 

na srečanje, ki so ga pripravili zvezno 

ministrstvo za šolstvo v ZDA, Organizacija 

za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 

Izobraţevalna internacionala ter nekateri 

drugi, vabljeni šolski ministri, vodje uči-

teljskih sindikatov, izobraţevalnih organi-

zacij ter učitelji iz drţav z visoko učinko-

vitimi in hitro napredujočimi izobraţeval-

nimi sistemi.  

Srečanja se bosta na povabilo zveznega 

ministra za šolstvo v ZDA Arneja Duncana 

kot predstavnika Slovenije udeleţila tudi 

glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in 

minister za izobraţevanje, znanost, kul-

turo in šport dr. Ţiga Turk. Slednje – 

namreč skupna udeleţba šolskih ministrov 

in vodilnih sindikalistov s področja izobra-

ţevanja – je posamezni drţavi sploh omo-

gočilo navzočnost na tem mednarodnem 

srečanju. Med drugimi merili, na podlagi 

katerih so se posamezne drţave, tudi Slo-

venija, uvrstile na seznam vabljenih, pa so 

bili dobri doseţki učencev v raziskavi PISA, 

izrazit napredek v rezultatih, doseţenih v 

sklopu te raziskave, po letu 2000 in izpel-

java obseţnih reform v šolstvu z namenom 

izboljšati izobraţevalne razmere in doseţ-

ke. 

Tema tokratnega posveta bo ob upoštevan-

ju predlogov lanskoletnih udeleţencev 

dogodka, kako zagotoviti visokokakovostno 

poučevanje, ki bo mlade opremilo s spret-

nostmi in znanjem, potrebnimi za uspešno 

ţivljenje v 21. stoletju. 

V Sindikatu vzgoje, izobraţevanja, zna-

nosti in kulture Slovenije smo 17. febru-

arja letos s pismom za javnost izrazili 

nasprotovanje predlogu Mestne občine 

Koper, s katerim je predvidena ukinitev 

plačevanja pouka italijanskega jezika v 

prvih šestih razredih osnovnih šol na 

šolah zunaj narodnostno mešanega 

območja koprske občine. V SVIZ se ţe od 

začetka svojega delovanja prizadevamo 

za kakovostno in vsem dostopno izobra-

ţevanje, ki je eden od temeljnih stebrov 

socialne drţave in je bistveno pri utrje-

vanju demokracije in socialnega povezo-

vanja. Omejevanje sredstev za učenje itali-

janskega jezika, katerega znanje je na 

območju Istre tako rekoč nujno in je skoraj 

brez izjeme navedeno kot pogoj za zasedbo 

delovnih mest na tamkajšnjem področju, je 

zato skrajno ozkogledo in nepravično do 

generacij otrok, ki bi se jim zaradi varčeval-

nih ukrepov odreklo enake pogoje šolanja in 

enakih moţnosti na poznejši karierni poti 

kot generacijam pred njimi. SVIZ je zato 

pozval pristojne na koprski občini, naj znova 

razmislijo o predvidenem ukrepu ter ga v 

dobro svojih najmlajših občanov prekličejo. 

so odgovarjali tudi na najbolj pereča prav-

na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. februarja letos se je vodstvo SVIZ v Maribo-

ru sestalo s sindikalnimi zaupniki in člani OO 

SVIZ Podravje, ki ga vodi Boris Radosavljevič.    

V preteklih mesecih so se glavni tajnik 

SVIZ Branimir Štrukelj, pomočnik glavne-

ga tajnika Marjan Gojkovič in strokovni 

sodelavci GO SVIZ za pravne zadeve, kot 

smo ţe sproti pisali v Svizovih novicah, 

srečali s sindikalnimi zaupniki in člani 

SVIZ na več kot dvajsetih sestankih po 

posameznih območnih odborih. Na teh 

pogovorih so z udeleţenci – teh je bilo 

skupaj več kot petsto – osvetlili aktualno 

sindikalno in druţbeno-politično dogajan-

je,  sindikalnim zaupnikom in članom pa 
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Temeljno sporočilo lanske 

konference je bilo, da je 

mogoče kakovost izobraževa-

nja izboljšati le ob tesnem 

sodelovanju med vladami in 

učiteljskimi organizacijami, 

torej s socialnim dialogom.  
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O vzgoji v zgodnjem otroštvu  

