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Na prvi letošnji septembrski četrtek je po
končanih poletnih počitnicah skozi vrata
slovenskih osnovnih in srednjih šol vstopilo
160.000 osnovnošolcev – med njimi 18.300
prvošolcev – in 72.000 dijakov. Novo šolsko
leto bo oznamovano s posodobljenimi učnimi načrti v devetletki, v oddelkih prvih
letnikov srednjih šol bosta zaradi spremenjenih normativov po dva dijaka manj, po
poskusnem uvajanju v preteklem šolskem
letu bodo tudi letos zimske počitnice enotne za vse šolarje, številčnih ocen v tretjem
razredu in nekaterih drugih predvidenih
sprememb, o katerih je potekala javna razprava v sklopu novele Zakona o osnovni šoli
konec preteklega šolskega leta, pa letos še
ne bo, ker novela še ni sprejeta.
Prvi šolski teden pa se je v povsem drugačnih okoliščinah kot v Sloveniji začel v mehiškem letoviškem mestu Acapulco, kjer so
morali zapreti 140 šol od skupno 1.400.
Približno 600 učiteljev je namreč zavrnilo
prihod k pouku, saj se bojijo groženj z izsiljevanjem in ugrabitvami pripadnikov mamilarskih tolp. Na obrobju mesta so slednji

Učenke PŠ Šmarje na Vipavskem na prvi šolski
dan (več fotografij v sklopu zgoraj omenjene
novice na www.sviz.si).

Pozorno pri podpisovanju pogodb

Predstavitev OO SVIZ
Ptuj

Večina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za določen čas je v zadnjih dneh
prejemala v podpis nove pogodbe o
zaposlitvi za šolsko leto 2011/2012. Ob
tem je pravna služba SVIZ pripravila
nekaj navodil, na kaj morate biti pri
podpisovanju pozorni. Kot veste, je delo
za določen čas omejeno na trajanje dveh let. To pomeni, da če ste bili že dve
leti zaposleni za določen čas pri istem
delodajalcu za enako delo, bi vam moral
slednji v tem šolskem letu dati v podpis
pogodbo za nedoločen čas. Če bi prejeli
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, jo
sicer lahko oziroma morate podpisati,
sicer bi ostali brez zaposlitve, vendar
lahko istočasno zahtevate sklenitev
pogodbe za nedoločen čas. Enako velja,

Svizci poleti ne spijo
Sviz na
omrežju

družabnem

Tehnične težave na
strežniku

2011

grožnje tudi uresničili in ugrabili štiri učitelje. Več o razmerah v mestu ob tihomorski obali lahko preberete v novici Mamilarske tolpe preprečile pouk na spletni strani
www.sviz.si.
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije želimo vsem učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim v
vzgoji in izobraževanju uspešno šolsko leto
2011/2012.

Mavrica kolesarskih
oprav

Svetovni dan učiteljev
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če bi prejeli pogodbo o zaposlitvi šele
septembra in bi torej nekaj časa delali
brez pogodbe o zaposlitvi. V slednjem
primeru namreč velja zakonska domneva, da je delovno razmerje sklenjeno za
nedoločen čas. Opozarjamo vas, da je
rok za morebitne ugovore zoper nezakonite pogodbe o zaposlitvi 30 dni od prejema oziroma podpisa pogodbe. Če
sodite, da je vaša pogodba o zaposlitvi
nezakonita, vas prosimo, da se obrnete
na pravno službo GO SVIZ ali na pravno
službo OO Podravje oziroma OO Ljubljane in okolice. V preteklih letih je bilo
namreč kar nekaj primerov, ko so se
prizadeti obrnili na pravno službo, ko je
30-dnevni rok že potekel, in tako niso
mogli več uveljavljati svojih pravic.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana
telefon: +386 1 24 40 900, faks:+386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si
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8. september – mednarodni dan pismenosti

Prvi regijski posvet za izboljšanje bralne pismenosti
učencev v Murski Soboti presegel pričakovanja. Več kot
130 udeležencev.

