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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim letom. 

Vse do zdaj izdane novice (od junija 2011) so dostopne 

tukaj. 

 

Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na 

info@sviz.si. Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
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Glavni odbor soglasno za splošno stavko 

Triinpetdesetčlanski Glavni odbor SVIZ kot 

najvišji organ sindikata med kongresoma je 

na izredni seji 30. 11. 2017 sprejel odločitev 

o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. 

Odločitev o izvedbi splošne stavke bo ve-

ljavna, če bodo do sredine decembra stavko 

večinsko izglasovali še članice in člani SVIZ 

ter ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju. 

Stavka, če bo izglasovana in če vlada do 

tedaj zahtevam sindikata ne bo ugodila, se 

bo začela 14. 2. 2018, ob koncu tega dne bo 

prekinjena in se bo nadaljevala po presoji in 

odločitvah glavnega stavkovnega odbora. 

Zahtevamo zvišanje osnovnih plač učiteljev 

in učiteljic ter vseh drugih strokovnih delavk 

in delavcev od vrtcev do univerze. Zahteva-

mo posebno delovno mesto za razrednike, 

ki bo zaradi zahtevnos5 nalog in odgovorno-

s5 vrednoteno dva plačna razreda višje. 

Zahtevamo pogajanja v okviru Kolek5vne 

pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževa-

nja v RS, katere podpisnik smo. Za vse zapo-

slene, katerih osnovna plača je nižja od 

minimalne – med njimi je velika večina 

čis5lk, zaposlenih v izobraževanju –, zahte-

vamo  za prihodnje leto višji regres od mini-

malnega. Predsednica SVIZ Jelka Velički je 

po izredni seji na novinarski konferenci 

povedala, da smo iz SVIZ na Vlado RS naslo-

vili zahteve za izboljšanje financiranja po-

dročja in zvišanje plač zaposlenih v izobraže-

vanju že sredi oktobra, vendar je le-ta naše 

zahteve po tridese5h dneh, kolikor je imela 

časa za to, da nam odgovori, zavrnila s poja-

snilom, da se še vedno usklajuje. Ne verja-

memo več, da se je vlada pripravljena z 

nami uses5 za pogajalsko mizo in se o naših 

upravičenih zahtevah resno pogaja5. Ob 

tem pa je izobraževalno delo od vrtcev do 

univerze v Sloveniji podcenjeno in vredno-

teno precej slabše kot delo enako izobraže-

nih zaposlenih na primerljivo zahtevnih in 

odgovornih delovnih mes5h v drugih delih 

javnega sektorja. Povprečna plača na delov-

nih mes5h v izobraževanju, za katera se 

zahteva univerzitetna izobrazba, je za več 

kot 500 evrov bruto nižja od povprečne 

plače zaposlenih z enako izobrazbo v držav-

ni upravi. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štru-

kelj je ob tem izpostavil, da v proračunu za 

prihodnje leto izobraževanja ni med pre-

dnostnimi nalogami, čeprav je delež sred-

stev za to področje pri nas padel bolj kot v 

drugih državah. Vprašal se je, ali kakovost-

no izobraževanje ni ključnega pomena za 

gospodarsko stabilnost in gospodarsko rast, 

opozoril pa še, da v Sloveniji pada delež 

učiteljev, ki so mlajši od 30 let, kar je prav 

tako tudi posledica nizkih plač. Več o izre-

dni seji GO SVIZ in novinarski konferenci po 

njej najdete na tej povezavi, aktualnim 

informacijam pa tudi sicer sledite na naši 

spletni strani www.sviz.si in Facebook profi-

lu.  

Izobraževalno delo od vrtca do univerze je pod-

cenjeno in vrednoteno precej slabše kot delo 

enako izobraženih zaposlenih na primerljivo 

zahtevnih in odgovornih delovnih mes�h v 

drugih delih javnega sektorja. 

