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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

 v
s
e
b

in
e
 

29
. j

an
ua

r 2
01

6 
le

to
 6

, š
te

vi
lk

a 
 4

7 

02 GO o dodatkih za stalno pripravljenost 

 
03 Ponovni poziv k ureditvi NPZ 

 
04 Slovaški učitelji zahtevajo višje plače 

Razumeti šolsko delo 

Zatem ko je Računsko sodišče RS 
objavilo revizijsko poročilo o delovni 
obveznosti učiteljev in ugotovilo, da je 
bilo šolsko ministrstvo pri urejanju le-
te v letih 2012, 2013 in 2014 neučinko-
vito, smo v SVIZ 27. 1. 2016 pripravili 
novinarsko konferenco. Glavni tajnik 
sindikata Branimir Štrukelj je na njej 
poudaril, da revizija razrešuje nekate-
re dolgoletne dileme, a so predpostav-
ke o vrednotenju izrabe delovnega 
časa obenem napačne in kažejo na 
nerazumevanje temeljnih lastnosti 
učiteljskega dela. Opozoril je, da šola 
ni podjetje in da nima absolutno loče-
nih faz, ki bi jih lahko osamili, ovre-
dnotili in sestavljali nazaj skupaj. Gre 
namreč za bistveno zahtevnejši pro-
ces, na kar kaže tudi poročilo, ko nala-
ga pristojnemu ministrstvu, naj opre-
deli posamezne elemente dela, hkrati 
pa ugotavlja, da nekaterih nalog učite-
lja ni mogoče časovno ovrednotiti – 
denimo popravljanja izdelkov, pri-

prav na šolsko delo. SVIZ zagovarja, 
da naj bi sistem učitelju kot visoko 
organiziranemu strokovnjaku opre-
delil cilje, določil, koliko mora opravi-
ti, obenem pa mu prepustil, da pri 
tistih nalogah, ki niso vezane na pouk, 
sam upravlja z ekonomijo časa. To, da 
bi učitelju administrativno določili 
čas dela, osemurno prisotnost na de-
lovnem mestu, bi bilo zgrešeno in bi 
lahko omejilo in poslabšalo rezultate. 
SVIZ predlaga, naj se v Sloveniji usta-
novi neodvisno agencijo, ki bi opravi-
la resno analizo o učiteljevem delu. O 
delu učitelja, ki se ne konča v šoli, 
temveč se nadaljuje tudi zunaj nje, je 
pred novinarji spregovorila tudi pred-
sednica glavnega odbora SVIZ Jelka 
Velički, ob tem pa izrazila pričakova-
nje, da bi o delovnem času učiteljev 
razpravljali tisti, ki razumejo šolsko 
delo. Videoposnetki z novinarske 
konference so dostopni na 
www.sviz.si. 
 

Za odpravo anomalij v plačnem sistemu 
Vladna in sindikalna stran sta se 28. 1. 
2016 prvikrat letos sestali na pogaja-
njih v skladu z lani sprejetim dogovo-
rom o ukrepih za leto 2016, ki je za 
letos med drugim predvidel višji, če-
prav še vedno znižan regres ter spro-
stitev znižane plačne lestvice s sep-
tembrom, vključuje pa tudi zavezo za 
odpravo anomalij plačnega sistema. 
Temeljni namen prvega srečanja je 
bil, da se pogajalski strani dogovorita 
za metodologijo, po kateri bi odpravili 
anomalije v plačnem sistemu, ki ob-
stajajo že, odkar je bil slednji leta 2008 
vzpostavljen. Anomalije pa bi morali 
odpraviti do konca letošnjega aprila. 
Na prvem srečanju se vladna stran ni 

mogla izogniti neupravičenemu izpla-
čevanju dodatkov za stalno pripravlje-
nost, ob čemer je bilo slišati tudi nekaj 
zahtev po zamenjavi pogajalske struk-
ture na vladni strani. Predsednik 
Konfederacije sindikatov javnega 
sektorja je ob robu prvega srečanja 
izpostavil, da imajo kot pogajalci veli-
ko odgovornost do zaposlenih v sku-
pini J, zlasti tistih z nizkimi in preniz-
kimi plačami. Kot je poudaril, so nji-
hove plače dolžni poskušati zvišati in 
odpraviti anomalije. Več na 
www.sviz.si.  
 

