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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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Izredna seja o revizijskem poročilu 
Glavni odbor SVIZ je 11. 2. 2016 na 
izredni seji razpravljal o ugotovitvah, 
ki jih je Računsko sodišče RS zapisalo 
v revizijskem poročilu o delovni obve-
znosti učiteljev v osnovnih šolah in 
predstavilo javnosti v drugi polovici 
letošnjega januarja. Članice in člani 
GO SVIZ so po natančni predstavitvi 
vsebine poročila izmenjali svoje raz-
lične poglede, pomisleke in izkušnje 
glede zapisanega v poročilu ter sogla-
sno sklenili, da se bo SVIZ kot social-
ni partner aktivno vključil v predvide-
no iskanje najprimernejših rešitev in 
oblikovanje sprememb predpisov 
glede ureditve delovnega časa učite-
ljev. Urejanje različnih vidikov delov-
nega časa spada, poleg urejanja plač in 
drugih prejemkov zaposlenih, med 
najbolj tradicionalne vsebine norma-
tivne pristojnosti socialnih partner-
jev, zato je to vprašanje treba urediti v 

kolektivni pogodbi za dejavnost vzgo-
je in izobraževanja. SVIZ zastopa veli-
ko večino strokovnih delavk in delav-
cev v izobraževanju, zato upravičeno 
pričakuje, da bo pri ureditvi vprašanja 
delovnega časa ključni socialni part-
ner Vlade RS. GO SVIZ je pooblastil 
izvršilni odbor, da v delovno skupino 
za pripravo rešitev delovnega časa v 
izobraževanju imenuje svoje pred-
stavnike. SVIZ ob tem opozarja, da 
sestava delovne skupine, kot jo pre-
dlaga Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, ni ustrezna, zato bo 
zahteval številčnejšo vključitev pred-
stavnikov učiteljev. V nasprotnem 
primeru v delovni skupini ne bo sode-
loval. Več o tem, kako so se članice in 
člani najvišjega organa sindikata med 
dvema kongresoma opredelili do 
ključnih priporočil računskega sodi-
šča, si lahko preberete na www.sviz.si. 

V novem krogu pogajanj z vlado 
Sindikati javnega sektorja in Vlada 
RS so februarja nadaljevali pogajanja 
za odpravo anomalij plačnega siste-
ma. Pred srečanjem 29. 2. 2016, na 
katerem je vladna stran predstavila 
predloge sprememb zakonodaje o 
javnih uslužbencih in sistemu plač v 
javnem sektorju, je predsednik Kon-
federacije sindikatov javnega sektorja 
(KSJS) Branimir Štrukelj opozoril,  da 
gre za ponavljanje predlogov, ki so 
usmerjeni v dolgotrajno, sistemsko 
varčevanje pri stroških plač javnih 
uslužbencev. S predlogom sprememb 
plačnega zakona želi vlada vzpostaviti 
pogoje za fleksibilnejše nagrajevanje v 
odvisnosti od rezultatov dela, pri 
čemer naj bi med drugim posegli v 
zdajšnjo možnost napredovanja na 
istem delovnem mestu za deset plač-
nih razredov. Predlagano je namreč, 
da bi napredovanje omejili na pet 
plačnih razredov, drugih pet bi bilo 

mogoče pridobiti za določen čas, če bi 
javni uslužbenec opravljal najzahtev-
nejše naloge. Sredstva, ki bi jih tako 
prihranili, bi namenili za nagrajevanje 
v odvisnosti od rezultatov dela. Spre-
membe so predvidene tudi pri delov-
ni uspešnosti, pri čemer naj bi natanč-
neje opredelili kriterije in merila za 
njeno ugotavljanje, poleg tega bi vse 
tri vrste zdajšnje delovne uspešnosti 
združili in določili najvišjo višino zne-
ska, ki jo lahko iz tega naslova prejme 
zaposleni. Pri zakonu o javnih uslu-
žbencih si vlada želi temeljite prenove 
oziroma nov zakon. Med drugim po-
sega v določbe o postopkih zaposlo-
vanja in premeščanja javnih uslu-
žbencev. Predvideno je, da bi v okviru 
ministrstva za javno upravo vzposta-
vili kompetenčni center za presojo 
kompetenc javnih uslužbencev v dr-
žavni upravi.  

