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Svizove novice bodo 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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Skrajni rok za izplačilo nesorazmerij 
V zadnjem obdobju smo v sindikatu 
prejeli informacije, da občine ne 
bodo dale soglasja k temu, da bi se 
presežek prihodkov nad odhodki 
javnih zavodov iz preteklih let na-
menil za morebitni primanjkljaj 
sredstev za izplačilo prvega obroka 
tretje četrtine odprave plačnih ne-
sorazmerij. SVIZ je zato 28. febru-
arja 2014 zaupnike pozval, naj bodo 
pozorni na morebitne zaplete pri 
izplačilu in naj sindikat o tem ne-
mudoma obvestijo. Zadnji februar-
ski dan je namreč tudi rok, ko mo-
rajo javni uslužbenci prejeti prvi 
obrok poračuna tretje četrtine od-
prave plačnih nesorazmerij za na-
zaj. SVIZ Slovenije bo za vse tiste 
člane, ki so upravičeni do izplačila 

razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih 
plačah in ki do omenjenega datuma 
tega izplačila niso ali ne bodo preje-
li, vložil individualne tožbe na pri-
stojnih delovnih sodiščih. To jasno 
stališče je SVIZ ponavljal ves čas 
usklajevanja zakona, pri katerem je 
vseskozi aktivno in konstruktivno 
sodeloval. Ponovno pa poudarjamo 
tudi to, da izplačilo tretje četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij ni 
posledica pogajanj, ampak izhaja iz 
odločitve Vrhovnega sodišča. Sin-
dikati so na pogajanjih konstruktiv-
no in racionalno dorekli zgolj način 
izplačila obveznosti države do jav-
nih uslužbencev.  

Nesprejemljive lestvice šol 
SVIZ se je pred letošnjimi informa-
tivnimi dnevi, 12. februarja 2014, s 
sporočilom za javnost odzval na 
razvrstitev gimnazij in osnovnih šol 
na lestvici »najuspešnejših«, ki ju je 
pripravila mariborska zasebna fa-
kulteta Alma Mater Europaea. 
Opozorili smo, da je metodološko 
povsem nestrokovna obdelava po-
datkov, ki je številnim šolam nare-
dila nepopravljivo krivico, v nas-
protju z zakonoma o osnovni šoli in 
o maturi, ki eksplicitno prepovedu-
jeta tovrstno razvrščanje šol. SVIZ 
je sicer šolskemu ministrstvu v pre-
teklosti že nekajkrat – nazadnje pa 
na sestanku, ki je v prostorih MIZŠ 
potekal 3. februarja letos – predsta-
vil problematiko uporabe oziroma 
zlorabe dosežkov učencev na nacio-
nalnem preverjanju znanja in pri 
maturi. Na dosežke učencev in dija-
kov na tem preverjanju namreč 
vplivajo številni družbeno-
ekonomski dejavniki, kot so social-
na struktura učencev in njihovih 

družin, ki se pomembno odraža v 
dosežkih učencev in učenk; priza-
devnost, delo in resnost učencev; 
pogoji za delo na posamezni šoli in 
še bi lahko naštevali. SVIZ je ob 
tem izrazil pričakovanje, da bodo 
strokovnjaki na pedagoškem po-
dročju javno opozorili na škodljive 
posledice enostranskega, nedopust-
no šarlatanskega rangiranja šol, ki 
povzroča učiteljem in učiteljicam 
nepopravljivo škodo, zaradi kršenja 
povsem eksplicitne zakonske pre-
povedi o rangiranju šol pa SVIZ 
ureja tožbo proti fakulteti Alma 
Mater Europaea. K skupinski tožbi 
proti njej je pred dnevi prek Združe-
nja ravnateljic in ravnateljev osnov-
nega in glasbenega šolstva Sloveni-
je ter Društva ravnateljev Slovenije 
pozval tudi ravnateljice in ravnate-
lje.  