Sistem naj bi učitelju kot visoko orga-
niziranemu strokovnjaku opredelil 
cilje, določil, koliko mora opraviti, 
obenem pa mu prepustil, da pri tistih 
nalogah, ki niso vezane na pouk, sam 
upravlja z ekonomijo časa. 
 
 

V skladu z lani sprejetim dogovorom 
so vlada in sindikati javnega sektorja 
začeli pogajanja za odpravo anomalij 
plačnega sistema. 
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GO o dodatkih za stalno pripravljenost 
Na sedežu GO SVIZ je 19. 1. 2016 po-
tekala izredna seja glavnega odbora, 
na kateri so se njegovi članice in člani 
opredeljevali o Aneksu h Kolektivni 
pogodbi o oblikovanju pokojninskega 
načrta za javne uslužbence ter potrdili 
sklep, da SVIZ omenjeni dokument 
podpiše. Ob tem so razpravljali tudi o 
aktualni problematiki izplačevanja 
dodatka za stalno pripravljenost na 
fakultetah in izplačevanje dodatka za 
stalno pripravljenost vodstvenim ka-
drom najostreje obsodili. Za SVIZ 
namreč ni dvoma, da gre pri izplačilu 
omenjenega dodatka vodstvom fakul-
tet za nezakonito izboljševanje plač 
vodstvenega kadra, ki potrjuje, da 
univerzitetna elita obvladuje tokove 
denarja na univerzi in da je njena moč 
odločanja tako velika, da si lahko 
sistematično zagotavlja privilegije. 
Navzoči na seji so poudarili, da so 
posledice za univerzo skrajno škodlji-
ve, saj v javnosti nastaja napačen vtis, 
da je denarja na univerzah dovolj in 
preveč. Elita si je denar za izplačilo 
nezakonitih dodatkov zagotavljala 
tudi v času največje krize, za lektorje, 
bibliotekarje in asistente pa naj ga za 
izvedbo nedokončane umestitve v 
plačne razrede, na podlagi aneksa h 
kolektivni pogodbi z leta 2009, še da-
nes ne bi bilo. Razmerja  moči pri  

odločanju se morajo po prepričanju 
SVIZ spremeniti v korist večine zapo-
slenih, nujno je okrepiti notranjo de-
mokracijo na univerzah ter povečati 
vpliv večine na organizacijske in fi-
nančne odločitve. Na seji je bilo izpo-
stavljeno, da si je nekdanji dekan 
Ekonomske fakultete v Ljubljani in 
zdajšnji minister za finance dr. Dušan 
Mramor dodatek za stalno pripravlje-
nost izplačeval v času, ko je zagovarjal 
znižanje plač v javnem sektorju. S 
tem, ko je govoril eno, delal pa drugo, 
je izgubil vsakršno verodostojnost pri 
zagovarjanju varčevalne plačne politi-
ke; prejemanje dodatka za stalno pri-
pravljenost pa je, kot so izpostavili 
članice in člani GO SVIZ, ob tem po-
dobno vprašljivo tudi za kredibilnost 
ministrice za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Maje Makovec Brenčič. 
Spričo omenjenega se v SVIZ poraja 
vprašanje, kako bo finančni minister 
na bližajočih se pogajanjih s sindikati 
javnega sektorja, ki bomo zahtevali 
izboljšanje plač v prihodnjem letu, 
zagovarjal restriktivno politiko plač, 
kar pa je najprej vprašanje za predse-
dnika vlade dr. Mira Cerarja. V SVIZ 
izpostavljamo, da  je slednji z zavrni-
tvijo odstopa, ki ga je ponudil dr. Du-
šan Mramor, odgovornost v celoti 
prevzel nase.   