Podobni regijski posveti bodo
sledili januarja in februarja
2012.

Koncept pismenosti je v zadnjih letih v
ospredju pedagoških teorij in izobraževalnih politik po vsem svetu. Tudi Slovenija sodeluje v več mednarodnih raziskavah znanja, ki konceptualizirajo in na
različnih populacijah merijo, denimo,
bralno, naravoslovno, matematično,
državljansko pismenost. Včerajšnji 8.
september 2011 – mednarodni dan pismenosti je Bralno društvo Slovenije
oznamovalo s strokovnim posvetovanjem, s katerim želijo vsakokrat osvetliti
pomembna vprašanja o bralni pismenosti in sodobnih oblikah branja. Osrednja
pozornost letošnjega srečanja je bila
namenjena vlogi slikovnih sestavin pri
sporazumevanju, v uvodu v dogodek pa
so strokovnjaki najprej namenili nekaj
časa pomembni problematiki slabše
bralne zmožnosti slovenskih petnajstletnikov, na katero so opozorili rezultati
mednarodne raziskave PISA 2009. Dr.
Sonja Pečjak je govorila o bralni pismenosti dijakov v povezavi z različnimi
besedili in se vprašala, kaj nam pripoveduje PISA 2009, dr. Meta Grosman pa je
obravnavala možnosti branja umetnostnih besedil, ki bi pripomogle k višji
bralni pismenosti.
Posebej za bralke in bralce Svizovih
novic je pripravila zanimivo razmišljanje o bralni pismenosti naših mladih dr.
Eva Klemenčič s Pedagoškega inštituta v
Ljubljani, ki že vrsto let podrobno spremlja stanje na tem področju tudi v praksi (v celoti si ga lahko preberete na
spletni strani www.sviz.si; Ob mednarodnem dnevu pismenosti). Junija letos,
denimo, so tako organizirali strokovni

posvet Mednarodne raziskave znanja
učencev in dejavnosti za izboljšanje
pismenosti učencev, na katerem so
predstavili rezultate različnih mednarodnih raziskav znanja. Na okrogli mizi so
sodelovali tudi strokovnjaki Zavoda za
šolstvo in šport, Ministrstva za šolstvo in
šport, univerzitetni profesorji ter ravnatelj ene od osnovnih šol. Udeleženci so
izpostavili, da napredek v posameznih
mednarodnih raziskavah ni rezultat
načrtne strategije za povečanje vseh
vrst pismenosti na nacionalni ravni. Tudi
zato so se na Pedagoškem inštitutu odločili za organizacijo več aktivnosti, katerih cilj je ozaveščanje javnosti o težavah in možnih rešitvah trenutne situacije. Konec avgusta, 29. 8. 2011, je bil
tako izpeljan prvi regijski posvet Ukrepi
za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku, in sicer v Murski Soboti. Posvet so
organizirali v sodelovanju z Zavodom za
šolstvo in šport in je bil izrazito praktične narave. Na posvetu so namreč potekale različne delavnice za učitelje različnih predmetnih področij in za vodstva
šol. Z delavnicami po ostalih regijah
bodo nadaljevali januarja in februarja
prihodnje leto, oktobra (25. in 26. 10.
2011) pa organizira Ministrstvo za šolstvo (enota Eurydice), v sodelovanju z
Zavodom za šolstvo ter Pedagoškim inštitutom nacionalno konferenco Bralna
pismenost v Sloveniji in Evropi. Eden od
ciljev omenjene konference (pa tudi
predhodnih posvetov) je tudi posodobitev Strategije za razvoj pismenosti, ki
je bila sprejeta že pred nekaj leti, predvsem tistega dela, ki se nanaša na šolo.

Slovenske pravljice v Afriki

Predsednica SVIZ je organizaciji Equal Education v imenu
sindikata izročila dve knjigi.