Način zagotovitve sredstev za izplačilo 
plačnih nesorazmerij javnim zavodom, 
ki spadajo pod okrilje šolskega mini-
strstva, je pred rokom za izplačilo na 
novinarski konferenci predstavil dr-
žavni sekretar Aljuš Pertinač. Več na 
www.sviz.si.  
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Na MIZŠ o nacionalnem preverjanju 

V prostorih MIZŠ je v začetku fe-
bruarja, 3. 2. 2013, na pobudo SVIZ 
potekalo srečanje o problematiki 
nacionalnega preverjanja znanja 
(NPZ). Državni sekretar Aljuš Perti-
nač je uvodoma povedal, da je sre-
čanje namenjeno izmenjavi stališč 
in iskanju odgovorov, ali sistem 
NPZ ustrezno služi svojemu name-
nu in ali so potrebne nekatere spre-
membe. Direktor RIC dr. Darko 
Zupanc je pojasnil, da se NPZ izvaja 
skladno s predpisi in ima po njego-
vem mnenju v našem šolskem pro-
storu svojo vlogo in daje pomemb-
ne informacije. Poudaril je, da je 
NPZ kot sistem preverjanja potre-
ben, vendar se je obenem strinjal, 
da zahteva nekatere izboljšave ter 
ob tem dialog vseh vpletenih. Pred-
sednik komisije za vodenje NPZ dr. 
Janez Vogrinc je prav tako izposta-
vil, da mora formativna vloga NPZ – 
tj. ugotavljanje in zagotavljanje ka-
kovosti ter povratna informacija o 
znanju vsem vpletenim – ostati, a da 

bi se morali vsi zavedati, da je dose-
žek na nacionalnem preverjanju 
znanja zgolj ena od povratnih infor-
macij. Vsi navzoči so izrazili nas-
protovanje kakršnemukoli razvr-
ščanju šol po dosežkih, ki pa je kljub 
temu prisotno. Prav tako NPZ po-
gosto spremljajo različni pritiski na 
šole in učitelje. Državna komisija v 
ta namen pripravlja poseben dopis, 
v katerem bo znova natančno poja-
snila, komu in čemu so namenjeni 
rezultati preverjanja znanja. 
Ob koncu sestanka je državni sekre-
tar poudaril, da je sistem NPZ ute-
čen, ima svoj smisel in se tudi sproti 
prilagaja ugotovljenim pomanjklji-
vostim, vendar je ministrstvo pri-
pravljeno upoštevati pripombe 
partnerjev in vpeljati potrebne spre-
membe, da bi se polemike o NPZ 
končale. Več o sestanku na 
www.sviz.si. 

Problematika mobilnih učiteljev še 
nerešena 
Na sedežu Glavnega odbora SVIZ 
je 11. februarja 2014 potekal sesta-
nek Predsedstva sindikalne konfe-
rence osnovnih šol in zavodov za 
otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, na katerem so članice in 
člani tega sindikalnega organa 
obravnavali aktualno problematiko 
na področju konference. Seznanili 
so se z različnimi praksami pri iz-
plačevanju dodatka za neposredno 
delo z osebami z motnjami, in sicer 
v primerih, ko so v skupini osebe z 
različnimi stopnjami motenj. Pred-
sedstvo je sklenilo, da bo SVIZ za-
govarjal stališče, da so strokovni 
delavci v takšnih primerih upravi-
čeni do tiste stopnje dodatka, ki je 
določen za najtežjo motnjo, ki jo 
ima določena oseba v skupini. Nav-
zoči na sestanku so menili, da bi 
bilo treba upravičenost do tega do-
datka razširiti tudi na druge ure ne-
posrednega dela z otroki zunaj od-
delka, ko je to delo potrebno za iz-
vajanje programa. Člani predsed-
stva so se strinjali, da strokovnim 
delavcem, ki sicer poučujejo v kom-
biniranem oddelku iz dveh razre-
dov, za čas začasnega poučevanja v 
kombiniranem oddelku iz treh ali 
več razredov, pripada višji dodatek 
za delo v kombiniranih oddelkih. V 
ospredju nadaljnje razprave so bili 
novi predpisi o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, ki urejajo 
tudi kategorijo osebe z avtističnimi 
motnjami. Po mnenju predsedstva 