Sestanek aktiva Mlad.si SVIZ 
Sredi januarja, 14. 1. 2016, so se na pr-
vem letošnjem sestanku srečali člani-
ce in člani aktiva Mlad.si SVIZ in 
uvodoma prisluhnili glavnemu tajni-
ku sindikata Branimirju Štruklju, ki 
jih je seznanil z najaktualnejšimi do-
godki in tem, kaj se obeta na sindikal-
nem področju v prihodnje. V razpravi 
so se navzoči dotaknili tako afere s 
plačevanjem dodatka za stalno pri-
pravljenost na fakultetah kot 

(neuspelega) razpisa šolskega mini-
strstva za pripravništvo oziroma za-
poslitev tristo učiteljev začetnikov. V 
pogovoru so bila izpostavljena tudi 
bližajoča se pogajanja o odpravi ano-
malij v plačnem sistemu s poudarkom 
na plačni skupini J, spregovorili pa so 
še o tem, kaj se na področju plač obeta 
v prihodnjem letu, ter o problematiki 
razredništva, napredovanj in strokov-
nega izpita.  

V SVIZ smo na nesprejemljivost izpla-
čevanja dodatka za stalno pripravlje-
nost vodstvu posameznih fakultet že 
pred izredno sejo GO SVIZ opozorili z 
dvema sporočiloma za javnost. Obe 
lahko preberete na www.sviz.si. 

Analiza razredniškega dela 
V SVIZ smo v začetku letošnjega ja-
nuarja, 5. 1. 2016, prek naših sindikal-
nih zaupnic in zaupnikov naslovili na 
razredničarke in razrednike v osnov-
nih šolah, srednjih šolah ter šolah s 
prilagojenim programom ali poseb-
nim programom vzgoje in izobraževa-
nja vprašalnik o razredništvu. Z vpra-
šanji, ki smo jim jih postavili, smo 
želeli izvedeti, koliko ur  na teden na-
menijo za razredništvo in kakšna so 
njihova pričakovanja glede vrednote-
nja tega dela. Do zdaj smo prejeli sku-
paj 7.790 izpolnjenih vprašalnikov, 
pri čemer je na osrednje vprašanje, 
koliko časa na teden v povprečju po-
rabijo za razredniško delo, večina, tj. 
31, 5 odstotka, učiteljic in učiteljev 

odgovorila, da 3 ure. Analiza še preo-
stalih odgovorov pa je pokazala, da  
porabijo učiteljice in učitelji za razre-
dniško delo v povprečju 3,4 ure na 
teden. Ob vprašanju, kako bi delo raz-
rednika bolje ovrednotili, je dobra 
polovica, tj. 50,3 odstotka, tistih, ki so 
nam vprašalnike vrnili, menila da je 
potreben višji dodatek za razredniš-
tvo, 30,9 odstotka bi jih vpeljalo novo 
delovno mesto učitelja razrednika, 
18,8 odstotka pa povečalo število ur za 
razredništvo v okviru delovne obve-
znosti. Posredovane odgovore bomo 
v SVIZ uporabili kot argument pri 
zahtevi za ustreznejše vrednotenje 
obsega dela razrednika.  

Komisija je za zdaj pregledala 7.790 
izpolnjenih vprašalnikov, s katerimi 
smo v SVIZ želeli izvedeti, koliko ur  
na teden učiteljice in učitelji razredni-
ki namenijo za razredništvu in kakšna 
so njihova pričakovanja glede vredno-
tenja tega dela. Podrobnejša analiza 
vprašalnikov bo prestavljena nakna-
dno.  

Članice in člani aktiva Mlad.si SVIZ so 
se strinjali z idejo o nadaljevanju in 
poglabljanju sodelovanja s sorodnimi 
skupinami – denimo sindikatom Mla-
di Plus, ki deluje v okviru ZSSS – in 
iskali odgovor na to, kako tudi v okvi-
ru SVIZ privabiti k sodelovanju in ak-
tivnostim več mladih. 
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Ponovni poziv k ureditvi NPZ 
Iz SVIZ smo 22. 1. 2016 Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) z dopisom znova pozvali k 
spremembi Dogovora o določitvi me-
ril in kriterijev za plačilo vrednotenja 
preizkusov znanja iz nacionalnega 
preverjanja znanja v šolskem letu 
2014/2015 ter k sprejetju Meril in kri-
terijev za plačilo vrednotenja preizku-
sov znanja iz nacionalnega preverja-
nja znanja za šolsko leto 2015/2016.  
V SVIZ smo k spremembi Dogovora 
o določitvi meril in kriterijev za plači-
lo vrednotenja preizkusov znanja iz 
nacionalnega preverjanja znanja v 
šolskem letu 2014/2015 šolsko mini-
strstvo sicer pozvali že v začetku julija 
2015, a odgovora na pobudo do zdaj še 
nismo prejeli. Ministrstvo smo takrat 
opozorili, da so šole neustrezno obra-
čunavale in posledično izplačevale 
nižje vrednosti dogovorjenega plačila 
za vrednotenje preizkusov znanja iz 
nacionalnega preverjanja znanja v 
šolskem letu 2014/2015 (NPZ). Do 
nepravilnega ravnanja je prišlo zaradi 
neustreznega zapisa višine in vrste 