Zatem ko je Računsko sodišče RS ja-
nuarja letos objavilo revizijsko poroči-
lo o delovni obveznosti učiteljev in 
ugotovilo, da je bilo šolsko ministrstvo 
pri urejanju le-te v letih 2012, 2013 in 
2014 neučinkovito, smo v SVIZ 27. 1. 
2016 pripravili novinarsko konferen-
co. Februarja so se na izredni seji do te 
problematike opredelili še članice in 
člani GO SVIZ.  

Sindikati ob pogajanjih z Vlado RS 
opozarjajo, da ne bodo pristali na vla-
dne predloge, ki so usmerjeni v dolgo-
trajno, sistemsko varčevanje pri stro-
ških plač javnih uslužbencev. 
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Zavezani strpnosti in solidarnosti 

V SVIZ smo ob zadnjem dogajanju, 
povezanem z nasprotovanjem nasta-
nitvi begunskih otrok brez spremstva 
v kranjskem dijaškem domu, 25. 2. 
2016 s sporočilom za javnost pozvali k 
strpnosti in izrazili nasprotovanje 
vsakršnemu sovražnemu govoru. 
SVIZ je že na svojem kongresu leta 
1998 za temelj celotnega delovanja 
sindikata postavil načelo medčlove-
ške solidarnosti. Ni dvoma, da je pod-
pisovanje izjave proti nastanitvi šestih 
begunskih otrok, ki so se znašli v 
skrajni stiski in so v Sloveniji brez 
spremstva staršev, v očitnem naspro-
tju s tem načelom. V SVIZ smo trdno 
prepričani, da je slovensko učiteljstvo 
zavezano vzgajanju za medsebojno 
strpnost in spoštovanje drugačnosti. 
Teh ciljev ni lahko doseči, a jih – z 
izjemami, ki jih obsojamo – sindikat 
kljub temu vztrajno uresničuje. V 
pismu ministrici za izobraževanje dr. 
Maji Makovec Brenčič smo že konec 
oktobra lani opozoril, da se moramo v 
Sloveniji pravočasno pripraviti na 
vključitev begunskih otrok v izobra-
ževalni sistem in njihovo integracijo v 
družbo. Izraženo je bilo upanje, da 

učiteljstvo pri tej zahtevni nalogi ne 
bo prepuščeno samemu sebi. V pismu 
ministrici je SVIZ posebej izpostavil 
skrb za otroke brez spremstva staršev. 
Ravnanje skupine učiteljic in učite-
ljev, ki so s podpisi proti nastanitvi 
begunskih otrok prispevali k poglab-
ljanju iracionalnih strahov pred be-
gunci, namesto da bi pripomogli k 
odpravljanju predsodkov in apriorne-
ga odklanjanja, v SVIZ zavračamo kot 
v celoti nesprejemljivo. Ker so med 
podpisniki zelo verjetno članice in 
člani sindikata, celo tudi sindikalna 
zaupnica, smo sindikatu zavoda na 
gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju 
posredovali prošnjo za čim prejšnji 
sestanek s članstvom na šoli. 
 Tako kot smo v SVIZ to storili no-
vembra lani v javnem pozivu 
»Izobraževanje za begunce – človeko-
ve pravice za vse«, smo tudi tokrat 
znova pozvali k strpnosti do soljudi v 
stiski, slovensko politiko in sodno 
oblast pa, da mnogo odločneje nasto-
pita proti sovražnemu govoru, ki se 
nebrzdano razplamteva v zadnjih 
tednih. 