V Budimpešti je bila 20. in 21. februarja 

2012 pod okriljem ETUCE izpeljana med-

narodna konferenca o vzgoji v zgodnjem 

otroštvu. Nekaj več kot 50 udeleţencev iz 

25 evropskih drţav se je seznanilo s šte-

vilnimi teţavami, ki se pojavljajo na 

omenjenem področju, v ospredju pa je 

bila gospodarska kriza.  

Martin Rømer, direktor ETUCE, je odloč-

no povedal, da izobraţevanje, vključno s 

predšolskim sektorjem, vse bolj občuti 

posledice ponavljajočih se varčevalnih 

ukrepov v številnih evropskih drţavah. 

Poudaril je, da je kakovost izobraţevan-

ja, vključno s predšolsko vzgojo, človeko-

va pravica in javno dobro. Predšolska 

vzgoja mora biti zato dostopna vsem, še 

posebno socialno in ekonomsko prikrajša-

nim skupinam. In da bi bila  na voljo čim 

več otrokom, mora biti organizirana v 

sklopu prosto-javnega financiranja izobra-

ţevalnih storitev. 

Na srečanju je bila pozornost namenjena 

tudi najnovejši študiji Izobraţevalne inter-

nacionale o privatizaciji, s poudarkom na 

privatizaciji predšolske vzgoje na Islandiji, 

Poljskem in v Zdruţenem kraljestvu. Ude-

leţenci so se v delovnih skupinah ukvarjali 

s socialnim dialogom in kolektivnimi poga-

janji  za področje predšolske vzgoje. Izpo-

stavljene so bile plače in delovni pogoji, 

izobraţevanje in usposabljanje ter strokov-

ni razvoj zaposlenih na področju predšol-

ske vzgoje, enakost spolov in spodbujanje 

k izobraţevanju. Konferenca se je sklenila 

z razpravo o politiki in ukrepih, ki zagotav-

ljajo enake moţnosti za priseljence in 

romske otroke, zlasti v Bolgariji in Italiji, 

ter o sindikalnih strategijah.  

Dvodnevne konference o 

vzgoji v zgodnjem otroštvu v 

Budimpešti se je udeležila 

tudi predsednica Sindikalne 

konference predšolske vzgo-

je Marjana Kolar.  

Aplikacija odpocij.si zaţivela 
registracije in rezervacije na spletu prep-

rost. Preden boste prvič uporabili sistem 

za rezervacijo počitniških stanovanj SVIZ 

torej le zelo natančno preberite navodila 

za njegovo uporabo, ob kakršnihkoli tehni-

čnih nevšečnostih pa lahko pišete za 

pomoč na elektronski naslov podpo-

ra@odpocij.si.  

Na spletni povezavi www.odpocij.si je ţe 

skoraj en mesec aktiven nov sistem za 

rezervacijo Svizovih počitniških stano-

vanj. Po besedah upravljavca stanovanj 

Petra Peniča je aplikacija zaţivela in vse 

več članic in članov rezervira svoj oddih 

po tej poti, številni pa so novo pridobitev 

tudi pohvalili. Uporaba aplikacije večini 

ne povzroča teţav, saj je sam postopek 

Slovenija kmalu bolj čista 

Sindikat vzgoje, izobraţevanja, znanosti 

in kulture se je po sklepu izvršilnega 

odbora v sklopu globalne pobude World 

Cleanup 2012 kot partner pridruţil pro-

jektu Očistimo Slovenijo 2012. Svizci 

bomo tako ţe konec tega meseca – tj. 