Zboljševanju stanja na področju pismenosti in izobraževanja nasploh je
bila namenjena tudi kampanja, ki jo
je v sklopu svetovnega kongresa Izobraževalne internacionale (Education
international – EI) – potekal je od 22.
do 26. julija letos v južnoafriškem
Cape Townu – pripravila organizacija
Equal Education.
Predstavniki organizacije so javnost
opozorili, da so šolske knjižnice v Južni Afriki v nezavidljivem stanju. Tako
večina javnih šol knjižnic sploh nima,
v številnih drugih sicer knjižnični prostori obstajajo, a v njih ni ne knjig ne
knjižničarja … Izobraževalna interna-

cionala je zato pozvala vse udeležence
kongresa, naj prinesejo s sabo knjigo
za južnoafriške šolarje.
Pozivu EI se je odzval tudi SVIZ in tako
je predsednica Jelka Velički predstavnikoma omenjene organizacije izročila
dve knjigi: Slovenske ljudske pravljice
in Dinozavre avtorice Lile Prap. Zbrane
knjige je organizacija Equal Education
po koncu srečanja razdelila izbranim
lokalnim knjižnicam in tako pripomogla
k zagotavljanju dostopa kakovostnega
izobraževanja za vse otroke.

GO SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana
telefon: +386 1 24 40 900, faks:+386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si
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6. svetovnega kongresa EI se
je udeležilo več kot 1.600
delegatk in delegatov.

Svetovni kongres EI V Cape Townu
V južnoafriškem mestu Cape Town je v
drugi polovici letošnjega julija potekal 6.
svetovni kongres Izobraževalne internacionale (EI), ki se ga je med več kot 1.600
delegati iz 154 držav udeležila tudi Svizova delegacija - predsednica Jelka Velički,
glavni tajnik Branimir Štrukelj ter strokovni sodelavec GO za stike z javnostjo in
mednarodno dejavnost Sandi Modrijan.
Kongres, ki ga največja svetovna učiteljska organizacija vsaka štiri leta pripravi
na drugi celini, je tokrat potekal pod geslom Ustvarjati prihodnost s pomočjo kakovostnega izobraževanja in je sprejel
pomembne odločitve, ki bodo vodilo Izobraževalne internacionale v prihodnjem
mandatnem obdobju. Delegatke in delegate so pozdravili in nagovorili podpredsednik Južnoafriške republike Kgalema Motlanthe ter številni drugi pomembni gosti.
Generalni sekretar EI Fred van Leeuwen je

v svojem govoru pozval vzgojitelje in
učitelje z vsega sveta, naj se tesneje
povežejo, mobilizirajo in se aktivirajo, da
se bodo laže zoperstavili izzivom, s katerimi se sooča mednarodno učiteljsko sindikalno gibanje. Podobno sporočilo je
udeležencem poslala tudi predsednica EI
Susan Hopgood, ki je pozvala k povezovanju civilne družbe in k novim zavezam za
uresničevanje osnovnih načel človekovih
pravic, sindikalnih pravic, družbene pravičnosti in kakovostnega izobraževanja za
vse. Kot član 26-članskega izvršilnega
odbora EI se je po treh zaporednih mandatih na tem položaju poslovil glavni tajnik SVIZ, ki je uspešno lobiral za to, da
bo imela regija Srednje in Vzhodne Evrope tudi v prihodnje svojega predstavnika
v izvršilnem odboru EI. Novi član tega
organa EI je postal Slawomir Broniarz,
predsednik poljskega sindikata ZNP.

Mavrica kolesarskih oprav

Skupina kolesarjev SVIZ je
prejela pokal za drugo
najštevilčnejšo ekipo na
maratonu.

Na sončno soboto, 3. septembra 2011, se
je na letališču Moškanjci pri Ptuju natančno ob 11-ih podalo na 30 ali 62 kilometrov dolgo pot več tisoč kolesarjev, udeležencev 9. Poli maratona, ki je največja
rekreativna kolesarska prireditev v Sloveniji. Pol ure pozneje pa so na pedale stopili tudi najmlajši, ki so kolesarili na 3kilometrski progi. Poli maraton je pravi
kolesarski praznik in nepozabno doživetje
za posameznike, družine ali večje skupine, saj združuje rekreacijo, druženje,
sprostitev in zabavo v čudoviti predjesenski štajerski pokrajini. Med 5.200 kolesarji
letošnjega maratona je bila tudi številčna