Odgovor na težave v predšolski vzgoji 

Z Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport (MIZŠ) so nam posredo-
vali odgovor na naš dopis iz lanskega 
decembra, v katerem smo izpostavili 
pereče težave v predšolski vzgoji, med 
drugim problematiko nadomeščanja 
odsotnih strokovnih delavk, vodenje 
evidenc o prisotnosti in delu zaposle-
nih na delovnem mestu, nerešen po-
ložaj pomočnic vzgojiteljic, težave v 
zvezi z zagotavljanjem pravice delav-
cev do izbire med izplačilom regresa 
za prehrano ter koriščenjem brezplač-
ne prehrane, zahteve delodajalcev, da 
delavci v času koriščenja odmora ne 
smejo zapustiti prostorov zavoda, ter 
prakso izvajanja dodatnih dejavnosti 
zunaj delovnega časa. V MIZŠ v svo-
jem odgovoru glede problematike 
nadomeščanja odsotnih delavcev po-
novno navajajo, da končujejo proto-
kol o nadomeščanju, v katerem naj bi 
na enem mestu združili vse pravne 
podlage, ki omogočajo različne reši-
tve za nadomeščanje odsotnih delav-
cev, s posameznimi priporočili, in 
sicer v primeru tako krajših kot dalj-
ših odsotnosti. Glede vodenja evidenc 
delovnega časa so z ministrstva odgo-
vorili, da le-te ureja Zakon o eviden-
cah na področju dela in socialne var-
nosti, ki velja za vse delodajalce v RS 
in ki določa, katere podatke je deloda-
jalec dolžan voditi za vsakega delavca. 
Glede na revizijo Računskega sodišča 
o delovnem času učiteljev pa MIZŠ 
pričakuje, da bo treba posledično sku-

paj z vsemi deležniki urediti tudi 
vprašanje delovnega časa strokovnih 
delavcev v predšolski vzgoji. Ob raz-
ličnih praksah vrtcev glede zahtev 
vodstev po vodenju dokumentacije 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojite-
ljev pa MIZŠ ocenjuje, da gre za vpra-
šanja stroke, zato bo to problematiko 
odstopilo Zavodu RS za šolstvo. Ob 
problematiki pomočnic vzgojiteljic so 
z MIZŠ odgovorili, da bodo v pogaja-
njih o odpravi ugotovljenih anomalij 
plačnega sistema podpirali vse reši-
tve, ki bodo te anomalije odpravljale 
in izboljševale položaj zaposlenih na 
področju vzgoje in izobraževanja. 
Glede omejevanja pravice do izbire 
med regresom za prehrano ter kori-
ščenjem brezplačne prehrane pa pre-
dlagajo obravnavo tega in tudi drugih 
odprtih vprašanj skupaj s predstavni-
ki reprezentativnih združenj vrtcev. 
Glede onemogočanja odhoda delav-
cev iz prostora vrtca v času odmora na 
MIZŠ menijo, da takšna praksa pravi-
loma ni dopustna, glede izvajanja raz-
ličnih dodatnih dejavnosti zunaj de-
lovnega časa pa odgovarjajo, da je tre-
ba zaradi večletne prakse ter spre-
memb zakonodaje (predvsem davčne) 
izvajanje dodatnih in obogatitvenih 
dejavnosti, ki so bile kot posebna 
okrožnica pripravljene leta 2007, vno-
vič preučiti. 

V SVIZ smo svoje nasprotovanje izko-
riščanju nesrečnih usod posamezni-
kov za širjenje strahu, občutkov ogro-
ženosti, poglabljanje nestrpnosti in 
razpihovanje nasilja izrazili tudi z ude-
ležbo na shodu v podporo beguncem, 
ki ga je v Ljubljani 27. 2. 2016 organizi-
rala Protirasistična fronta brez meja. 
Več na www.sviz.si. 
 

