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A szlovén általános iskolák alkalmazottjai idén, február 14-én sztrájkolni fognak és ilyen módon fejezik ki 

azt, hogy nem értenek egyet a Szlovén Köztársaság Kormányával, mert a nevelő és az oktatóintézetek 

munkáját nem értékeli megfelelően és ez elfogadhatatlan. A szlovén általános iskolák munkája nagyon 

minőséges, magas színvonalú, a tanulók kiváló eredményei is erről tanuskodnak. Ezt, az elismert 

nemzetközi kutatások erdménye is megerősítette. A mi iskoláink nagyon jók, a tanárnők, a tanárok és más 

szakképzett dolgozóink az oktatási intézetekben kiválóan végzik el a munkájukat. Tudatában vagyunk 

annak, hogy az oktatás, különösen a mi országunkban Szlovéniában fő szerepet játszik a jövőnkre nézve. 

Nem fogjuk megengedni, hogy az iskolákban elért jó minőség rosszabbodjon és ne javuljon. Az elért 

eredményekért és ennek megtartásáért, sőt az eredmények jobbításáért nagyon fontos szerepet töltenek itt 

be a tanárnők és a tanárok, valamint a többi szakképzett alkalmazott az iskolákban. De a Szlovén 

Köztársaság Kormánya a fontos, igényes és felelősséggel járó munkát nem értékeli megfelelően. A 

fizetések nemzetközi és hazai analizálásával egyértelmüen kiderítették, hogy a nevelő és az 

oktatóintézetek munkája rosszabbul van fizetve, mint a hasonló munkahelyek a más nyilvános 

szektorokban, amelyekben ugyanolyan foku iskolai végzettség szükséges. Ha a kormány nem fogja 

megfelelően értékelni az alkalmazottak munkáját az óvodától az egyetemig, a mi nevelő és oktatóintézeti 

rendszerünk minősége nem fog megmaradni azon a szinten, amely már most meghaladja a legtöbb európai 

országét, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet országait, hanem egyszerűen 

lefelé fog csúszni. 

Mivelhogy a Szlovén Köztársaság Kormánya eddig nem volt hajlandó meghallgatni a számos 

felszólításunkat, most állítsa le az oktatásra szánt eszközök csökkentését. Az is elfogadhatatlan, hogy 

alacsonyabbra értékeli a nevelők és az oktatók munkáját, ezért rákényszerültünk arra, hogy sztrájkoljunk. 

Ez az utolsó eszköz, amit ki tudunk használni és ezzel szeretnénk kifejezni az elégedetlenségünket a 

szlovén kormány elfogadhatatlan viszonyát a nevelés és az oktatás felé. Ezzel szertetnénk elérni azt, hogy 

a kormány a követelésünknek eleget tegyen, amit a miniszternő dr Maja Makovec Brenčič nyíltan meg is 

erősített, dr Miro Cerar a kormány elnöke pedig csatlakozott hozzá. 

A sztrájk napján, tehát idén szerdán, február 14-én, az altalános iskolák be lesznek zárva. Tudatában 

vagyunk annak, hogy ezzel éppen önöknek fogunk legtöbb kellemetlenséget okozni tisztelt szülők. Ezért 

már előre is őszintén elnézésüket kérjük, egyben pedig kérjük az önök megértését és támogatását, hogy a 

gyermekeink érdekében megakadályozzuk a Szlovén Köztársaság Kormányának a nem megfelelő 

viszonyát, negatív hatását és az elvégzett munkának az el nem fogadható értékelését az oktatásban, 

valamint az oktatásban lévő alkalmazottakat támogatását. 
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