24. marca 2012 – ob številnih prostovolj-

cih po Sloveniji in milijonih prostovoljcev po 

vsem svetu zavihali rokave ter sodelovali v 

največji okoljski akciji v zgodovini človeš-

tva. Vabimo vas, da se nam pridruţite in 

pripomorete k še lepši podobi naših krajev!  
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Povračila stroškov v zvezi z delom 
V zadnjem času se pojavlja s strani vods-

tva posameznih zavodov vse več 

»svobodnih« interpretacij povračila stro-

škov zaposlenim v zvezi z delom, ki pa 

nimajo nobene pravne podlage. Tu ima-

mo v mislih predvsem povračilo stroškov 

prehrane in povračila strokov za prevoz 

na delo in z dela. 

13. člen Zakona o delovnih razmerjih 

določa, da je delodajalec delavcu dolţan 

zagotoviti povračilo stroškov za prevoz 

na delo in z dela, povračilo stroškov za 

prehrano in povračilo stroškov, ki jih ima 

pri opravljanju določenih del in nalog na 

sluţbenem potovanju. Višino stroškov 

določa KPVIZ. Do zapletov prihaja predv-

sem v primerih, ko delavec ni zaposlen 

polni delovni čas, in v primerih, ko ima 

delavec na posamezni dan manj kot 4 

ure pedagoške obveze. Tako nekatera 

vodstva zavodov delavcev, ki delajo 

krajši delovni čas od polnega ali imajo 

manj kot 4 ure pedagoške obveze na 

posamezni dan odrekajo pravico do pov-

račila teh stroškov. Zakon in KPVIZ sta 

povsem nedvoumna. Delavcu ne glede 

na to, ali dela polni delovni čas ali krajši 

delovni čas od polnega, pripada za vsak dan 

prisotnosti na delu povračilo stroškov za 

prevoz na delo in z dela. Nekoliko drugačna 

je situacija s povračilom stroškov prehrane. 

Slednje je namreč vezano na pravico do 

odmora. Zakon v 154. členu določa, da ima 

delavec pravico do 30-minutnega odmora, 

če je zaposlen za polni delovni čas. Pravico 

do odmora ima tudi zaposleni za krajši čas 

od polnega, vendar le v sorazmernem delu 

in pod pogojem, da ima zaposlitev za naj-

manj polovični delovni čas. Delavec, ki je 

zaposlen za krajši delovni čas od polovične-

ga, torej nima pravice do povračila stroškov 

za prehrano, seveda pa je upravičen do pov-

račila stroškov za prevoz na delo in z dela. 

Delavec, ki ima na posamezni dan manj kot 

4 ure pedagoške obveze, je pa zaposlen za 

najmanj polovični delovni čas, ima vso pra-

vico do povračila teh stroškov. Neizplačeva-

nje s strani zavoda je torej v teh primerih 

nezakonito. Ker gre v obeh primerih, v pri-

meru da stroški nezakonito niso bili izplača-

ni, za denarno terjatev delavca do deloda-

jalca, lahko delavec s toţbo uveljavlja pla-

čilo za 5 let nazaj.  

tudi tistim, ki se znajdejo v finančni stiski. 

V sklopu svojih moţnosti tako omogočamo 

povratne in nepovratne solidarnostne 

pomoči. Potrudimo se tudi, da popestrimo 

ţivljenje na kulturnem, druţbenem in 

rekreativnem področju in nekateri dogodki 

so postali ţe dolgoletna tradicija – poleti 

se odpravimo na operno predstavo v itali-

jansko Verono, dan učiteljev pa zmeraj 

obeleţimo s pohodom. Zavzemamo se za 

strokovno izpopolnjevanje in v ta namen 

vsako leto organiziramo strokovno ekskur-

zijo. Ob tej priloţnosti ţe tradicionalno 

zdruţimo ogled šole in srečanje z lokalnim 

sindikatom, oboje pa popestrimo še z ogle-

dom lokalnih znamenitosti. Običajno orga-

niziramo tudi vsaj en izlet in si ogledamo 

eno ali dve gledališki predstavi. 19. maja 

letos bodo na našem območju potekale 

vseslovenske Svizove športne igre. Prepri-

čana sem, da bo to prijetno druţenje, ob 

katerem bomo utrdili medsebojne vezi. 