Na MIZŠ v povezavi z nerešenimi teža-
vami v predšolski vzgoji predlagajo 
skupno srečanje s predstavniki Skup-
nosti vrtcev Slovenije, in sicer čim prej 
zatem, ko nam bodo posredovali osnu-
tek protokola o nadomeščanju odsot-
nih delavcev. 
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Novela visokošolskega zakona v razpravi 
Šolsko ministrstvo je 26. 2. 2016 po-
sredovalo v javno obravnavo novelo 
Zakona o visokem šolstvu. Predlog se 
loteva treh ključnih področij, in sicer 
zagotavljanja kakovosti, stabilnosti 
financiranja in mednarodne odprto-
sti. Novela zakona ureja najnujnejše 
zadeve, kot so uresničitev ustavne 
odločbe glede stabilnega financiranja 
visokega šolstva iz leta 2011, prehod s 
programske na institucionalno akre-
ditacijo in internacionalizacijo v viso-
kem šolstvu. Poglavitne rešitve, pove-
zane s financiranjem, so namenjene 
stabilnosti financiranja visokega šol-
stva in se nanašajo na temeljni, znan-
stveno-raziskovalni in dopolnilni ste-
ber financiranja. Koncept izvira še iz 
časa ministrovanja nekdanjih šolskih 
ministrov dr. Stanke Setnikar-
Cankar in dr. Jerneja Pikala. Novela 
tako sledi izpolnitvi odločbe ustavne-
ga sodišča in s tem povezanim finan-
ciranjem visokega šolstva ter poveča-
nju kakovosti v njem. Višjo kakovost 
naj bi zagotovil tudi prehod s pro-
gramske na institucionalno akredita-
cijo in zgolj eno, prvo akreditacijo 

novih študijskih programov. S tokrat-
nimi spremembami zakona o viso-
kem šolstvu se ureja tudi področje 
internacionalizacije ali mednarodne 
odprtosti in rabe slovenskega jezika v 
visokem šolstvu. Z bistvenimi spre-
membami pri akreditacijah, demo-
kratizaciji in financiranju, ki jih prina-
ša novela visokošolskega zakona, so 
se na svoji zadnji seji 24. 2. 2016 sez-
nanili tudi članice in člani predsed-
stva Sindikalne konference visokega 
šolstva in znanosti SVIZ. Dokončni 
model financiranja naj bi bil določen 
v uredbi, ki bo predvidoma pripravlje-
na do konca letošnjega marca. Navzo-
či so ob tem izrazili bojazen, da ne bi 
način financiranja prizadel maribor-
ske in primorske univerze, predvsem 
pa bojazen, da ne bi financiranje štu-
dijske dejavnosti finančno oslabilo 
znanstvene dejavnosti. Predsedstvo 
visokošolske konference SVIZ bo 
stališče do predlagane novele Zakona 
o visokem šolstvu oblikovalo ob 
končni različici besedila le-te. Novela 
bo sicer v javni razpravi do 21. 3. 2016. 

Poziv informacijskega pooblaščenca 
V SVIZ smo januarja letos na Infor-
macijskega pooblaščenca naslovili 
pritožbo zaradi molka vlade ob poro-
čilu, ki ga je delovna skupina finanč-
nega ministrstva pripravila na podlagi 
dokumenta Mednarodnega denarne-
ga sklada o varčevanju v slovenskem 
šolstvu. Pooblaščenec ugotavlja, da  
nam vlada odgovora na zahtevo po 
posredovanju poročila ni posredovala 
oziroma o tej zahtevi ni odločila z od-
ločbo, zato jo je 2. 2. 2016 pozval, naj 
mu sporoči, zakaj odločbe ni izdala 
pravočasno, oziroma v roku o zahtevi 

odloči. Z Vlade smo v SVIZ zatem 11. 
2. 2016 prejeli pojasnilo, da je bilo v 
postopku priprave vladnega gradiva 
za sprejem odločitve o naši zahtevi 
ugotovljeno, da mora podati mnenje 
tudi komisija iz drugega odstavka 21.a 
člena Zakona o tajnih podatkih, ki jo 
vodi Urad Vlade RS za varovanje taj-
nih podatkov, zaradi česar je tudi pri-
šlo do zamude pri odločanju o zahtevi. 
Po pridobitvi mnenja omenjene ko-
misije naj bi bila odločitev sprejeta na 
prvi naslednji seji vlade.  

