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Svizovim novicam na pot
Spoštovani članice in
člani, v Sindikatu
vzgoje, znanosti in
kulture Slovenije si
prizadevamo, da bi
bili o dogajanju in
novostih, ki so na
področju
našega
delovanja stalnica,
dobro
obveščeni.
Informiranju
zato
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
namenjamo
veliko
pozornosti in da bi
pomembne novice dosegle še več naših
članov in članic ter da bi vam lahko še
podrobneje predstavljali sindikalno
dogajanje, so pred vami prve mesečne
Svizove novice.
Z njimi želimo pestremu dogajanju v
sindikatu vdahniti nekaj več in informacijam dodati tudi vaša mnenja in predloge, predstavljali bomo posamezne

območne odbore in vas enkrat na mesec
skozi vse šolsko leto seznanjali z vsemi
aktualnostmi, s sindikalnim dogajanjem
po svetu, z dodatnimi ugodnostmi, ki
jih pripravljamo za vas, naše članice in
člane ...
Morda so prve Svizove novice še nekoliko skromnejše, a se bomo trudili in jih –
upamo, da tudi z vašim sodelovanjem –
vztrajno širili in izboljševali. Zato vas
vabimo, da nam jih pomagate soustvarjati – povejte nam, kaj bi radi v njih
brali, sodelujte s predlogi, mnenji,
pošiljajte nam svoje prispevke.
Naj postanejo Svizove novice naša skupna stvaritev in še ena pridobitev pri čim
boljšem uresničevanju naših sindikalnih
interesov!
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Odločitev o bojkotu preložena

V Murski Soboti 600
športnih Svizcev

Z nami na počitnice

Junij

4

SVIZ se je z Ministrstvom za šolstvo in
šport (MŠŠ) na majskih pogajanjih o vrednotenju razredniškega dela uspešno
uskladil o predlogu, skladno s katerim bi
se zvišal dodatek za opravljanje razredniških opravil, vendar sta pozneje v
medresorskem usklajevanju Ministrstvo
za finance in Ministrstvo za javno upravo
zaradi finančnih posledic uvedbe normativnega dodatka za razredništvo zavrnili
podpis soglasja k spremembam. Pisno
stališče o tem so nam s šolskega ministrstva posredovali tik pred izredno sejo
Glavnega odbora (izpeljana je bila 7.
junija letos), na kateri je potekalo odločanje o bojkotu razredniškega dela.

Članice in člani tega najvišjega organa
sindikata med dvema kongresoma so na
seji ponovno nedvoumno poudarili, da
je razredništvo neprimerno vrednoteno
in ga je treba urediti, a so se odločili
zaradi nepredvidljivih razmer v državi
odločitev o bojkotu razredniškega dela
preložiti na letošnjo jesen, ko bo SVIZ
zahteval nadaljevanje pogajanj.
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Z ministrom o Zakonu o osnovni šoli

Predstavnikom MŠŠ smo
natančno predstavili naše
stališče do predloga
novele Zakona o osnovni
šoli.

Tokratnih izobraževanj
se je skupno udeležilo
533 sindikalnih zaupnic in
zaupnikov.

Konec letošnjega marca smo na naši
spletni strani objavili temeljne novosti
novele Zakona o osnovni šoli in nato
ves april zbirali pripombe, mnenja in
vaše predloge o tem dokumentu, razpravo pa je izpeljalo tudi predsedstvo
pristojne sindikalne konference. V
sklopu javne razprave smo nato sredi
maja na pristojne naslovili skupne
pripombe in predloge SVIZ k posameznim določbam. Nekateri mediji so
pozneje delno napačno povzeli stališče SVIZ o noveli Zakona o osnovni šoli,
zato smo se v izogib nadaljnjim podobnim napačnim interpretacijam MŠŠ
predlagali čimprejšnji skupni sestanek, ki smo ga izpeljali 7. junija.
Na predlog SVIZ se je na dnevnem
redu srečanja znašlo tudi vprašanje
šesturnega dnevnega programa za vse
učence v prvem triletju, ki so se ga
sicer odločili na ministrstvu zaradi
številnih mešanih odzivov iz novele
zakona v celoti umakniti. Koncept
bodo nadgradili in dopolnili ter ga
najprej poskusno – predvidoma s 1.
septembrom 2012 – vpeljali v nekaj
šol. Glavni tajnik SVIZ je ob tej točki
izpostavil, da so bili zapisi v nekaterih
medijih, da sindikat šesturnemu dnevnemu programu nasprotuje, napačni.
SVIZ v temelju idejo podpira in jo ocenjuje kot razmislek v pravo smer.
Iz predloga zakona je po besedah direktorja osnovnošolskega direktorata
Borisa Černilca umaknjen tudi predlog