pa temu ni ustrezno prilagojen Pra-
vilnik o normativih in standardih za 
izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi 
potrebami, zato so se članice in čla-
ni strinjali, da mora SVIZ podpreti 
predloge za spremembo normativa 
za ustrezno sistemizacijo spremlje-
valca oziroma varuha negovalca za 
ustrezno število otrok z navedenimi 
motnjami. Podobno so se opredelili 
do problema možnosti dodelitve 
spremljevalca otrokom s posebnimi 
potrebami, ki so vključeni v prilago-
jen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom. Nov 
Zakon o usmerjanju otrok s poseb-
nimi potrebami tega več ne omogo-
ča. Dogovorjeno je bilo, da bo SVIZ 
MIZŠ predlagal, naj se ponovno 
omogoči dodelitev spremljevalca 
otrokom s posebnimi potrebami 
tudi v tem programu. 
Predsedstvo je ob koncu sestanka 
ugotovilo še, da se stanje glede po-
vračila stroškov prevoza mobilnim 
učiteljem v OŠPP ni spremenilo in 
sklenilo, da bo SVIZ MIZŠ ponov-
no pozvalo k rešitvi navedene pro-
blematike. Predsedstvo meni tudi, 
da je treba preučiti položaj mobil-
nih vzgojiteljic DSP in po potrebi 
predlagati spremembo njihovega 
naziva delovnega mesta. 
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Izvzeti iz postopka priprave zakona 
SVIZ je v začetku tega meseca, 5. 
februarja 2014, s sporočilom za jav-
nost pozval šolskega ministra dr. 
Jerneja Pikala, naj pojasni, zakaj je 
bil SVIZ kot reprezentativen sindi-
kat za področje visokega šolstva 
kljub obljubi izvzet iz postopka 
usklajevanja in priprave Zakonu o 
visokem šolstvu. Predstavniki sin-
dikata so namreč 13. decembra lani 
od državnega sekretarja na Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost in 
šport dobili zagotovilo, da bo SVIZ 
vključen v nadaljnji postopek uskla-
jevanja in priprave zakona. To je 
ministrstvo potrdilo tudi z objavo 
povzetka sestanka na svoji spletni 
strani, kjer je zapisalo, da se 
»socialni dialog nadaljuje z vsemi 
ključnimi akterji s področja visoke-
ga šolstva« in da bo, »ko bo priprav-
ljen nov dopolnjeni predlog besedi-
la ZViS, z njim seznanjen tudi 
SVIZ, ki bo na besedilo dal pripom-
be, do katerih se bo nato opredelilo 
ministrstvo.« SVIZ je na omenje-

nem sestanku o Zakonu o visokem 
šolstvu izrazil splošno strinjanje s 
predlogom zakona, podal pa je po-
mislek ob opredelitvi javne službe v 
razmerju do javnega interesa. Opo-
zoril je tudi na to, da bi moral pre-
dlagatelj zakona ob dobrodošlem 
povečanju sredstev za terciarno izo-
braževanje zagotoviti, da negativnih 
posledic izboljšanja financiranja 
visokošolskih zavodov ne bodo ču-
tili raziskovalni inštituti, ter predla-
gal, da v senatu sodelujejo tudi ne-
pedagoški delavci. Sindikat je izpo-
stavil še težavo, da postopek, način 
in pogoje za izvolitev rektorja in 
dekana določa statut posameznega 
zavoda, v zvezi z izvolitvijo v naziv 
pa predlagal, da bi bili nazivi trajni 
ali pa časovno omejeni za vse ena-
ko. Glede omejitve pri izvajanju 
plačljivega in delnega študija je 
SVIZ izpostavil, da je sporno, da se 
delež plačljivega študija veže na vse 
vpisane študente.  