Odločitev GO SVIZ o izvedbi splošne stavke bo 

veljavna, če bodo stavko večinsko izglasovali še 

članice in člani SVIZ ter ostali zaposleni v vzgoji 

in izobraževanju. 

http://www.sviz.si/SvizoveNovice/index.php
http://www.sviz.si
mailto:info@sviz.si
http://www.sviz.si/go-sviz-za-stavko_1/
http://www.sviz.si/
https://www.facebook.com/sviz.slovenije/
https://www.facebook.com/sviz.slovenije/
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Odločno pro� siromašenju izobraževanja 

V SVIZ smo v sklopu kampanje »Zakaj je 
izobraževalno delo vredno manj?« oktobra 
in novembra letos organizirali shode s član-
stvom po območnih odborih sindikata ter 
tudi tako pokazali svojo odločnost v boju za 
izboljšanje plač učiteljic in učiteljev ter dru-
gih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, ki so dokazano plačani slab-
še kot zaposleni z isto stopnjo izobrazbe v 
drugih primerljivih poklicih.  Po oktobrskem 
shodu, ki je bil s članicami in člani območ-
nih odborov Kranj, Radovljica, Jesenice in 
ŠkoBa Loka 25. 10. 2017 izpeljan v Kranju, 
so se glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in 
strokovna služba SVIZ 7. 11. 2017 sešli s 
članstvom na shodu v Krškem, ki so ga 
organizirali območni odbori SVIZ Novo me-
sto, Bela krajina in Posavje; 15. 11. 2017 je 
v Celju sledil shod za članice in člane OO 
SVIZ Celje, Velenje, Koroška, Zasavje, Slo-
venska Bistrica, Slovenske Konjice in Šmarje 
pri Jelšah; 16. 11. 2017 v Ormožu za ob-
močne odbore Ormož, Ptuj, Lenart, Pomur-
je; 22. 11. 2017 v Mariboru za članstvo OO 
SVIZ Podravje; 23. 11. v Pivki za OO SVIZ 
Tolmin, Ajdovščina, Nova Gorica, Idrija, 
Obala, Ilirska Bistrica in Postojna. Zadnji 
shod za izboljšanje položaja izobraževanja 
ter plač izobraževalk in izobraževalcev v 
tem jesenskem nizu je bil organiziran za 
članice in člane Območnega odbora Ljublja-
ne in okolice.  
 

 
Več kot 200 udeleženk in udeležencev je 
28. 11. 2017 na Pedagoški fakulte5 v Ljub-
ljani pozdravila predsednica območja Mag-
dalena Mustar Pečjak, ki je v svojem nago-
voru izpostavila vztrajno zniževanje sred-
stev za izobraževanje in plače zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju ter zmanjševanje 
družbenega pomena teh področij. Petra 
Koritnik iz Vrtca Jarše je prav tako opozori-
la, da se na vzgojo in izobraževanje pogosto 
pozablja, kadar bi bilo treba zanju doda5 v 
mošnjiček kakšen evro, ne pozabi pa se 
nanju, ko se je treba pohvali5 s kakovostjo 
naših vrtcev in šol, izobraževalk in izobraže-
valcev, izjemnim znanjem naših šolarjev, ki 
ga 5 kažejo tudi v mednarodnih raziskavah 
znanja. Rok Križaj z Osnovne šole Medvode 
je poudaril, da so zaposleni v izobraževanju 
pokazali razumevanje in se prilagodili var-
čevanju v obdobju gospodarske krize, a so 
pričakovali, da bodo vzeto dobili vrnjeno. 
Glavni tajnik SVIZ je enako kot na vseh prej-
šnjih shodih tudi na tokratnem ob vpraša-