o sočasni navzočnosti drugega učitelja
za 3 ure v oddelku, predstavnik ministrstva pa je pojasnil še, da naj drugi
tuji jezik po novem v zadnjem triletju
ne bi bil več obvezen, temveč bi ga
šola morala ponuditi v okviru obveznih
izbirnih predmetov. Prvi tuji jezik bi
se glede na novelo ZOŠ začel poučevati že v 2. razredu, učenci pa bi prav
tako že v tem razredu lahko izbrali
tudi drugi tuji jezik. SVIZ je podprl
predlog novele, da se znova vpelje
številčno ocenjevanje od 3. razreda
naprej, opozoril pa, da bi za opisno
ocenjevanje potrebovali natančnejša,
bolj jasna navodila. Ob razpravi o
nacionalnih preverjanjih znanja je
SVIZ izrekel nekaj kritik na novi predlog ureditve le-teh in k že obstoječemu sistemu, šolski minister pa je pojasnil, da naj bi bila nova vloga NPZ
predvsem zboljšanje kakovosti pedagoškega procesa. Preverjanja naj bi
služila predvsem učiteljem za boljši
vpogled v njihovo delo, pri čemer naj
bi po ministrovih besedah torej šlo za
prehod od organizacijsko k vsebinsko
usmerjenemu nacionalnemu preverjanju znanja. SVIZ je pred koncem srečanja predstavil še predlog, da bi se v
zakon vneslo še določbo, da lahko tudi
knjižničarji opravljajo delo v oddelkih
podaljšanega bivanja, a ministrstvo
tej ideji ni naklonjeno.
Obsežnejši zapis o sestanku najdete na
www.sviz.si.

Spomladanski izobraževalni seminarji
Aprila in maja so bili izpeljani štirje
izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike
SVIZ iz vzgoje in izobraževanja,
za jeseni pa SVIZ pripravlja še
seminarja za zaupnike v kulturnih organizacijah ter visokem
šolstvu in znanosti.
Tokratnih seminarjev se je
udeležilo skupno 533 zaupnic in
zaupnikov od 763 vabljenih
(približno 70-odstotna udeležba). Pohvaliti gre zlasti zaupnice iz predšolske vzgoje z več
kot 90-odstotno udeležbo. Udeležen-

ci seminarjev so bili s samo izpeljavo
izobraževanja večinoma zelo zadovoljni, pri čemer so pohvalili tako
izbrane teme in predavatelje kot tudi
lokacijo in trajanje seminarjev.
Na seminarjih so se nam kot gostje
pridružili predstavniki Ministrstva za
šolstvo in šport, in sicer šolski minister, državna sekretarka in direktorja
direktoratov, zbrani pa so lahko prisluhnili še predavanjem o pravnih in
strokovnih temah, ki so jih pripravili
pravniki SVIZ in zunanji strokovnjaki.
Njihove predstavitve lahko najdete
tudi na naši spletni strani.
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Druženje ob športu je
med članicami in člani
zelo priljubljeno.

Športne igre SVIZ 2012
bodo potekale v
organizaciji OO SVIZ Obala.

