
  

 

 

vodstvom zavodov 

 

 

Ljubljana, 18. septembra 2019 

 

 

Spoštovani, 

 

zadnji petek letošnjega septembra, 27. 9. 2019, bodo v mnogih državah po svetu, tudi v Sloveniji, 

potekali protesti za podnebno pravičnost, ki jih organizirajo skupine mladih, podpiramo pa jih tudi 

sindikati in številne druge civilnodružbene organizacije. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja znanosti in 

kulture Slovenije (SVIZ) smo aktivnosti za obvarovanje okolja in našega planeta odločno podprli že sredi 

letošnjega marca, ko so na pobudo švedske aktivistke Grete Thunberg potekali okoljski protesti v več 

kot 1.650 mestih v 105 državah. Takrat smo izpostavili zahtevo, da je nujno vključiti celostno obravnavo 

okoljskih tematik v učne načrte vse od predšolske vzgoje naprej, hkrati pa smo napovedali, da bomo 

vztrajali, da bodo ta vprašanja dobila mesto tudi v novi Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS. 

 

Ocenjujemo, da imajo izobraževanje in zaposleni v vrtcih in šolah v povezavi z okoljsko tematiko zelo 

pomembno, če ne ključno vlogo. Učiteljice in učitelji na vseh ravneh izobraževanja imajo moč pri 

mladih spodbujati in krepiti t. i. okoljsko pismenost, tj. povečevati zavedanje o pomenu varovanja 

okolja, pozivati k pozitivnim ukrepom na tem področju, pomagati prilagajati se na podnebne 

spremembe. Skladno s tem je Izvršilni odbor SVIZ na septembrski redni seji potrdil sklep, da naš sindikat 

podpre tudi zahteve Mladih za podnebno pravičnost in da bomo zaposlene v vzgoji, izobraževanju, 

znanosti in kulturi pozvali, naj se aktivno pridružijo »Podnebnemu štrajku: skupaj za podnebno 

pravičnost«. Ta bo torej konec tega meseca, tj. v petek, 27. 9. 2019, ob 11.55 uri kot v številnih državah 

po vsem svetu potekal tudi v vsaj devetih krajih v Sloveniji: v Ljubljani bo organiziran na Kongresnem 

trgu, izpeljan pa bo še v Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Novem mestu, Brežicah, Krškem, Litiji in Ormožu. 

 

Cenjena ravnateljica, cenjeni ravnatelj, izobraževanje ter izobraževalke in izobraževalci imamo pri 

soočanju s podnebno krizo in vprašanjih naše prihodnosti izjemno odgovorno in aktivno vlogo, zato bi 

bilo pomembno, da se napovedanega shoda udeležimo v čim večjem številu. Kot delodajalca vas 

vljudno pozivamo, da skušate pouk in aktivnosti v petek, 27. septembra, organizirati tako, da bi lahko 

na shod odšlo čim več zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, po možnosti skupaj z učenci. Vnaprej hvala 

za vašo podporo skupnim prizadevanjem za boljši svet! 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Jelka Velički, l. r.,                     Branimir Štrukelj, 

predsednica GO SVIZ       glavni tajnik SVIZ Slovenije 

 