skupina SVIZ Slovenije – kolesarili so naši
članice in člani ter njihovi družinski člani
iz sedmih območnih odborov in 32 zavodov. Glavnino skupine so seveda predstavljali domačini iz OO SVIZ Ptuj, ki je tudi
organiziral skupinsko prijavo. V naši skupini je bilo 236 udeležencev in je prejela
pokal za drugo najštevilčnejšo skupino na
maratonu. Udeležbo naših članov je finančno podprl tudi GO SVIZ Slovenije. Članice
in člane SVIZ iz vse Slovenije novi predsednik OO Ptuj Milan Kumer že zdaj vabi v
najstarejše slovensko mesto na 10. Poli
maraton, ki bo prihodnje leto potekal v
soboto, 1. septembra 2012.

Območni odbor SVIZ Ptuj

Milan Kumer,
predsednik OO SVIZ Ptuj.

Območni odbor SVIZ Ptuj je bil ustanovljen maja leta 1990. V njem je združenih
približno 1.300 članic in članov iz 28
zavodov s ptujskega območja in nekateri
posamezni člani, ki se v svojih zavodih ne
morejo konstituirati kot sindikat zavoda.
Registracijo in organizacijske temelje
delovanja območja je postavil njegov
prvi predsednik Marjan Gojkovič, po njegovem odhodu na novo dolžnost v Ljubljano je leta 2004 vodenje OO SVIZ Ptuj
prevzela Danica Zelenik, ki je s svojim
predanim in uspešnim delom prav tako
vtisnila viden pečat delovanju sindikata
na Ptujskem. Po sedmih letih prizadevnega dela je junija letos svojo funkcijo
zapustila, na nadomestnih volitvah pa je
bil za novega predsednika izvoljen Milan
Kumer. Milan Kumer je profesor sociologije in bibliotekar, že 20 let pa je zapos-

len kot knjižničar na OŠ Majšperk, kjer je
bil po zelo aktivnem sindikalnem delovanju leta 2006 tudi prvič izvoljen za sindikalnega zaupnika. V svojem programu dela se
je novi predsednik območja zavezal, da bo
nadaljeval vse že uveljavljene aktivnosti
območja – denimo zimske športne igre
SVIZ OO Ptuj, prireditev ob mednarodnem
dnevu žensk, športne igre SVIZ Slovenije,
Poli maraton, strokovne ekskurzije in
obiske kulturnih prireditev ter seveda
Žgečeva priznanja, ki jih OO SVIZ Ptuj,
ZSSS ter Društvo ravnateljev ptujskega
območja vsako leto ob mednarodnem
dnevu učiteljev skupaj podeljujejo najzaslužnejšim strokovnim delavcem v vzgoji in
izobraževanju. Glavni moto novega predsednika je: “Samo skupaj smo lahko močni
in samo skupaj lahko izboljšamo položaj
vseh naših članic in članov.”

GO SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana
telefon: +386 1 24 40 900, faks:+386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si
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Svetovni dan učiteljev

Geslo letošnjega svetovnega

Tudi letos bo 5. oktober v Sloveniji in v
več kot 100 državah po vsem svetu
oznamovan s številnimi prireditvami v
čast učiteljem in njihovemu poklicu.
Odločitev, da bo poslanstvo učiteljev
obeleženo s posebnim dnem, je bila
sprejeta na Mednarodni konferenci o
izobraževanju leta 1993 v Ženevi, 5.
oktober pa je bil izbran zato, ker je bil
na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in ILO
(International Labour Organization)
sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še zdaj.
Kot vsako leto bodo ob 5. oktobru prip-

ravili različne prireditve tudi na posameznih območnih odborih SVIZ. Tako so
nam z OO SVIZ Celje že sporočili, da
bodo v ta namen organizirali ogled gledališke predstave v Celjskem mestnem
muzeju in ples učiteljev; z gledališko
predstavo bodo dan učiteljev oznamovali tudi v OO SVIZ Novo mesto in OO SVIZ
Radovljica (predstava Učitelj v izvedbi
Aljoše Ternovška).
O tem, katere akcije, proslave, dogodki
bodo potekali po drugih območjih in v
posameznih zavodih, vas bomo sproti
seznanjali na naši spletni strani
www.sviz.si.

dneva učiteljev je Učiteljice
in učitelji za enakost spolov.