bruto zneska, ki ga šolam za izvedbo 
NPZ zagotovi MIZŠ. V zvezi s tem 
smo zato predlagali ustrezno spre-
membo v 1. členu omenjenega dogo-
vora. Ob tem smo predlagali tudi 
spremembo 4. člena dogovora, in si-
cer tako, da se pri vrednotenju NPZ 
upoštevajo tudi kontrolni testi. Sled-
nji se namreč opravijo po uvodnem 
preizkusu ter preizkusih za standardi-
zacijo. Učiteljice in učitelji jih popra-
vijo na enak način kot ostale teste, ki 
sledijo standardizaciji, in zanje potre-
bujejo enako časa kot za druge preiz-
kuse, ki se vrednotijo v skladu s 1. čle-
nom dogovora. Kot omenjeno, v sin-
dikatu od ministrstva pričakujemo 
tudi, da bo za vrednotenje NPZ v šol-
skem letu 2015/16 pravočasno sprejelo 
Merila in kriterije za plačilo vrednote-
nja NPZ, v dopisu pa smo MIZŠ za-
prosili še, naj nas seznanijo s svojimi 
dozdajšnjimi aktivnostmi in morebit-
nimi ugotovitvami iz razprave o na-
daljnjem razvoju NPZ, ki na ministr-
stvu, kot so nas seznanili, poteka od 
začetka tega šolskega leta. 

Spori krnijo delovanje muzeja 
V SVIZ že dlje spremljamo dogajanje 
v Gorenjskem muzeju v Kranju, kjer 
so razmere in odnosi med zaposleni-
mi neustrezni. To se med drugim zr-
cali skozi vsakodnevne spore med 
vodstvom in zaposlenimi ter med 
samimi zaposlenimi. Glede na to, da 
takšne razmere in odnosi vztrajajo že 
dolgo, vodstvo muzeja pa problemov 
ne razrešuje, temveč je samo celo 
osrednji del spora, je SVIZ 14. 1. 2016 
župana Mestne občine Kranj, ki je 
ustanoviteljica muzeja, pozval, naj 

poseže v predstavljeno stanje in zago-
tovi normalno delovanje ustanove. 
SVIZ je prepričan, da muzej, če bi se 
takšno stanje nadaljevalo, ne bo več 
zmogel opravljati svojega temeljnega 
poslanstva, za katerega je bil ustanov-
ljen. Najboljša rešitev za razmere, v 
katerih so se znašli muzej in zaposleni 
v njem, bi bilo po mnenju SVIZ iska-
nje tretje, tj. zunanje osebe, ki bi neo-
bremenjeno prevzela vodenje ustano-
ve.  

K spremembi Dogovora o določitvi 
meril in kriterijev za plačilo vredno-
tenja preizkusov znanja iz nacional-
nega preverjanja znanja v šolskem 
letu 2014/2015 smo v SVIZ šolsko 
ministrstvo sicer pozvali že v začet-
ku julija 2015, a odgovora na pobudo 
do zdaj še nismo prejeli.  