njih navzočim, ali so zadovoljni s svojimi 
plačami, vrednotenjem učiteljskega poklica 
v družbi in, ne nazadnje, z vztrajnim zmanj-
ševanjem javnih sredstev za izobraževanje, 
poudaril, da je začrtana kampanja sindikata 
lahko uspešna le ob ak5vni podpori član-
stva. Pri uresničevanju zahtev za zvišanje 
plač strokovnih delavcev in delavk v vzgoji 
in izobraževanju – in tudi znanos5 in kulturi 
– se moramo, če želimo plače izboljša5, 
angažira5 prav vsi, je podčrtal. Poudaril je, 
da neustrezno vrednotenje dela zaposlenih 
na vseh ravneh izobraževanja in poslabše-
vanje položaja izobraževanja v družbi potr-
jujejo tudi podatki domačih in tujih analiz. 
Varčevanja v izobraževanju je bilo v času 
krize preprosto preveč in ni bilo mogoče 
pričakova5, da bo to ostalo brez posledic v 
kakovos5.  

 
Ob ponujenem odstopu državne sekretarke 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Andreje Barle Lakota smo v SVIZ v 
javnem pismu predsedniku vlade še enkrat 
izpostavili neustrezen odnos vlade do izo-
braževanja in na dr. Mira Cerarja naslovili 
pričakovanje, da bo vlada nemudoma spre-
menila podcenjujoč odnos do izobraževa-
nja, ga takoj umes5la med  prednostne 
proračunske naloge ter zagotovila dosledno 
uveljavitev javno izrečenih zagotovil resor-
ne ministrice o takojšnji odpravi nesprejem-
ljivo nizkega vrednotenja dela učiteljev in 
ravnateljev.  

 Zapise in fotografije z vseh posameznih shodov 

s članstvom, ki so potekali po območjih našega 

sindikata oktobra in novembra, najdete na 

spletni strani www.sviz.si in tudi na našem 

profilu na Facebooku. 

 

Glavni tajnik SVIZ je na srečanjih s članstvom 

sindikata vsakokrat poudaril, da je skrajni čas, 

da se poli�ka preneha igra� z morda edino 

primerjalno prednostjo Slovenije pred drugimi 

državami, ki je – zaradi kakovostne šolske infra-

strukture ter kakovostno izobraženih učiteljic in 

učiteljev – dobra izobraženost državljank in 

državljanov.  

http://www.sviz.si/pismo-premieru-ob-ponujenem-odstopu-drzavne-sekretarke/
http://www.sviz.si/pismo-premieru-ob-ponujenem-odstopu-drzavne-sekretarke/
https://www.facebook.com/sviz.slovenije/
http://www.sviz.si
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Brez mo�vacije ni učenja 