Z bistvenimi spremembami pri 
akreditacijah, demokratizaciji in 
financiranju, ki jih prinaša novela 
visokošolskega zakona, so se na svo-
ji zadnji seji 24. 2. 2016 seznanili tudi 
članice in člani predsedstva Sindi-
kalne konference visokega šolstva 
in znanosti SVIZ.  

Pismo mariborskemu rektorju 
Iz SVIZ smo zatem, ko so se sindikal-
ni zaupnice in zaupniki našega sindi-
kata na Univerzi v Mariboru seznanili 
z zaskrbljujočimi rezultati ankete o 
zadovoljstvu zaposlenih na tamkaj-
šnjem rektoratu ter s samoevalvacij-
skim poročilom rektorata, 3. 2. 2016 
naslovili dopis na rektorja dr. Igorja 
Tičarja. V njem smo zapisali, da ome-
njena anketa nakazuje na to, da priha-
ja na rektoratu mariborske univerze 
do mobinga in spolnega nadlegovanja 
zaposlenih, prav tako pa so SVIZ za 
posredovanje pri rektorju zaprosili 
nekateri zaposleni na rektoratu. Rek-
torju smo predlagali, naj izda poobla-
stilo za izvedbo postopka in pregled 
dogodkov iz samoevalvacijskega po-
ročila sodelavcu zunaj rektorata, ki se 

ukvarja s tem področjem. Ob tem smo 
ga pozvali, naj zaradi resnosti obtožb 
sproži postopke takoj, da bi bile po-
sledice za prizadete zaposlene čim 
manjše. Z dopisom rektorju smo v 
SVIZ seznanili tudi prorektorico za 
kakovost in trajnostno in družbeno 
odgovornost na mariborski univerzi 
dr. Lučko Lorber ter predsednika 
KOKU dr. Francija Čuša, da bi se tudi 
slednja aktivno vključila v reševanje 
nastale problematike, saj njuno po-
dročje dela zajema tudi skrb za zapo-
slene. Brez notranje odgovornosti do 
zaposlenih namreč po mnenju SVIZ 
ne moremo govoriti niti o družbeni 
odgovornosti univerze.  



Komu je napoti javno šolstvo? 
V SVIZ smo 24. 2. 2016 na novinarski 
konferenci  predstavili zbornik 
»Komu je napoti kakovostno javno 
šolstvo?«, ki je v sodelovanju s Cen-
trom za študij edukacijskih politik 
(CEPS) pri Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani nastal kot odziv na odločitev 
Ustavnega sodišča RS, da je člen Za-
kona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki govori o 
tem, da država javne programe v za-
sebnih osnovnih šolah financira v 
višini 85 odstotkov, v nasprotju z usta-
vo. Sodišče je državnemu zboru nalo-
žilo, naj omenjeno neskladje odpravi 
tako, da bodo javni programi v zaseb-
nih osnovnih šolah financirani v celo-
ti. Ugledni slovenski strokovnjaki in 
strokovnjakinja za področje javnega 
in zasebnega šolstva, ki so v knjižico 
zapisali svoje razmisleke, so opozorili, 
da bo imelo to, kar se zdaj lahko zdi 
drobna sprememba, čez desetletje 
morda bistveno drugačen pomen. Po 
mnenju urednika knjižice Marjana 

Šimenca odločba ustavnih sodnikov 
deluje kot precedens, ki bi lahko imel 
daljnosežne posledice na javno šol-
stvo, poleg tega pa vnaša napetost v 
razmerje med javnimi in zasebnimi 
šolami. Urednica Veronika Tašner je 
ob tem opozorila na možnost ponov-
nega poskusa razgradnje javnih služb 
in odvračanje od prvotne zakonoda-
jalčeve namere varovanja javnega šol-
stva ter podporo partikularnim inte-
resom in številčnejšemu ustanavlja-
nju zasebnih šol. Zaskrbljenost nad 
odločbo je na novinarski konferenci 
izrazil tudi glavni tajnik SVIZ Brani-
mir Štrukelj. Prepričan je, da bi lahko 
odločba v prihodnosti spremenila 
razmerje med javnim in zasebnim 
šolstvom, zato se SVIZ zavzema, da se 
v ustavo zapiše, da lahko državni zbor 
sam določi, koliko bo država financi-
rala zasebno izobraževanje, pri čemer 
pa je treba omogočiti tudi pogoje za 
delovanje zasebnega šolstva. Več na 
www.sviz.si. 