Priprave na kongres KSJS 
Aprila letos bo potekel mandat 
organom Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja (KSJS), ki so bili 
izvoljeni na zadnjem kongresu apri-
la leta 2010. Predsedstvo KSJS je že 
sprejelo načrt priprav na 4. kongres, 
ki bo potekal 8. aprila 2014 v Ljub-
ljani, in pozvalo sindikate, člane 
KSJS, naj izvolijo svoje delegate 
(skupaj 162). Predsedstvo KSJS je 
ocenilo tudi učinkovanje statuta in 
temeljnih dokumentov Konfedera-
cije v preteklem mandatnem ob-
dobju. Po oceni statutarne komisije 
je veljavni statut dobra podlaga za 
delovanje KSJS, zato samo pred-
sedstvo sprememb statuta ne bo 
predlagalo. V skladu s statutom je 

predsedstvo potrdilo tudi ugotovi-
tveni sklep o deležih sindikatov, 
članov KSJS, v premoženju KSJS 
ob koncu mandata. V pripravi je 
tudi resolucija o položaju javnih 
uslužbencev, o sprejemu katere bo 
razpravljal kongres, poteka pa raz-
prava o možnih kandidatih za nosil-
ce funkcij v naslednjem mandat-
nem obdobju. SVIZ bo na kongresu 
konfederacije sodeloval z 79 delega-
ti, v sklepni fazi je že njihovo ime-
novanje po območnih odborih.  
Konec letošnjega novembra, na-
tančneje 20. in 21., bo na Bledu po-
tekal tudi kongres SVIZ.  

S projektom, v katerem kot partner sodeluje 
tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
želi KSJS zagotoviti članom sindikatov potreb-
ne informacije, svetovanje in usposabljanje za 
boljši položaj na trgu dela ter jih seznaniti z 
novimi zaposlitvenimi možnostmi, kot so sa-
mozaposlovanje in socialno podjetništvo. Pro-
jekt delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada.   

Prijavite se na enodnevno delavnico 
Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja Slovenije (KSJS) pripravlja 
v okviru projekta »Priložnost za nov 
začetek« za svoje članice in člane, 
torej tudi za članice in člane SVIZ, 
brezplačno strokovno usposablja-
nje, enodnevno delavnico z naslo-
vom »Kvalifikacije za trg dela in no-
ve zaposlitvene možnosti«.  
Delavnici v sklopu tega usposablja-
nja bosta dve, in sicer bo prva pote-
kala že v torek, 4. marca 2014 v 
Ljubljani, naslednja pa v četrtek, 6. 
marca 2014 v Mariboru. Rok za pri-
javo na prvo brezplačno delavnico v 

Ljubljani je ponedeljek, 3. marec 
2014, za delavnico v Mariboru pa se 
lahko prijavite do srede, 5. marca 
2014. Vse druge potrebne informa-
cije o vsebini in dnevnem redu de-
lavnic dobite članice in člani SVIZ 
pri sindikalnih zaupnikih v svojih 
zavodih, za morebitna dodatna 
vprašanja pa lahko pošljete tudi e-
pošto na naslov info@priloznost.si 
ali pokličete po telefonu na številko 
01 434 12 49. 



Učiteljem na Kosovu boljše plače 
Zadnjo februarsko soboto, 22. 2. 
2014, je v Prištini potekal šesti kon-
gres kosovskega sindikata Sindika-
ta e Bashkuar e Arsimit, Shkencës 
dhe Kulturës e Republikës së Ko-
sovës (SBASHK), na katerega je 
bila kot gostja povabljena tudi pred-
sednica SVIZ Jelka Velički. Kosov-
ski kolegi izjemno cenijo prispevek 
našega sindikata pri vzpostavitvi 
njihovih struktur in vključitvi v 
mednarodne povezave, kar so izpo-
stavili tudi na kongresu. SBASHK 
je letos praznoval 24. obletnico 
ustanovitve, nekaj prvih let svojega 
obstoja pa je deloval nelegalno, saj 
ga takratna oblast ni želela priznati. 
Leta 1996 se je sindikat kot polno-
pravni član vključil v mednarodno 
organizacijo učiteljskih sindikatov 
Izobraževalno internacionalo, da-
nes pa je vanj vključenih 18.000 čla-
nic in članov, zaposlenih v vzgoji, 
izobraževanju, znanosti in kulturi. 
Mesečna plača učiteljev na Kosovu 
je od 350 do 400 evrov, kar je v tej 