Prisrčno vabljeni prav vsi, da se tega sre-

čanja udeleţite in dobrodošli na Obali.« 

V Območnem odboru SVIZ Obala, ki bo 

14. maja obeleţil svojo 20-letnico obsto-

ja, je zdruţenih 1.300 članov, ki delujejo 

v 46 sindikalnih zavodih v treh obalnih 

občinah. Področje območnega odbora 

sega od Kopra do Izole in Pirana, zajema 

pa tudi dva zavoda iz občine Seţana. 

Sindikalni zaupnice in zaupniki območja 

se sestajajo štirikrat na leto, zaradi učin-

kovitejšega in laţjega delovanja pa so se 

odločili, da potekajo ta srečanja na ravni 

posameznih območnih sindikalnih konfe-

renc.  

Organizacijske temelje območja je pos-

tavil prvi predsednik Martin Ponikvar, 

poseben pečat sta pustila tudi predsedni-

ka Marko Podgornik in Goran 

Treursić.  Zdaj OO SVIZ Obala ţe drugi 

mandat vodi Mira Ganzitti, sicer učitelji-

ca in sindikalna zaupnica na OŠ Koper: 

»Naše poslanstvo je, da se intenzivno 

odzivamo na dogajanje, ki je pomembno 

za članstvo, prav tako pa tudi na pomem-

bne in aktualne druţbene dogodke. Sicer 

pa OO sodeluje pri delu sindikatov posa-

meznih zavodov. Naša skrb je namenjena 
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Predstavitev OO SVIZ Obala 

Predsednica OO SVIZ Obala 

Mira Ganzitti, pravi, da bodo 

v letošnjem jubilejnem letu  

delovanja postavili spletno 

stran območja, njihova velika 

želja pa je tudi pridobiti last-

ne prostore.  

Pravno pojasnilo je pripravil 

Tone Seliškar, strokovni 

sodelavec GO SVIZ za pravne 

zadeve. 
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Odgovorite na nagradno vprašanje 

Valentinovo na smučeh  

Izobraţevanje za poučevanje o EU 
Pedagoški inštitut pripravlja to pomlad niz 

seminarjev o poučevanju zgodovine, politič-

nega sistema in delovanja Evropske unije. 

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in 

profesorjem druţboslovnih in humanističnih 

predmetov in vsebin, predvsem pa drţav-

ljanske vzgoje oziroma drţavljanske kulture 

v osnovni in srednji šoli, vodstvom šol, izva-

jalcem obveznih izbirnih vsebin itd. Delav-

nice in predavanja bodo razdeljena v tri 

skupine, za učitelje mlajših osnovnošolcev, 

za učitelje starejših osnovnošolcev in za 

profesorje v srednjih šolah ter za vodstva 

šol, izvajalce obveznih izbirnih vsebin in 

nosilce projektnega dela na šoli. Njihov 

namen je predstaviti nekaj predlogov, kako 

različno stare učence poučevati o temah, 

povezanih z Evropsko unijo.  

Seminarji bodo trajali en dan (v popoldan-

skem času) in bodo izpeljani v Mariboru (26. 

3. 2012), Ljubljani (predvidoma v začetku 

aprila), Celju (4. 4. 2012), Novem Mestu (5. 4. 

2012) in Kopru (10. 4. 2012). Prijavnice so 

objavljene na spletni strani Pedagoškega inšti-

tuta, poslane pa bodo tudi po elektronski poš-

ti na naslove vseh osnovnih in srednjih šol. 

Udeleţba na seminarju je brezplačna, za vse 

dodatne informacije pa lahko pišete na e-

naslov: urska.stremfelj@pei.si. 

