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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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Za nadaljnje odpravljanje varčevanja 

Članice in člani Glavnega odbora 
SVIZ (GO SVIZ) so se 21. in 22. 3. 
2016 v Portorožu sešli na vsakoletni 
dvodnevni seji, na kateri so se uvodo-
ma seznanili z dogajanjem v sindikatu 
od zadnje redne seje, v osrednjem 
delu pa so se opredeljevali do vladne-
ga predloga Izhodišč za pogajanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja o določitvi okvira oziroma 
možne rasti stroškov dela v javnem 
sektorju 2017–2020 in ga soglasno 
zavrnili. Predlog po mnenju GO SVIZ 
namreč pomeni nadaljevanje varčeva-
nja v javnem sektorju in onemogoča 
postopno zboljševanje plač, zato bo 
sindikat vztrajal pri zahtevi po uvelja-
vitvi lanskega Dogovora o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 
in s tem pri nadaljevanju odpravljanja 
varčevalnih ukrepov, ki so še v veljavi. 
To pomeni čimprejšnjo uveljavitev 
plačila redne delovne uspešnosti, mi-
nimalnega regresa za letni dopust za 
vse in polnih premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarova-
nja za javne uslužbence. Po sklepu s 
seje bo SVIZ predlagal tudi spremem-
be in dopolnitve Kolektivne pogodbe 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja z 
vpeljavo novega delovnega mesta uči-
telj razrednik ter uvedbo četrtega 
strokovnega naziva za strokovne de-
lavce. Navzoči na seji so v nadaljeva-
nju ob aktualnem poročilu Računske-
ga sodišča o delovnem času učiteljev 
razpravljali o usmeritvah SVIZ za 
sodelovanje v Delovni skupini za pri-
pravo rešitev razporejanja delovnega 
časa v izobraževanju in znova opozo-
rili, da so nekatere predpostavke o 
vrednotenju izrabe delovnega časa, ki 
izhajajo iz omenjenega dokumenta, 
napačne in kažejo na nerazumevanje 
temeljnih lastnosti učiteljskega dela. 
Članice in člani GO SVIZ so v sklep-
nem delu seje ob točki o integraciji 
otrok priseljencev v slovenski izobra-
ževalni sistem ponovno odločno pou-
darili odgovornost učiteljstva pri od-
pravljanju predsodkov, strahu in apri-
ornega zavračanja migrantov ter izpo-

stavili njihovo zavezanost k vzgoji za 
strpnost in medčloveško solidarnost, 
k čemur SVIZ poziva tudi Evropski 
sindikalni odbor za izobraževanje 
(ETUCE). GO SVIZ je v sklopu te 
razprave svoje stališče do nesprejem-
ljivosti sovražnega govora in splošne-
ga širjenja izražanja sovražnosti, stop-
njevanja nestrpnosti in agresivnosti 
proti tistim, ki skrbijo za deprivilegi-
rane skupine, ranljive posameznike 
ali pa so preprosto zgolj drugače 
misleči, izrazil tudi s podporo Sveto-
valnici za migrante in za njeno delo-
vanje namenil 20.000 evrov. GO 
SVIZ je na seji v Portorožu na pobudo 
Aktiva mladih članov sindikata pod-
prl še sklep o pozivu ministrstvu za 
izobraževanje, naj v čim krajšem času 
razpiše mesta za pripravnike, kot mu 
to nalaga že ZOFVI, in sicer na način, 
da čim več mladim oziroma kandida-
tom omogoči pridobivanje zahteva-
nih delovnih izkušenj za pristop k 
strokovnemu izpitu ter s tem tudi 
možnost za pridobitev zaposlitve v 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 
Članice in člani GO SVIZ pa so se 
seznanili tudi z delom in finančno-
materialnim poslovanjem območnih 
odborov sindikata, poročilom uprav-
ljavca počitniških stanovanj SVIZ, 
podprli ustanovitev Sekcije šolskih 
knjižničarjev, potrdili sklep o članari-
ni ter finančno poročilo SVIZ za mi-
nulo leto in predlog finančnega načrta 
za leto 2016. 