deželi na približno 11.000 kvadrat-
nih kilometrih površine in z nekaj 
več kot 1,7 milijona prebivalcev tudi 
nacionalno povprečje. Kot gostja na 
kongresu je nastopila tudi predstav-
nica tamkajšnjega šolskega ministr-
stva, ki je zbranim zagotovila, da se 
bosta ministrstvo in vlada držala 
dogovora s sindikatom o 20-
odstotnem zvišanju plač zaposlenih 
v izobraževanju še v tem letu. 
Na kongres sindikata SBASHK je 
prišlo 106 delegatov, kar je pomeni-
lo stoodstotno udeležbo. Dozdajšnji 
predsednik se ni več potegoval za 
funkcijo in delegati so na volitvah 
izbirali med tremi preostalimi kan-
didati. Predsednica SVIZ je nove-
mu predsedniku Rrahmanu Jasha-
raju in vsem članicam in članom 
sindikata zaželela uspešno delo in 
veliko uspehov tudi v prihodnje, 
prav tako pa izrazila pričakovanje, 
da bosta SVIZ in SBASKH še na-
prej dobro sodelovala.  

Mednarodna konferenca orkestrov 
Norveško glavno mesto Oslo je v 
organizaciji mednarodne zveze 
glasbenikov (Federation internatio-
nale des musiciens, FIM) in norve-
škega sindikata glasbenikov (MFO) 
od 23. do 26. februarja 2014 gostilo 
tretjo mednarodno konferenco or-
kestrov. Konferenca je vsebinsko 
potekala v treh večjih sklopih. Že 
uvodna predavanja so bila zasnova-
na tako, da so omogočala tudi raz-
pravljanje, potekala pa so na temo 
menedžment orkestra. Razpravljav-
ci so v sklopu te teme govorili o pri-
hodnosti orkestrov, o novih kon-
ceptih le-teh, o odločanju v orkes-
trih in o pomembni vlogi, ki jo ima-
jo pri tem orkestrski glasbeniki. 
Nekaj pozornosti je bilo namenjene 
tudi možnosti politične rešitve po-
ložaja posameznih orkestrov, ki so 
se spričo gospodarske krize znašli v 
negotovih okoliščinah . V nadalje-
vanju dogodka so navzoči pobliže 
spoznali problematiko zdravja in 
socialnega položaja orkestrskih 
glasbenikov ter se seznanili z vlogo 
sindikatov na področju delovanja 
orkestrov. Predavali so ugledni 
strokovnjaki s področja mened-
žmenta orkestrov in iz znanih kon-
certnih hiš ter predstavniki orkestr-
skih združenj in sindikatov, ki delu-
jejo na področju orkestrov po vsem 

svetu. Konference se je udeležilo 
več kot 80 delegatov članic FIM z 
vsega sveta. V imenu SVIZ je na 
dogodku sodeloval mag. Klemen 
Hvala, podpredsednik Sindikalne 
konference kulturnih organizacij 
SVIZ, ki je med razpravo opozarjal 
na zmanjševanje števila glasbeni-
kov, zaposlenih v orkestrih, spričo 
varčevalnih ukrepov in kot odgovor 
na to nakazal možnost organizacije 
koncertov komorne glasbe kot do-
datne ponudbe koncertnih hiš, v 
okviru katerih delujejo orkestri. 

Predstavnica kosovskega šolskega 
ministrstva je na kongresu zagotovila, 
da se bosta ministrstvo in vlada držala 
dogovora s sindikatom in zaposlenim 
v  izobraževanju še letos za 20 0dstot-
kov zvišala plače. 