SVIZ je v organizaciji svojega odbora za 

enakost 29. 11. 2017 gos5l predavanje 

»Učna mo5vacija in delo z nadarjenimi v 

vrtcu in šoli«. Dr. Mojca Juriševič, izredna 

profesorica za pedagoško psihologijo na 

Pedagoški fakulte5 Univerze v Ljubljani, je 

zbranim spregovorila o tem, kako otroci in 

mladi mislijo in se učijo, kaj jih mo5vira ter 

zakaj so socialni kontekst, medosebni odno-

si in dobro čustveno počutje pomembni za 

učenje. Izpostavila je, da nas večino od 

rojstva spremlja močna želja po znanju ter 

da tudi v šolo vstopimo zelo radovedni, 

op5mis5čni in navdušeni za učenje, a ta 

mo5vacija nato skozi šolska leta upada. To 

med drugim potrjujejo tudi mednarodne 

raziskave znanja, kot je PISA, ki preverja 

matema5čno, naravoslovno in bralno 

pismenost. Slovenski šolarji, denimo, so na 

vseh omenjenih področjih v primerjavi z 

vrstniki iz drugih držav nadpovprečno uspe-

šni, a so rezulta5 pokazali tudi, da jim šola 

in šolsko delo v več njunih vidikih nista 

všeč.  Strokovnjakinja se je vprašala, ali je iz 

tega mogoče izpelja5 poenostavljen in hiter 

sklep, da so šola in učitelji slabi, in v nada-

ljevanju predavanja nanizala še številne 

dejavnike, ki vplivajo na to, koliko je posa-

meznik mo5viran za učenje. V sklepnem 

delu predavanja je dr. Mojca Juriševič ob 

vprašanjih navzočih namenila pozornost 

nadarjenos5 in predstavila publikacijo o 

dvajse5h najpomembnejših psiholoških 

načelih za poučevanje in učenje od vrtca do 

srednje šole, ki se naslanjajo na spoznanja 

dolgoletnega dela Združenja ameriških 

psihologov (APA) in so jo prevedli pod okri-

ljem Centra za raziskovanje in spodbujanje 

nadarjenos5, ki pod njenim vodstvom delu-

je pri Pedagoški fakulte5 Univerze v Ljublja-

ni. Več na www.sviz.si. 

Svetovalna služba pomemben del izobraževanja 

Predstavnice Sekcije svetovalnih delavcev 

pri SVIZ Darinka Dekleva, Izabel Jovanovska 

Hreščak in Barbara Stožir Curk so se 22. 11. 

2017 na Ministrstvu za izobraževanje, zna-

nost in šport sešle z resorno ministrico dr. 

Majo Makovec Brenčič, državno sekretarko 

dr. Andrejo Barle Lakota in generalnim 

sekretarjem Brunom Rednakom. Sekcija je 

dala pobudo za sestanek, da bi pristojnim 

na ministrstvu predstavili kompleksno delo 

svetovalnih delavk in delavcev v vzgoji in 

izobraževanju ter sam poklic, ki je mnogo-

krat spregledan ter ob poslabšanih social-

nih in ekonomskih razmerah v zadnjih le5h 

še posebno močno na udaru. Namen je bil 

po besedah predsednice sekcije Darinke 

Dekleva tudi poudari5, kako lahko svetoval-

ne delavke in delavci pripomorejo k izbolj-

šanju področja vzgoje in izobraževanja in 

kaj za to potrebujejo. Predstavniki ministr-

stva so argumentom z razumevanjem pri-

sluhnili in prav tako že podali tudi nekaj 

konkretnih navodil in usmeritev, kako bi 

svetovalne delavke in delavci želene cilje na 

krajši in daljši rok lahko uresničili – sami ter 

v sodelovanju s SVIZ in MIZŠ. Ob tem je 

pomembno tudi zagotovilo ministrstva o 

prihodnjih skupnih ak5vnos5h pri urejanju 

problema5ke šolske svetovalne službe.  

Dr. Mojca Juriševič je na predavanju, ki smo ga 

izpeljali pod okriljem Odbora za enakost SVIZ, 

spregovorila o mo�vaciji, pomembnos� social-

nega konteksta, medosebnih odnosov in dobre-

ga čustvenega počutja za učenje ter nadarjeno-

s�.  

Sestanek predstavnic in predstavnikov ARTD 

V začetku novembra, 9. 11. 2017, so se na 

sedežu GO SVIZ sešli predstavnice in pred-

stavniki Sekcije administra5vno-

računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ, 

ki jo vodi Slavko Rajh. Na sestanku so bila v 

ospredju pogajanja o odpravi plačnih ano-

malij in ob tem izpostavljena problema5ka 

minimalne plače, ki je SVIZ onemogočila 

doseči več za 5ste zaposlene, katerih do-

hodki so najnižji. Za slednje je bil izpogajan 

višji regres za letni dopust za leto 2017, višji 

znesek le-tega za zaposlene, ki prejemajo 

minimalno plačo ali manj, pa SVIZ zahteva 

tudi za leto 2018. Na pobudo predsednika 

sekcije so njene članice in člani podprli 

učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji 

in izobraževanju v njihovem boju za izbolj-

šanje financiranja omenjenih področij in 

višje plače. V razpravi je bila izpostavljena 

še problema5ka kuharjev in dietnih kuhar-

jev, možnost oblikovanja novih norma5vov 

zaradi prevelikih obremenitev kuharjev, 

vprašanje o preoblikovanju norma5va za 

tajnika VIZ, izražen pa je bil tudi poziv k 

čimprejšnji odpravi znižanja plač, ki so po-

sledica Zakona za uravnoteženje javnih 

financ, in vrnitvi na plačno lestvico iz leta 

2011. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je 

k slednjemu dodal pojasnilo, da naj bi se v 

skladu z dogovorom, ki so ga sindika5 skle-

nili z vlado konec leta 2016, pogajanja o 

odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, 

ki izhajajo iz omenjenega zakona, začela 

prihodnje leto.  