Na pobudo Aktiva mladih članov sin-
dikata in po sklepu GO SVIZ smo 30. 3. 
2016 na šolsko ministrstvo naslovili 
poziv, naj naj v čim krajšem času razpi-
še mesta za pripravnike, kot mu to na-
laga že ZOFVI., , in sicer na način, da 
čim več mladim oziroma kandidatom 
omogoči pridobivanje zahtevanih de-
lovnih izkušenj za pristop k strokov-
nemu izpitu ter s tem tudi možnost za 
pridobitev zaposlitve v dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja.  
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Stališča do novele ZViS 

Ob izteku javne razprave smo na mi-
nistrstvo za izobraževanje 18. 3.2016 
naslovili odziv na novelo Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS). Zapisali smo, 
da smo v SVIZ v razpravah v delovni 
skupini za pripravo novele opozarjali, 
da v noveli ni v celoti upoštevana od-
ločba Ustavnega sodišča RS, ki pravi, 
da treba v zakonu določiti vsaj obseg 
javne službe v visokem šolstvu, te-
meljne pogoje za dostop posamezni-
kov do storitve visokega izobraževa-
nja ter temeljne pogoje za izvajalce 
javne službe.  Predlagatelj novele 
ZViS prav tako ni upošteval predloga 
SVIZ, da bi se uravnotežila sestava 
sveta Nacionalne agencije RS za ka-
kovost v visokem šolstvu, tako da bi 
bili v njem enakovredno zastopani vsi 
deležniki. V dopisu smo izpostavili še, 
da je bila spregledana tudi zahteva 
sindikatov, da se natančneje določi 
normativ neposredne pedagoške ob-
veznosti, študentom pa se v SVIZ pri-
družujemo pri dvomu o ustreznosti 
predlaganih sprememb na področju 
zagotavljanja in spremljanja kakovo-
sti in prehoda na institucionalno 
akreditacijo. Čeprav je v noveli zako-

na narejen pomemben korak pri so-
delovanju nepedagoških delavcev pri 
volitvah rektorjev in dekanov, v SVIZ 
ugotavljamo, da tudi tu ni bil sprejet 
naš predlog, ki se nanaša na volitve. 
Sindikati smo namreč zahtevali, da so 
pri volitvah enakopravno zastopani 
vsi zaposleni v visokošolskih zavodih. 
Ministrico smo opozorili tudi, da se z 
novelo zakona eksplicitno opušča 
uveljavitev strateškega cilja financira-
nja visokega šolstva do leta 2020, kot 
je opredeljen v Nacionalnem progra-
mu visokega šolstva 2011–2020. Pose-
bej smo izpostavili še zahtevo razisko-
valnih inštitutov, da se takoj pristopi 
k prenovi zakona o raziskovalni de-
javnosti, ki bi okrepil stabilnost finan-
ciranja raziskovalnega področja. Ob 
tem smo se vprašali o zagotovilu, ki ga 
je podalo MIZŠ, in sicer da bo vzpore-
dno z ZViS pripravljen tudi zakon o 
raziskovalni dejavnosti. Za SVIZ je  
pomembno še, da povečano financi-
ranje, pogojeno s predlogi in spre-
membami ZViS, v nobenem primeru 
ne bo zmanjšalo finančnih sredstev za 
raziskovalno dejavnost. Več na 
www.sviz.si. 

