Ljubljana, 18. april 2018

ODGOVORI SINDIKATU SVIZ

Spoštovani,
posredujemo odgovore na vaša vprašanja.

ODGOVOR:
Vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in celotne populacije je skupaj z dobro razvito in ustrezno
financirano znanstveno sfero ter kulturo po mnenju Solidarnosti ključni steber družbene blaginje te in
prihodnjih generacij. Nobeno vlaganje v beton se ne more primerjati z vlaganjem v znanje. Seveda pa niso
dovolj samo višja sredstva: potrebno je spremeniti standarde, zmanjševati skupine v razredih in vrtcih,
učiteljem in vzgojiteljem omogočiti čas za izobraževanje in narediti še mnogo drugih stvari.

Zato nas čudi neodgovornost zadnje in predhodnjih vlad, ki so dovolile, da je delež sredstev za vzgojo in
izobraževanje v zadnjem desetletju padel na zgolj 4,6 odstotka v BDP. Solidarnost bo, če bo dobila zaupanje
volilk in volilcev, delež v izobraževanju dvignila na 5,3 odstotke najkasneje v dveh letih.

ODGOVOR:
Absolutno. Povsem nesprejemljivo je, da je ravno vzgojitelji in učiteljski poklic od vseh v javnem sektorju v
najslabšem položaju. Plačilo vzgojiteljev predšolskih otrok je sramotno nizko, primerjave učiteljev in
vzgojiteljevz drugimi poklici v javnem sektorju so pravzaprav absurdne in v Solidarnosti ne moremo
razumeti, da je bila plačna politika v zadnjem obdobju tako zgrešena. Razredniško delo se obravnava
skorajda kot prostovoljno izbiro učiteljev in ga je potrebno zato ustrezno ovrednotiti.
Ob tem podpiramo prizadevanja izobraževalk in izobraževalcev, da se zagotovi ustrezno plačilo vsem tistim
z najnižjimi dohodki.
V Solidarnost želimo ob tem poudariti, da smo zelo skeptični glede ustreznosti plačnega sistema, ki učitelje
sili v nabiranje točk, ki velikokrat ni povezano s potrebami otrok in mladine, pa tudi samih učiteljev ne.
Sicer pa v Solidarnosti podpiramo dogovor. Predvsem pa je dogovore potrebno spoštovati. Obstoječa vlada
je s svojim strahopetnim odstopom izognila temu, da bi prevzela odgovornost. Uklonila se je popularnemu
pogledu, ki zanika pomen javnega izobraževalnega sistema, in zavoljo nekaj političnih točk podaljšala obstoj
krivičnih razmerij znotraj javnega sektorja.

ODGOVOR:
Da.

ODGOVOR:
Če temu ne bo tako, smo v Solidarnost prepričani, da bodo izobraževalke in izobraževalci prihodnjo vlado s
svojo že izkazano odločnostjo v to prisilili.

Uroš Lubej,
predsednik stranke

»Čas je za novo orientacijo!«
Srečko Kosovel