Predstavnice Sekcije svetovalnih delavcev SVIZ 

so ministrici za izobraževanje predstavile kom-

pleksno delo svetovalnih delavk in delavcev v 

vzgoji in izobraževanju ter sam poklic, ki je 

mnogokrat spregledan ter ob poslabšanih soci-

alnih in ekonomskih razmerah v zadnjih le�h še 

posebno močno na udaru. 

http://www.sviz.si/brez-motivacije-ni-ucenja/
http://www.sviz.si/odbor-za-enakost/


Za spodbujanje naložb v izobraževanje 
Ob koncu novembra, 22. in 23. 11. 2017, je 
v Bruslju potekalo letno plenarno zasedanje 
Evropskega sektorskega socialnega dialoga 
v izobraževanju (ESSDE), v katerem stran 
delojemalcev predstavlja evropski sindikalni 
odbor za izobraževanje ETUCE – član le-
tega je tudi SVIZ –, delodajalsko stran pa 
evropska zveza delodajalcev v izobraževa-
nju EFEE. Osrednjo predstavitev je izpeljala 
Sophia Eriksson Waterschoot z direktorata 
Evropske komisije za izobraževanje, mladi-
no, šport in kulturo, ki je predstavila pov-
sem aktualni dokument Evropske komisije 
o prihodnos5 Evrope: Za evropski izobraže-
valni prostor do leta 2025. V njem Komisija 
opredeljuje svojo vizijo o tem, kako lahko 
do leta 2025 vzpostavimo evropski izobra-
ževalni prostor, ki bo spodbujal evropsko 
iden5teto in prispeval k opredelitvi poli5k 
izobraževanja in usposabljanja EU v priho-
dnos5. Evropska komisija meni, da je v 

interesu vseh držav članic, da se v celo5 
izkoris5jo možnos5 izobraževanja in kulture 
kot gonilnih sil za ustvarjanje delovnih 
mest, gospodarske ras5 in socialne pravič-
nos5, pa tudi kot načinov za izkušanje 
evropske iden5tete v vsej njeni raznolikos5. 
Med številnimi pozi5vnimi in v prihodnost 
usmerjenimi predlogi najdemo tudi predlog 
za spodbujanje naložb v izobraževanje, za 
katerega lahko zgolj upamo, da mu bo 
končno prisluhnila tudi naša oblast – Evrop-
ska komisija predlaga, naj države članice v 
izobraževanje vložijo vsaj 5 % BDP. ETUCE 
in EFEE sta v luči drugega evropskega tedna 
poklicnih spretnos5 in kompetenc pripravi-
la tudi skupno izjavo o izboljševanju poklic-
nega izobraževanja in usposabljanja v Evro-
pi, ki so jo delega5 plenarnega srečanja 
nato tudi soglasno sprejeli. Za več o dogod-
ku klik!  