Začetki športnih iger SVIZ
Konec maja letos smo v Murski Soboti
nadvse uspešno izpeljali že 4. športne igre SVIZ, začetki tovrstnega druženja naših članic in članov pa segajo
v leto 2007. Takrat so sindikalne
športne igre potekale v Velenju, dve
leti pozneje so se za šport navdušeni
Svizci srečali na že veliko obsežnejših
igrah v Radovljici, tretje športne igre
pa so potekale v organizaciji OO SVIZ
Posavja lani v Krškem. Ob vseh dozdaj izpeljanih igrah so naši članice in
člani s številčno udeležbo, dobro voljo in pozitivnimi vtisi potrdili, da je
druženje ob bolj neformalnih prilož-

nostih dobrodošlo in da bi v prihodnje težko našli razlog, da tega športnega dogodka ne bi organizirali. Prihodnje leto tako vabljeni na pete
športne igre SVIZ na Obalo.

V Murski Soboti 600 športnih Svizcev
V organizaciji Območnega odbora
SVIZ Pomurja so 28. maja letos v
Murski Soboti potekale že 4. športne
igre SVIZ, ki se jih je udeležilo približno 600 športnih Svizcev iz 20 območnih odborov sindikata, ki so tekmovali in navijali za nastopajoče v 10
športnih disciplinah.
Kot so organizatorji iger zapisali v
biltenu, izdanem ob tej priložnosti,
je pomembno sodelovati, a vseeno
navedimo tudi najuspešnejše ekipe
tokratnega dogodka. Po točkovanju
uvrstitev v posameznih panogah so
tretje mesto osvojili člani SVIZ iz
OO Posavja, drugi so bili gostitelji iz
OO Pomurja, zmago pa so si z uspeš-

nimi nastopi zaslužili in se je veselili
članice in člani SVIZ iz OO Podravja.
Gostitelj prihodnjih, že petih športnih
iger SVIZ, bo območni odbor
SVIZ Obala.
Na spletni strani www.sviz.si si lahko
ogledate nekaj videoposnetkov z iger
in galerijo slik.

Območni odbor SVIZ Pomurja

Marjana Kolar,
predsednica OO SVIZ
Pomurja

OO SVIZ Pomurja deluje na severovzhodu Slovenije in ga sestavljajo sindikalni zaupniki v
zavodih upravnih
enot Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona in Murska Sobota.
Seje območnega odbora imajo v lastni
pisarni Območnega odbora na Lendavski ulici v Murski Soboti. Člani se lahko
oglasijo v pisarni med uradnimi urami,
informacije pa lahko dobijo tudi po
telefonu. Pravno pomoč na območju
nudi pravnica Tadeja Kremzer. Tovrstna pomoč je zelo pomembna, saj jo
člani potrebujejo takrat, ko se znajdejo pred problemom.
Za člane območja OO SVIZ Pomurja
vsako leto organizirajo izlet, ki je zelo
dobro sprejet. Letos bodo potovali po

poteh Avnoja v Bosno. Prav tako vsako
leto peljejo člane na sejem
Interpädagogica na Dunaj. Ob četrtkih
se člani srečujejo na bovlingu, ob koncu
maja izpeljejo tudi tekmovanje. Poleg
tega imajo na območju dogovorjene
različne popuste s člansko izkaznico.
Vsako leto namenijo veliko pozornosti
svetovnemu dnevu učiteljev. Kulturne
prireditve ob tej priložnosti se udeleži
približno 600 članov ali tretjina vsega
članstva na območju.
S skupnim delovanjem in povezovanjem
po besedah predsednice območja laže
dosežejo začrtane cilje. V prihodnosti
zato načrtujejo še več srečanj s člani in
več izobraževanj za sindikalne zaupnike.
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Z nami na počitnice
Od začetka letošnjega leta za upravljanje in oddajanje počitniških stanovanj v
lasti SVIZ skrbi naš sodelavec
Peter Penič, ki ga lahko od ponedeljka do petka med 9. in 11. ter
med 13. in 15. uro pokličete po
telefonu na številko 01 244 09 15
ali mu pišete na elektronski naslov Peter.Penic@sviz.si. Oddih si
lahko privoščite v 44 počitniških
stanovanjih v različnih slovenskih
krajih – dopustujete lahko v
Ankaranu, Izoli, Portorožu in Piranu, v
vseh naših večjih zdraviliščih ali pa si
izberete sprostitev s pogledom na gore.
Da bi se laže odločili, so vam na naši