Zahteva po odvzemu pooblastil 
Zatem ko smo v SVIZ že pred več kot 
mesecem rektorja dr. Igorja Tičarja 
pisno opozorili na nevzdržne razmere 
na rektoratu mariborske univerze, ki 
so posledica ravnanja tamkajšnjega 
glavnega tajnika, smo ga 8. 3. 2016 
znova pozvali, naj takoj izpelje po-
stopke ugotavljanja odgovornosti za 
obtožbe in do končnih ugotovitev 
Teodorju Lorenčiču, ki s svojim rav-
nanjem ogroža elementarno delova-
nje rektorata ter načenja ugled Uni-
verze v Mariboru, odvzame vsa poo-
blastila glavnega tajnika. Pismo s pod-
pisi zaposlenih na mariborskem rek-
toratu, ki smo ga prejeli v SVIZ, je 
namreč za slednjega skrajno obreme-

njujoče, iz zapisanega pa izhaja tudi 
skrajna stiska zaposlenih, ki so se od-
ločili spregovoriti, kljub strahu, da bi 
se  lahko zaradi tega pritiski nanje še 
povečali. Rektorja smo opozorili, da 
je kot delodajalec po Zakonu o delov-
nih razmerjih dolžan varovati dosto-
janstvo delavca pri delu ter zagotavlja-
ti takšno delovno okolje, v katerem 
nihče od zaposlenih ne bo izpostav-
ljen spolnemu in drugemu nadlegova-
nju ali trpinčenju delodajalca, predpo-
stavljenih ali sodelavcev. SVIZ je ob 
tem na pristojni Inšpektorat RS za 
delo naslovil zahtevo, naj preveri ob-
tožbe.  

V odzivu na novelo visokošolskega 
zakona smo izpostavili tudi zahtevo 
raziskovalnih inštitutov, da se takoj 
pristopi k prenovi zakona o razisko-
valni dejavnosti, ki bi okrepil stabil-
nost financiranja raziskovalnega po-
dročja. 

Ob zaupanje filharmonikov 
Delavsko predstavništvo v Slovenski 
filharmoniji je ob podpori SVIZ ter 
Sindikata kulture in narave Slovenije 
Glosa v začetku letošnjega marca iz-
peljalo glasovanje o primernosti 
Damjana Damjanoviča, da še naprej 
opravlja funkcijo direktorja filharmo-
nije. Glasovanja se je udeležilo 114 od 
skupno 149 zaposlenih, pri čemer jih 
je kar 91 (79,82 %) direktorju odreklo 
zaupanje. Nezaupnica je bila pri tem 
posledica njegovega omalovaževanja 
v Slovenski filharmoniji zaposlenih 
glasbenic in glasbenikov ter žaljivih in 
neresničnih trditev, da imajo slednji 
preveč časa za rovarjenje, poljubne 
zadolžitve in nobene odgovornosti. 
Javnemu pozivu navkljub, naj se za-
poslenim za izrečeno opraviči, direk-

tor tega ni storil, temveč je z izjavami, 
kot je tista, da gre le za majhno skupi-
no posameznikov, zavajal javnost in 
razdor med zaposlenim še poglobil. 
Direktor je prav tako zavrnil sestanek 
s sindikati ob navzočnosti članic in 
članov delavskega predstavništva, ki 
so bili izvoljeni v skladu z določbami 
kolektivne pogodbe za kulturo. Neza-
dovoljstvo z vodenjem zavoda in z 
odnosom direktorja do zaposlenih ter 
zaskrbljenost za prihodnost ustanove, 
ki jo zaposleni dnevno izražajo, sta 
izjemno velika, zato smo v SVIZ in 
Glosi v sporočilu za javnost 30. 3. izra-
zili prepričanje, da zdajšnji direktor 
ne more uspešno voditi Slovenske 
filharmonije in ga pozvali k odstopu.  