Srebrna plaketa za učiteljski pevski zbor 

Češko glavno mesto je v prvih dneh leto-
šnjega novembra gos5la enaintridese-
5 fes5val in tekmovanje pevskih zborov. Že 
bežen pogled v brošuro z najavo udeležen-
cev je kazal na močno mednarodno konku-
renco. Zares so poznavalci in zborovski 
sladokusci predvsem v tekmovanju za veli-
ko nagrado imeli kaj sliša5 - od zelo različ-
nih programov do tehnično in muzikalno 
vrhunsko izvedenih skladb. Absolutni zma-
govalec je bil latvijski mešani zbor stolne 
šole za zborovstvo iz Rige. Sledili so 
mu Neuer Kammerchor Berlin, ženski Gloria 
iz Rusije ter zbora iz Indonezije in Kitajske, 
kar kaže na to, da je v daljni Aziji zborovstvo 
v razcvetu. S to mednarodno zasedbo se 
je  pomeril Učiteljski pevski zbor Slovenije 

Emil Adamič pod vodstvom mladega in 
zagnanega dirigenta Lovra Freliha. Ta zbor 
nima rednih tedenskih vaj, ker pevke in 
pevci prihajajo z vseh koncev Slovenije in se 
srečujejo enkrat mesečno ob koncu tedna. 
Že sodelovanje v tej mednarodni konkuren-
ci je zato velik dosežek, poudarja Janez 
Klobučar. Sedemčlanska komisija je zboru 
dodelila srebrno plaketo, s čimer so zboro-
vodja ter pevke in pevci dobili novo spod-
budo za nadaljnje delo. Delovanje in po-
slanstvo učiteljskega pevskega zbora, v 
katerem ustvarjajo zaposleni v izobraževa-
nju od vrtca do univerze, s finančnim pri-
spevkom podpira tudi SVIZ, v zboru pa si 
želijo, da bi se med članstvom utrdila za-
vest, da je zbor njihov.  

Med številnimi pozi�vnimi in v prihodnost 
usmerjenimi predlogi Evropske komisije najde-
mo tudi predlog za spodbujanje naložb v izobra-
ževanje, naj države članice v izobraževanje 
vložijo vsaj 5 % BDP. 

Časoris pri pouku 

Časoris je spletni časopis za otroke. Mlajšim 

učencem, starim od 6 do 12 let, je v njem 

predstavljen svet, v katerem živimo, na 

preprost in razumljiv način, v njim prijaz-

nem jeziku. Urednica dr. Sonja Merljak 

Zdovc poudarja, da lahko učiteljice in učite-

lji Časoris v razredu uporabljajo vsak dan in 

da ga lahko z učenci tudi soustvarjajo. Na 

podstrani Za starše in učitelje je rubrika 

Kako govori5 o, ki je zaposlenim v šolah in 

tudi staršem v pomoč, ko se soočajo z vpra-

šanjem, kako otrokom sporoči5 slabo novi-

co. Še posebej pa ustvarjalci Časorisa opo-

zarjajo na rubriko Tršica Nina, ki jo priprav-

lja Nina Jelen, učiteljica na podružnični šoli 

Podkum, ter na rubriko Zgodbe otrok sveta, 

v kateri predstavljajo otroke iz drugih držav 

in lahko z njo pomagajo krepi5 strpnost in 

razumevanje. Skratka, pripravljavci Časori-

sa, ki skrbijo tudi za medijsko pismenost 

otrok in odraslih, upajo, da boste pri njih 

vsak dan našli uporabno novico tudi zase in 

da bo Časoris postal vir vaše nujno potreb-

ne dnevne doze informacij. Če bi želeli o 

Časorisu zvede5 še več, kliknite na 

www.sviz.si. 

Pevke in pevci Učiteljskega pevskega zbora 
Slovenije Milan Adamič prihajajo z vseh koncev 
Slovenije in se na vajah srečujejo enkrat meseč-
no ob koncu tedna, zato je dosežek v močni 
mednarodni konkurenci še toliko vrednejši.   

Spletni časopis za mlajše učence predstavlja 

svet preprosto, razumljivo in v prijaznem jeziku 

ter je lahko učiteljicam in učiteljem v koristno 

pomoč v razredu.  

http://www.sviz.si/redno-letno-plenarno-zasedanje-evropskih-socialnih-partnerjev-v-izobrazevanju/
http://www.sviz.si/casoris-pri-pouku/
https://casoris.si/
https://casoris.si/