Dopustujete lahko v 44
počitniških stanovanjih
SVIZ po vsej Sloveniji.

spletni strani www.sviz.si, v rubriki
Ugodnosti – Z nami na počitnice na voljo vse potrebne informacije o najemu
stanovanj, njihov opis, cenik najema in
preglednica zasedenosti.

Pedagoška klepetalnica in novi članski ugodnosti
Ob bližajočem se koncu šolskega leta
smo v SVIZ v sodelovanju s podjetjem
MIB, d. o. o. izpeljali pedagoško klepetalnico na temo strategij obvladovanja
stresa pri pedagoškem delavcu. V
ospredju delavnice – udeležba je bila
za člane SVIZ brezplačna – sta bila
identifikacija stresnih situacij in doseganje energijskega ter fizičnega in psihičnega ravnovesja, ob koncu prvega
srečanja pa so udeleženci izbrali temo
za september predvidene naslednje

Jeseni bo izpeljana
naslednja iz niza
pedagoških klepetalnic.
Tema: sodelovanje s
starši.

pedagoške klepetalnice. Takrat bodo
razpravljali o sodelovanju s starši, ob
dobrem odzivu pa bodo tovrstne diskusije potekale še večkrat.
Maja letos smo za članice in člane SVIZ
in njihove družinske člane v sodelovanju z akademsko potovalno agencijo Ars
Longa in s turistično agencijo Pozejdon
turizem pripravili dve novi zanimivi
ponudbi. Podrobnosti in druge članske
ugodnosti preverite na spletni strani
www.sviz.si.

V New Yorku ob delo 6.000 učiteljev

Proti odpuščanju učiteljev je
na ulicah protestiralo tisoče
Newyorčanov.

Potem ko so v Združenih državah Amerike začetek letošnjega maja oznamovali s tradicionalnim tednom, namenjenim spoštovanju učiteljskega poklica,
se je mesec v New Yorku nadaljeval v
povsem drugačnem duhu. Na ulice
mesta se je podalo na tisoče
protestnikov, ki so glasno
nasprotovali napovedanemu
krčenju proračuna in množičnemu odpuščanju učiteljev
v javnih šolah. Tamkajšnji
župan Michael Bloomberg je
izpostavil 5-odstotno zmanjšanje »vojske« učiteljev v
mestu, ob čemer gre za približno 6.000 učiteljskih mest
v večinoma javnih šolah, za
katere so že zdaj značilni
prenatrpani razredi.

Trenutno je v mestu New York v javnih
šolah zaposlenih 75.000 učiteljev, skladno s predlogom novega proračuna naj
bi jih takoj odpustili 4.100, postopno pa
naj bi jih delo izgubilo še nadaljnjih
2.000.
Predsednik Združenja učiteljev UFT
(United Federation of Teachers) Michael Mulgrew je povedal, da gre pravzaprav za politične igrice, da bi si župan
pridobil določene koncesije. V proračunu mesta New York naj bi bilo namreč
po podatkih sindikatov celo 3,2 bilijona
ameriških dolarjev presežka, a naj tega
denarja ne bi porabili za preprečevanje
odpuščanj. Poudaril je še, da je v politične igrice nedopustno vpletati otroke in
njihovo prihodnost ter s tem prihodnost
celotne družbe. Več na www.sviz.si.

Iz tajništva GO SVIZ vam želimo uspešen zaključek šolskega leta ter sproščene in
ustvarjalne počitniške dneve. S Svizovimi novicami bomo z vami spet septembra.