V SVIZ-u in Glosi smo hkrati pozvali 
ministrico za kulturo mag. Julijano 
Bizjak Mlakar, naj nemudoma sprejme 
predstavnike orkestra in zbora Slo-
venske filharmonije, delavskega pred-
stavništva ter obeh sindikatov, da ji 
pojasnimo razloge za nezadovoljstvo, 
ki se je izrazilo tudi v glasovanju o zau-
panju direktorju. 
 

http://www.sviz.si/novice/3683/0/Stali%C5%A1%C4%8Da-do-predloga-novele-ZViS
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Vključevanje priseljencev v VIZ 
Na sedežu SVIZ smo 30. 3. 2016 v 
organizaciji Odbora za enakost SVIZ 
Slovenije z namenom pokazati na 
multikulturno realnost v vzgoji in 
izobraževanju, prikazati dejavnosti 
šolskega ministrstva na področju 
vključevanja otrok priseljencev v šole 
in vrtce ter učinkovite vzgojno-
izobraževalne prakse pripravili omiz-
je »Vključevanje otrok priseljencev v 
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem«. 
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj 
je na dogodku izpostavil soodgovor-
nost sindikata, da s tovrstnimi razpra-
vami in drugimi aktivnostmi pripo-
more k zmanjševanju predsodkov o 
beguncih in migrantih, ki smo jim bili 
v zadnjem času priča tudi v Sloveniji. 
Dr. Mitja Sardoč s Pedagoškega inšti-
tuta v Ljubljani je v svojem prispevku 
spregovoril o nujnosti in aktualnosti 
vključevanja in sprejemanja različno-
sti v proces javnega šolanja. Predstav-
nici šolskega ministrstva dr. Andreja 
Barle Lakota in dr. Stanka Lunder 
Verlič sta nanizali pripravljalne ukre-
pe MIZŠ na tem področju, predstavili 
spletno podstran, namenjeno vključe-

vanju priseljencev, napovedali pro-
gram opismenjevanja za mladoletnike 
ter razpis za opolnomočenje strokov-
nih delavcev za uspešnejše vključeva-
nje otrok v vzgojno-izobraževalno 
okolje. Z zgledi dobre prakse in teža-
vami, s katerimi se šole spoprijemajo 
pri vključevanju otrok priseljencev, 
sta omizje sklenili pomočnica ravna-
telja jeseniške osnovne šole Prežiho-
vega Voranca Jelka Kusterle in mag. 
Zala Bojović, učiteljica nemščine na 
berlinski osnovni šoli Möwensee-
Grundschule. Predstavnica slovenske 
šole je izpostavila, da so jih dozdajšnje 
izkušnje naučile, da je vključevanje 
otrok priseljencev uspešnejše, če se ti 
ne povezujejo v t. i. zaprte skupine. 
Šole to lahko preprečijo tako, da te 
otroke razpršijo po različnih oddel-
kih. Tudi nemške izkušnje pa so po-
kazale, da je treba otrokom priseljen-
cev, ki obiskujejo t. i. pripravljalne 
razrede (nem. Willkommensklasse) in 
ne znajo nemščine, omogočiti čim več 
druženja z otroki iz rednih razredov. 
Več o dogodku na www.sviz.si. 

Proti ukinitvi javnega zavoda 
 
V SVIZ smo 25. 3. 2016 na županjo 
Občine Ljutomer mag. Olgo Karba 
naslovili nasprotovanje ukinitvi Jav-
nega zavoda za šport, izobraževanje 
odraslih in mladino Ljutomer. Župa-
njo smo opomnil, da o nameravani 
ukinitvi zavoda ni predhodno obve-
stila zaposlenih in da se z njimi ni po-
svetovala ali analizirala možnosti za 
njihovo prezaposlitev. Prav tako z 
ukrepom ni bilo seznanjeno vodstvo. 
Za SVIZ je povsem nesprejemljivo, da 
so bili zaposleni tako postavljeni pred 
izvršeno dejstvo.  V javnem pozivu 
županji smo izpostavili še, da namera-

vana ukinitev zavoda ni – v dokumen-
tih, ki so dostopni sindikatu – z niče-
mer utemeljena, saj zanjo ni bila pre-
dložena kredibilna analiza, ki bi to 
odločitev podpirala. Ob tem vlogo in 
regijski pomen zavoda potrjuje njego-
vo 20-letno uspešno delovanje. Lokal-
no prebivalstvo ne more ostati brez 
izvajanja dejavnosti zavoda, zato smo 
županjo vprašali, kako bo zavod nado-
meščen in zakaj bi bilo to za prebival-
ke in prebivalce bolje. Odločitev je za 
SVIZ toliko bolj nenavadna, ker za-
vod posluje zelo uspešno.  
 