Pedagogika kot umetnost 
V SVIZ smo 26. 2. 2016 ponovno 
gostili priznanega mednarodnega 
predavatelja, pisca in učitelja Godija 
Kellerja, ki je navzočim tokrat v skla-
du s svojim prepričanjem, da je nujno 
poskrbeti, da otroci ohranijo veliko 
sanj, radovednost, veselje do življenja, 
odprtost, da razvijejo moč volje, soci-
alne spretnosti ter močno osebnost in 
samospoštovanje, spregovoril o te-
meljnih prvinah t. i. domačega in šol-
skega kurikuluma. Norveški pedagog 
švicarskega rodu z več kot petintride-
setimi leti izkušenj poudarja, da bi 
šola nujno morala biti prostor, v kate-
rem bi se našel in udejanjil svoje ta-
lente in zmožnosti vsak otrok, a ugo-
tavlja, da so v konceptu sodobne 
evropske šole številne skupine – žal – 

odrinjene ob rob. Ena od njih so t. i. 
nemirni otroci, ki prepogosto dobijo 
diagnozo motnje pozornosti 
(ADHD), četudi so mnogi med njimi 
zgolj zelo aktivni, česar pa izobraže-
valni sistem, kot je zasnovan, ne do-
pušča. Kot starši in učitelji pa bi mo-
rali po mnenju Godija Kellerja otroka 
zagledati takega, kot je, mu pomagati 
odkriti, za kaj je nadarjen, ga usmeriti 
na nove poti, mu pokazati nove reši-
tve in ga spodbujati. Ob tem predava-
telj izpostavlja še problematičnost 
skoraj popolne standardiziranosti 
zdajšnje šole, ki ne predvideva, da se 
vsak posameznik uči po svoje, v skla-
du s svojo osebnostjo. Več o predava-
nju in fotografije najdete na 
www.sviz.si. 
 

V SVIZ pričakujemo, da bo zbornik 
prispeval k temu, da bo v Sloveniji – da 
ne bi ponovili v delu nakazane poti 
razgradnje javnega sektorja – še pravi 
čas opravljen temeljit razmislek o smi-
selnih in potrebnih korakih pri ureja-
nju razmerja med javnim in zasebnim v 
šolstvu ter tako slovenskemu javnemu 
izobraževanju omogočeno, da ohranja 
svojo izpričano kakovost. 

Uspešne zimske športne igre 
Na smučišču Bukovnik v Šentjanžu 
pri Dravogradu so 29. 1. 2016 potekale 
že 11. zimske športne igre zaposlenih v 
zavodih za usposabljanje širom Slove-
nije. Že tradicionalno so razpis in 
organizacijo iger prevzeli SVIZ – Sin-
dikalna konferenca osnovnih šol in 
zavodov za usposabljanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potreba-
mi, Skupnost organizacij za usposab-
ljanje oseb s posebnimi potrebami v 
Republiki Sloveniji in Društvo speci-
alnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije.  Na belih strminah se je 
pomerilo 59 tekmovalk in tekmoval-
cev iz 14 zavodov. Fotogalerijo z iger 
in podatke o najboljših v posameznih 
kategorijah si lahko ogledate na naši 
spletni strani www.sviz.si.  
Članice in člani SVIZ se bodo imeli 
priložnost družiti ob vijuganju po be-
lih pobočjih tudi 5. 3. 2016, ko bo v 
organizaciji območnega odbora Vele-
nje potekalo tekmovanje v veleslalo-
mu na Golteh.  

Priznani norveški pedagog Godi Kel-
ler je na tokratnem predavanju član-
stvu SVIZ spregovoril o tem, kaj naj bi 
otrokom zagotovili doma in v šoli, da 
se bodo dobro znašli v preizkušnjah 
življenja.  


