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Pretekli teden je po končanem obdobju
izpitov in počitnic v klopi univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih šol spet
sedlo skoraj 100.000 študentov, od tega
približno 25.000 brucev.
Začasni visokošolski minister Igor Lukšič je v
svoji poslanici ob začetku novega študijskega leta študente opozoril, da vstop v znanost pomeni odgovornost, in sicer
»odgovornost do znanja generacij in izkušenj generacij, ki se nam posredujejo na
univerzah. Pomeni tudi možnost, da oplemenitimo lastno znanje in lastno znanje ni
samo prebiranje knjig. Lastno znanje je
graditi lastno identiteto, predvsem pa odgovornost za skupnost.« Bruci in drugi študenti
so ob začetku novega študijskega leta dobili

tudi številne nasvete o tem, da je pomembno, da svoje študijske obveznosti jemljejo
resno že od prvega dneva, da je pomembno,
da se po končanem študiju zaposlijo in da
zgolj formalna izobrazba ni več dovolj za
pridobitev službe. Že med študijem naj bi si
zato prizadevali, da bodo lahko takrat, ko
bodo iskali zaposlitev, zapisali v svoj življenjepis tudi čim več različnih dosežkov, ne le
končano stopnjo formalne izobrazbe.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije želimo vsem študentom, profesorjem in drugim zaposlenim v
terciarnem izobraževanju uspešno študijsko leto 2011/2012.

OECD o slovenskem plačnem sistemu

Ob 5. oktobru pred
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Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj (OECD) je ob izteku preteklega meseca pripravila predstavitev pregleda slovenskega plačnega sistema v javnem sektorju,
ključna izhodišča in elemente za nadaljnjo
reformo sistema plač. Vodja pregleda Caroline Varley meni, da so spremembe na tem
področju nujne, generalna direktorica Direktorata za organizacijo in kadre na Ministrstvu za javno upravo Mojce Ramšak Pešec pa
je ob tem izpostavila, da OECD Sloveniji ne
priporoča priprave novega plačnega sistema, ampak nadgradnjo in izboljšanje obstoječega.
V razpravi je sodeloval tudi glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj, ki meni, da je sicer
poročilo v okviru ideologije OECD zelo profesionalno in da so se pripravljavci poglobili
in razumeli temelje našega plačnega sistema, vendar pa se je treba ob branju poročila zavedati, da ga je spisala organizacija, ki
je ob začetku stoletja zagovarjala zniževanje stroškov javnih storitev po poti privatizacije in javno-zasebnega partnerstva. Prav
tako ne smemo spregledati, da je OECD ob
evalvaciji naših makroekonomskih kazalnikov ocenila tudi izobraževalni sistem, ki ga
je sicer tudi zelo pohvalila, a predlagala
povsem nesprejemljive spremembe, ki bi

posegle v razloge za kakovost rezultatov.
Predlagali so, denimo, ukinitev podružničnih
šol, povečanje števila otrok v oddelkih vrtcev in šolskih razredov, zmanjšanje števila
zaposlenih – skratka, spremembo pogojev, ki
so Slovenijo privedle med izobraževalno najboljše države. Podobno je OECD na splošni
ravni ocenila naš plačni sistem kot napredek
in dosežek, vendar tudi v tem primeru ni
težko prepoznati neoliberalne ideološke podstati. To namreč potrjujejo nekatera priporočila o izboljšanju plačnega sistema v Sloveniji, in sicer: povečanje pooblastil menedžerjem, ki bi lahko sami opredeljevali plače
in število zaposlenih, deregulacijo, ukinitev
indeksacije plač, lažje odpuščanje ter zmanjšanje vpliva sindikatov v javnem sektorju.

V razpravi ob predstavitvi pregleda slovenskega
plačnega sistema v javnem sektorju je sodeloval
tudi glavni tajnik SVIZ.
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Dan v čast učiteljskemu poklicu
Svetovni dan učiteljev je letos po Sloveniji in več kot sto državah po vsem svetu
pospremilo geslo »Učitelji za enakost
spolov.« Slednjega je Izobraževalna
internacionala (EI) v sodelovanju z Unescom izbrala z namenom, da bi spodbudila
povečanje enakosti med učitelji in učiteljicami, poudarila, kako pomembno je, da
imajo dekleta po vsem svetu enak dostop
do kakovostnega izobraževanja kot njihovi vrstniki moškega spola, ter da bi pokazala, kako zelo učitelji ob svojem vsakodnevnem delu v razredu prispevajo k
povečevanju enakosti med spoloma in k
premagovanju stereotipov na tem področju. Tako je bil poudarek letošnjih dejavnosti EI prav na zagotavljanju spolne
enakosti v izobraževanju, o čemer je bila
sprejeta tudi resolucija na julijskem svetovnem kongresu te največje učiteljske
organizacije na svetu v južnoafriškem
mestu Cape Town.
5. oktober je tudi priložnost, ko je mogoče opozoriti na to, da učitelji marsikje po
svetu delajo v zelo slabih, tudi nevarnih
razmerah. Pretekli meseci so bili v številnih državah tudi v luči aktualne gospodarske in finančne krize oznamovani z
učiteljskimi protesti. Na ulico namesto v
razred so, denimo, tako učitelji odšli v
Ugandi, na Fidžiju, v Mehiki in nam bližnjih Franciji, Španiji, Grčiji in Italiji.
Grški in španski učitelji so za ta mesec
napovedali tudi že nova zborovanja proti
načrtovanemu zniževanju plač in zmanjšanju sredstev za šolstvo, saj tovrstni
ukrepi vodijo v slabšanje kakovosti izobraževanja ter v zmanjšanje števila učitel-