Sodelujoči na omizju so se strinjali, da 
spoprijemanje z različnostjo ostaja 
eden od temeljnih izzivov sodobnih 
demokratičnih institucij, tudi javnega 
šolanja v sodobni pluralni družbi. 

Vrh o učiteljskem poklicu 

V Berlinu je 3. in 4. 3. 2016 potekal že 
6. mednarodni vrh o učiteljskem po-
klicu, na katerem sta sodelovala tudi 
slovenska ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport dr. Maja Mako-
vec Brenčič in glavni tajnik SVIZ Bra-
nimir Štrukelj. Namen konference je 
bil nadaljevati politično razpravo o 
sodobnih izzivih učiteljskega poklica, 
pri čemer so bili v ospredju ukrepi za 
razvijanje kompetenc, ki jih učitelji 
potrebujejo za učinkovito poučevanje 
v družbi hitrih sprememb. Predstav-
niki posameznih vlad in sindikatov so 
razmišljali o oblikah partnerstev pri 
spodbujanju strokovnega razvoja uči-
teljev, o vlogi učiteljskega poklica pri 

snovanju učenja zanj ter o skupnih 
politikah na tem področju. Dogodek 
se je sklenil z izmenjavo pogledov 
delegacij držav o tem, kako bodo raz-
prave in spoznanja na dogodku vpli-
vali na njihovo nadaljnje delo doma. 
Slovenska ministrica in glavni tajnik 
SVIZ sta se dogovorila o okrepitvi 
sodelovanja med vlado, socialnimi 
partnerji in drugimi deležniki pri pri-
pravi programov stalnega strokovne-
ga razvoja slovenskih učiteljev ter o 
prevzemu odgovornosti za ustreznost 
le-tega glede na raznolikost ciljnih 
skupin otrok. 

V SVIZ smo županjo mag. Olgo Karba 
pozvali, naj z vključitvijo stroškov za 
delovanje Javnega zavoda za šport, 
izobraževanje odraslih in mladino Lju-
tomer v proračun za letošnje leto zavo-
du omogoči nemoteno delovanje. Po-
ziv je v celoti dostopen tukaj.  

Na konferenci je bila v ospredju raz-
prava, katere kompetence, spretnosti 
in znanje naredijo učitelja uspešnega, 
kateri ukrepi spodbujajo razvijanje 
kompetenc za učinkovito poučevanje v 
sodobni družbi ter kakšni so izzivi in 
priložnosti v povezavi z izvajanjem 
politik za spodbujanje stalnega stro-
kovnega učenja in razvoja učiteljev. 

http://www.sviz.si/novice/3688/0/Vklju%C4%8Devanje-otrok-priseljencev-v-vzgojo-in-izobra%C5%BEevanje
http://www.sviz.si/novice/3686/0/SVIZ-nasprotuje-ukinitvi-javnega-zavoda


Med vratci na Golteh 
V organizaciji območnega odbora 
SVIZ Velenje so 5. 3. 2016 na smuči-
šču Blatnik na Golteh tekmovali in 
se družili članice in člani našega 
sindikata z 12 območnih odborov. 
Četudi je bilo vreme manj prijazno, 
z nekaj vetra in sneženja, je bilo 2. 
prvenstvo SVIZ-a v veleslalomu 
uspešno izpeljano. S progo na smu-
čišču Blatnik se je spoprijelo 125 
smučarjev in smučark, v ciljni areni 
pa so jih pričakali prijatelji in sta-

novski kolegi z območnih odborov. 
Z medaljami se je domov vrnilo 24 
tekmovalk in tekmovalcev iz štirih 
starostnih kategorij, prehodni po-
kal pa je spričo ekipne zmage ostal v 
rokah organizatorjev, Območnega 
odbora SVIZ Velenje. Predsednica 
območja Jelka Velički članice in 
člane že ob tej priložnosti lepo vabi 
na 3. prvenstvo SVIZ-a v veleslalo-
mu, ki bo leta 2017 ponovno poteka-
lo na Golteh. Več na www.sviz.si.  