Zahtevali opravičilo filharmonikom 
Ob izteku minulega leta sta SVIZ in 
Glosa na direktorja Slovenske filhar-
monije (SF) Damjana Damjanoviča 
naslovila protest zaradi njegovih žali-
tev v omenjeni ustanovi zaposlenih 
glasbenic in glasbenikov ter zahtevo 
po opravičilu. Direktor SF se je takrat 
v medijih pritoževal nad nesorazmer-
no odgovornostjo direktorjev v kultu-
ri, ki da imajo zvezane roke, in ko-
mentiral zaposlene, katerih obvezno-
sti da so poljubne, odgovornost nika-
kršna, časa za rovarjenje pa da imajo 
neomejeno. V odzivu na pismo sindi-
katov je direktor zapisal, da očitana 
mu izjava temelji na dejstvih ter ima 
zanjo dokaze, zato je prepričan, da v 
njej ni nobenih žalitev, temveč gre le 
za oceno stanja in razmer, v katerih 
dela. Ob nekaj dodatnih pojasnilih je 
predlagal tudi srečanje z vodstvom 
SVIZ in Glose. Predsednik Glose Mi-
tja Šuštar in glavni tajnik SVIZ Brani-
mir Štrukelj sta v prvih dneh januarja 

direktorju SF odgovorila in ponovila 
zahtevo po javnem opravičilu. Odzva-
la sta se tudi na predlog za sestanek in 
potrdila pripravljenost na srečanje, na 
katerem bi se v dobro ugleda Sloven-
ske filharmonije pogovorili o razlogih 
za nastale nesporazume in konflikte 
med vodstvom SF in zaposlenimi. 
Predsednik Glose in glavni tajnik 
SVIZ sta predlagala, da bi bili na 
sestanku poleg njiju prisotni tudi re-
prezentativni predstavniki zaposlenih 
v SF, poleg vodij obeh sindikatov v 
ustanovi še člani delavskega predstav-
ništva. V kasnejših neformalnih po-
govorih z direktorjem SF je le-ta opo-
rekal možnosti skupnega srečanja, ki 
bi se ga udeležili tudi člani delavskega 
predstavništva SF. Tega stališča Glo-
sa in SVIZ ne razumeta in zanj ne vi-
dita nobenega argumenta, zato bosta 
vztrajala pri izvedbi srečanja med di-
rektorjem SF z vodji sindikatov ter z 
vsemi predstavniki zaposlenih. 

SVIZ in Glosa bosta vztrajala pri iz-
vedbi srečanja med direktorjem Slo-
venske filharmonije z vodji sindikatov 
ter z vsemi predstavniki zaposlenih. 



Merilo naj bo sposobnost 
V SVIZ smo ob prvem letu delovanja 
Odbora za enakost SVIZ , katerega 
temeljno poslanstvo je ob različnih 
priložnostih na ravni našega sindika-
ta in posledično tudi širše spodbujati 
zavedanje o pomenu odpravljanja 
vseh vrst na spolu temelječih stereoti-
pov in o pomenu uveljavljanja enako-
vredne zastopanosti obeh spolov na 
vseh ravneh družbe. V mislih na to 
smo 19. 1. 2016 organizirali še eno v 
nizu naših rednih predavanj in omizij, 
tokrat v sodelovanju z mag. Natašo 
Briški. V sklopu predavanja »Aktivno 
državljanstvo, enakost spolov in me-
diji« nam je novinarka in svetovalka 
za komuniciranje na družbenih 
omrežjih in novih medijskih kot sou-
stanoviteljica in urednica medijske 
mreže Metina lista spregovorila o 
njihovih dozdajšnjih izkušnjah s pri-
zadevanji za enakost spolov v sloven-

ski družbi. Podrobneje je predstavila 
projekt Meta Dekleta in analize zasto-
panosti spolov v tradicionalnih medi-
jih, ki pomagajo razumeti prevladujo-
če vzorce in družbene trende. Preda-
vanje je tako ponudilo priložnost za 
zanimivo razpravo o delovanju medi-
jev in enakovredni zastopanosti spo-
lov v njih. Pri Metini listi namreč vsak 
mesec spremljajo najbolj gledane in-
formativno-analitske oddaje na slo-
venskih televizijah in beležijo, kako 
pogosto dobijo priložnost, da v studiu 
povejo svoje mnenje strokovnjaki ali 
strokovnjakinje, in katere so teme, v 
okviru katerih se jih najpogosteje 
vpraša za mnenje. Mag. Nataša Briški 
je povedala, da njihove ugotovitve z 
vidika enakosti niso spodbudne, in 
poudarila, da bi moralo biti edino 
merilo, ko izbiramo med sogovornico 
ali sogovornikom, sposobnost.  