Na letošnje Valentinovo so se po dveh letih 

v Črni na Koroškem na veleslalomski tekmi 

ter tekmi v smučarskih tekih znova zbrali 

zaposleni v centrih, šolah in vzgojnih domo-

vih. »Ko smo se ob pol osmih s kombiji 

podali iz Ljubljane,« piše Jerneja K. Gom-

boc iz CUDV Draga, »nas je pri minus 

enajstih stopinjah, kolikor je tedaj kazal 

termometer, gnala proti Koroški dobra volja 

z mislijo na skupno zmago. Spomin na tisto 

izpred dveh let je namreč ostal še zelo ţiv.« A 

predstavniki CUDV Draga se tokrat niso zavih-

teli na stopničko za zmagovalce, saj so jih 

prehiteli kolegi iz Črne; tretji pa so bili zapos-

leni iz CIRIUS Kamnik). Kljub vsemu so vsi 

udeleţenci uţivali ob izvrstni tekmi in se ţe 

veselijo naslednjega športnega druţenja, ki bo 

prihodnje leto potekalo na Štajerskem.  

priimek ter številko članske izkaznice. Med 

vsemi pravilnimi prispelimi odgovori bodo v 

Centru Harmonija izţrebali nagrajence ter jih 

o tem obvestili. Za odgovor na nagradno vpra-

šanje pobrskajte po spletni strani Centra Har-

monija http://www.harmonija.eu/. 

Pretekli mesec pa smo v sodelovanju z zaloţ-

bo Filargo omogočili članicam in članom sindi-

kata tudi ugodnejši nakup knjige »Izkustveni 

svet predšolskega otroka – spodbude za starše 

in vzgojitelje ter vzgojna doţivetja v prvih 

letih otrokovega ţivljenja«.  

Več informacij o obeh novih ugodnostih najde-

te na www.sviz.si.  

Konec letošnjega februarja smo s Centrom 

Harmonija iz Mengša sklenili pogodbo o 

enoletnem sodelovanju. Članicam in članom 

SVIZ bodo v sklopu njihove ponudbe na voljo 

številne ugodnosti, obenem pa so v centru 

ob začetku sodelovanja pripravili za vas tudi 

tri privlačne nagrade:  savnanje za dve ose-

bi, kopel Harmonija za dva in arabske san-

je. In kako do nagrade? Da bi se uvrstili v 

ţreb za nagrado, pošljite na elektronski 

naslov vanjaw@harmonija.eu najpozneje do 

ponedeljka, 12. marca, odgovor na vprašan-

je: »Katero kozmetiko uporabljajo v Centru 

Harmonija?« Dopišite svoje podatke - ime in 

Estonski učitelji so bili na 

ulicah že oktobra lani, vlada 

pa s sklicevanjem na gospodar-

sko krizo še zdaj zavrača njiho-

ve zahteve po 20-odstotnem 

zvišanju minimalne plače.  

Po dveh letih so se v Črni na 

Koroškem na snegu znova 

družili zaposleni v centrih, 

šolah in vzgojnih domovih.  

Estonski učitelji za dostojno plačo  
Haridustöötajate Liit) pričakuje, da se bo 

protestnih shodov po vsej drţavi udeleţilo 

najmanj 15.000 stavkajočih, sicer pa učitelje 

aktivno podpirajo tudi drugi sindikati iz javne-

ga in zasebnega sektorja estonsko zdruţenje 

staršev, tamkajšnja dijaško-študentska organi-

zacija ter številne organizacije in zdruţenja. 

Prav tako so zahtevam učiteljev naklonjeni 

mediji in nasploh širša javnost.  

Podporo estonskemu sindikatu ter vsem tam-

kajšnjim zaposlenim v vzgoji in izobraţevanju 

je pred stavko izrazil tudi SVIZ. 

Ta teden od 7. do 9. marca bo po vsej Esto-

niji potekala splošna stavka  vzgojiteljev in 

učiteljev, ki se ţe več kot leto neuspešno 

pogajajo z vlado o 20-odstotnem zvišanju 

njihove minimalne plače. Skladno s tem 

zvišanjem naj bi učitelj začetnik prejel na 

mesec 730 evrov bruto, učitelji ob koncu 

svoje karierne poti pa nekaj evrov več kot 

1060. A plače učiteljev v Estoniji ostajajo 

za zdaj nespremenjene ţe od leta 2008, 

tamkajšnji parlament pa niti v letošnjem 

proračunu ni predvidel sredstev v ta namen. 

Estonski sindikat učiteljev (Eesti 

http://www.harmonija.eu/
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