Učiteljski sindikati za mir 

V organizaciji bolgarskega učitelj-
skega sindikata je konec marca v 
Sofiji potekala mednarodna konfe-
renca »Učiteljski sindikati na Balka-
nu za mir«. Srečanje je bilo nenade-
jano izpeljano v senci terorističnih 
napadov v Bruslju in sporočilo raz-
prave je bilo zato še pomembnejše. 
Poleg predstavnikov sindikatov iz 
osmih držav (tudi SVIZ-a) so na 
dogodku sodelovali številni visoki 
gostje, med drugimi tudi bolgarska 
ministrica za izobraževanje in pod-
predsednica vlade Meglena Kune-
va. Ob osrednjem prispevku o izo-
braževanju za mir so predstavili 
svoje izkušnje, aktivnosti in priza-
devanja na tem področju tudi pred-
stavniki vseh udeleženih sindikatov 
iz tujine. Predsednica bolgarskega 
sindikata učiteljev Yanka Takeva je 
ob tem poudarila, da morajo vzgoja 
in izobraževanje za mir ter reševa-
nje konfliktov postati sestavni del 

učnih načrtov, učiteljem pa je treba 
zagotoviti vso potrebno podporo in 
usposabljanje. Tudi direktor Evrop-
skega sindikalnega odbora za izo-
braževanje (ETUCE) je izpostavil, 
da moramo videti izobraževanje za 
mir v njegovem najširšem kontek-
stu kot orodje za reševanje sporov. 
»Do beguncev in migrantov mora-
mo jasno pokazati razumevanje in 
sočutje, obenem pa priznavati tudi, 
da je vprašanje varnosti za Evropej-
ce izjemno pomembno.« 
 

Vzgoja in izobraževanje za mir ter re-
ševanje konfliktov morajo postati 
sestavni del učnih načrtov, učiteljem 
pa je treba zagotoviti vso potrebno 
podporo in usposabljanje. 
 

Na jadranje z Dinersom 
Pri Diners Clubu so za vse članice 
in člane SVIZ, ki na novo pridobite 
njihovo kartico, pripravili nagradno 
igro »Jadrajte s kartico Diners Club 
SVIZ!«. Nagrada je osem udeležb na 
enodnevnem jadranju z jadrnicami 
za štiri osebe v izvedbi družbe Cle-
anport, d. o. o. Nagradna igra pote-
ka od 7. 3. do 29. 4. 2016, žrebanje 
nagrajencev pa bo izpeljano 3. 5. 
2016 v prostorih Erste Carda.  
 
Pravila nagradne igre si lahko pre-
berete tukaj.  
 

Za pridobitev kartice Diners Club 
SVIZ pa izpolnite obrazec in sode-
lujte!   

Kartico Diners Club SVIZ lahko pri-
dobite tukaj in ob številnih ugodnostih 
morda osvojite tudi enodnevno jadra-
nje. Brez zamenjave banke, članarino 
vam za prvo leto članstva podari Di-
ners Club. 

http://www.sviz.si/novice/3674/0/Med-vratci-na-Golteh
https://www.dinersclub.si/Documents/464/Pravila-JADRAJ-S-KARTICO-DINERS-CLUB-SVIZ.pdf
http://www.dinersclub.si/Pomoc-in-podpora/Zelim-kartico-Diners-Club-SVIZ.html
http://www.dinersclub.si/Pomoc-in-podpora/Zelim-kartico-Diners-Club-SVIZ.html