Slovaški učitelji za višje plače 
Slovaški učiteljice in učitelji so se za-
radi po njihovem prenizkih plač 25. 1. 
2016 zbrali na protestu pred parla-
mentom v središču Bratislave, kjer so 
še dodatno izpostavili svoje zahteve, 
in začeli stavko. Protestnikom so 
podporo izkazali tudi številni študen-
ti, starši šolarjev in znane osebnosti. 
Na delo ob stavki ni prišlo približno 
11.500 učiteljev na več kot 700 šolah, 
zaradi česar je pouk na približno vsaki 
deseti šoli ali povsem odpadel ali pa je 
potekal le v omejeni obliki. Učitelji od 
vlade zahtevajo povišico plače, dolo-
čene v kolektivni pogodbi, in sicer za 
140 evrov v letošnjem letu  letu in za 
90 evrov v prihodnjem. Poleg tega 
terjajo 400 milijonov evrov več iz dr-
žavnega proračuna za boljšo oprem-
ljenost šol, ki so kronično finančno 

podhranjene. Pogajanja med pred-
stavniki učiteljev in ministrstva za 
šolstvo so dokončno propadla sredi 
januarja, ko je pristojni minister Juraj 
Draxler zahteve učiteljev označil kot 
nerealne in nesprejemljive. Dejal je 
še, da pedagogi s stavko ne bodo do-
segli ničesar, ampak da bo to udarec v 
prazno. Slovaški premier Robert Fico 
je spomnil, da je njegova vlada v izte-
kajočem se mandatu učiteljske plače 
dvignila že za skupno 22 odstotkov, 
medtem ko drugi javni uslužbenci 
niso niti približno imeli takšne sreče. 
Začetna plača učitelja na Slovaškem 
medtem znaša 650 evrov bruto, tudi z 
dodatnimi kvalifikacijami in večletni-
mi izkušnjami pa le stežka preseže 
1.000 evrov.  

Varnost in zdravje v izobraževanju  
V Londonu je 29. 1. 2016 potekal drugi 
od obeh t. i. trening seminarjev v sklo-
pu projekta Socialni partnerji promo-
virajo ustrezna delovna mesta in po-
goje v izobraževanju za bolj zdravo 
poklicno življenje. Ob približno 35 
udeleženkah in udeležencih iz evrop-
skih sindikatov je na dogodku sodelo-
val tudi predstavnik SVIZ. V sklopu 
številnih koristnih predavanj je Tim 
Tregenza iz evropske agencije za var-
nost in zdravje pri delu predstavil pre-
gled podatkov o varnosti in zdravju na 
evropski ravni s poudarkom na izo-
braževanju. Kot je poudaril, je znano, 
da psihosocialna tveganja vodijo v 
nastanek z delom povezanega stresa, 

ta pa v negativne čustvene, kognitivne 
in vedenjske posledice. Najpogostejši 
dejavniki tveganja v izobraževanju so 
težavni »klienti«, kot se je izrazil stro-
kovnjak, tj. učenci in starši, dolgi de-
lovniki, nezmožnost vplivanja na ne-
katere odločitve in dogajanje ter ča-
sovni pritisk. Ob tem je spomnil na 
tudi finančne posledice odsotnosti z 
dela, pri čemer na Finskem, denimo, 
znaša strošek države zaradi absenti-
zma dve milijardi evrov mesečno. V 
nadaljevanju seminarja so bili na pri-
meru konkretnih šol predstavljeni 
zgledi dobre prakse, ki pripomorejo k 
bolj urejenemu in manj stresnemu 
delovnemu okolju.   

V Nemčiji so s ciljem zagotoviti bolj 
zdravo poklicno življenje med drugim 
natančno razdelili naloge in odgovor-
nosti pri delu, vpeljali izobraževanja 
ter se vključili v državni program zdra-
vja in varnosti v izobraževanju, na po-
sameznih šolah pa skušajo pri načrto-
vanju urnikov čim bolj upoštevati po-
trebe učiteljic in učiteljev, tudi z ozi-
rom na njihove družinske okoliščine.  

Učitelji od vlade zahtevajo zvišanje 
plače, in sicer za 140 evrov v letošnjem 
letu in za 90 evrov v prihodnjem. Poleg 
tega terjajo 400 milijonov evrov več iz 
državnega proračuna za boljšo oprem-
ljenost šol. 