Svizci poleti ne spijo
Poletje je čas, ki ga večina naših članic
in članov izrabi za nabiranje energije
po napornem delovnem obdobju.
Območni odbori so v ta namen kot
ponavadi tudi letos junija, julija in
avgusta pripravili za svoje članice in
člane kar nekaj prijetnih dogodkov. OO
SVIZ Ljubljane in okolice je tako avgusta popeljal v Verono več kot 100 Svizcev, ki so si zaželeli ogledati opero
Romeo in Julija; članice in člani OO
SVIZ Pomurja pa so si junija ogledali
Banja Luko, Jajce, Drvar, Bihač in Jasenovac, v začetku julija pa so se srečali s
kolegi na obali in se podali v soline,
uživali v lepotah vrta kaktusov, v Trstu
in na gradu Miramare. Svizci z OO Ptuj
so se avgusta odpravili v avstrijsko mesto Eisenstadt, si ogledali mogočen baro-

čni dvorec Esterhazy in tamkajšnjo cerkev, kjer se nahaja sarkofag s posmrtnimi ostanki skladatelja Hydna. Izlet so
nadaljevali v najmanjšem avstrijskem
mestu Rust in se z ladjico popeljali po
Nedižerskem jezeru, dan pa sklenili z
ogledom operete Ciganski baron. Članice
in člani OO SVIZ Radovljica pa so julija
kot rečni pirati zavzeli reko Ljubljanico.
Poleti so v OO SVIZ Ljubljane in okolice
zbirali tudi prijave za Ljubljanski maraton, ki bo letos potekal 23. oktobra. Po
ulicah našega glavnega mesta bo tokrat
v Svizovih majicah teklo 194 članic in
članov sindikata. Več o maratonu boste
lahko prebrali na naši spletni strani in v
novembrskih Svizovih novicah.

Sviz na družabnem omrežju

Na

w w w .facebook .com/

sviz.slovenije kliknite »Všeč
mi je« in se tako pridružite
skupnosti Svizcev na FB.

V začetku letošnjega junija smo na znanem in popularnem omrežju Facebook
ustvarili profil SVIZ. Doslej nas je
»vzljubilo« že več kot 170 posameznikov, tudi nekateri naši sindikalni kolegi
iz tujine. Vabimo tudi vas, da preko
naše spletne strani www.sviz.si ali preko FB strani www.facebook.com/
sviz.slovenije kliknete na »Všeč mi je«
in se tako pridružite skupnosti Svizcev v
tem družabnem omrežju.
Na našem FB profilu boste lahko sprem-

ljali izbrane novičke, foto- in videovsebine, komentirali objave ter s kolegi
izmenjevali poglede na različna vprašanja; seznanjeni boste z aktualnim dogajanjem in odzivi nanj, skupaj s podjetji, s
katerimi ima SVIZ sklenjena sodelovanja
in popuste za naše članice in člane, pa
bomo pripravili tudi kakšno zanimivo
nagradno igro.

Tehnične težave na strežniku
Številni članice in člani ste se v zadnjih
dneh obrnili na nas, ker niste mogli
dostopati do želenih vsebin na naši
spletni strani. Žal je konec avgusta prišlo na strežniku do težjih tehničnih
težav, zaradi katerih nekateri podatki

na www.sviz.si še zdaj niso dosegljivi,
posamezne vsebine pa so starejšega
datuma. Težave odpravljamo, za vse
morebitne neprijetnosti pa se vam iskreno opravičujemo. Hvala za razumevanje.

Če želite prejemati Svizove novice, se prijavite na spletni
strani www.sviz.si ali pišite na info@sviz.si.