Predsednica in glavni tajnik
SVIZ sta spregovorila o položaju vzgojiteljev in učiteljev pri
nas.

jev. V Italiji pa opozarjajo, da je šolska
reforma Berlusconijeve vlade že brez varčevalnih ukrepov oklestila javno šolstvo,
rebalans, ki ga je naša soseda sprejela
pod pritiskom Bruslja in mednarodnih
monetarnih organov, pa je posegel v javne šole tako, da bo zelo veliko študentov
že to jesen izgubilo štipendije in opustilo
šolanje.
Da varčevanje v izobraževanju niti v času
krize ni na mestu, je ob 5. oktobru ponovno izpostavil tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj – nasprotno: prav izobraževanje je eden od odgovorov, kako iziti iz
krize. Razumeti je treba, da je izobraževanje tako pomembno, da z vlaganjem
vanj pravzaprav varčujemo, saj investiramo v prihodnost. Izobraževanje je namreč
odločilno za kakovost življenja ljudi, za
odnose v družinah, za splošno stanje družbe, zato je pomembno, da se tega odločevalci, tudi po zgledu Danske, v posameznih državah začnejo zavedati.

Glavni tajnik EI Fred van Leeuwen: »S 5. oktobrom se učiteljem zahvalimo za njihov izjemen
prispevek k intelektualnemu, socialnemu in
ekonomskemu razvoju družbe.«

Ob 5. oktobru pred novinarji
Dan pred letošnjim svetovnim dnevom
učiteljev smo v SVIZ pripravili vsakoletno
novinarsko konferenco. Predsednica Jelka
Velički in glavni tajnik sindikata Branimir
Štrukelj sta ob tej praznični priložnosti
spregovorila o položaju vzgojiteljev in
učiteljev pri nas, o aktualnem dogajanju
v izobraževanju ter o dilemah in izzivih, s
katerimi se bodo v bližnji prihodnosti
srečevali zaposleni v vzgoji in izobraževanju in v javnem sektorju nasploh. Glavni
tajnik je izpostavil, da je pojmovanje, da
je izobraževanje strošek, napačno.
Zgledovati bi se morali po Danski, ki se je
v kriznem času odločila povečati prora-

čunski delež za izobraževanje, in ne po
Grčiji, kjer naj bi v prihodnjih tednih
odpustili 30.000 javnih uslužbencev, med
njimi učitelje.
Posnetek tiskovne konference si lahko
ogledate na spletni strani www.sviz.si.
Tam najdete tudi povezavo do objave, ki
so jo ob 5. oktobru pripravili na Statističnem uradu Slovenije, in zanimiv zapis v
čast posebnim ljudem ob njihovem posebnem dnevu, ki ga je posebej za članice in
člane SVIZ pripravila Desa Muck, pisateljica, humoristka, filmska in gledališka igralka ter vsestranska ustvarjalka.
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Najbolje plačani učitelji v Luksemburgu
Ob mednarodnem dnevu učiteljev je Evropska komisija objavila poročilo o učiteljskih plačah, ki primerja plače učiteljev
in ravnateljev v javnih šolah v 27 državah
članicah EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu,
na Norveškem in v Turčiji. Poročilo temelji na zbranih podatkih za šolsko leto
2009/2010 in zajema stopnje od predšolskega do srednješolskega izobraževanja.
Glede na plače vključno z dodatki so
učitelji v EU najbolje plačani v Luksemburgu, na Danskem in v Avstriji, najslabše
pa v Bolgariji in Romuniji. V državah
članicah EU je trenutno zaposlenih šest
milijonov učiteljev. Poročilo tudi ugotavlja, da v skoraj vseh evropskih državah

bruto osnovne plače učiteljev na začetku
zaposlitvene poti ne dosegajo nacionalnega BDP na osebo in da se bodo njihove
plače v teku delovne dobe povečale za
manj kot enkrat, razen v redkih državah
članicah. V večini evropskih držav je
učiteljem na voljo vrsta dodatkov k osnovnim plačam, vendar le polovica držav dodeljuje posebne dodatke za dodatno
strokovno izpopolnjevanje in odličnost pri
poučevanju.
Več informacij in besedilo poročila v
angleškem jeziku najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/education/news/
news3072_en.htm#.

Praznični oktober v območnih odborih

Svizci so na kolesih uživali v
lepotah Kozjega in okolice.

Kot vsako leto doslej smo tudi ob minulem 5. oktobru tako na Glavnem odboru SVIZ in po območnih odborih sindikata
obeležili svetovni dan učiteljev s številnimi dogodki. Praznična je bila tako že
prva oktobrska sobota, ki je bila predvsem športno dejavnim članicam in članom SVIZ naklonjena tudi s sončnim in
toplim vremenom, številne prireditve so
se vrstile še ves pretekli teden, nekaj pa
jih bo sledilo še v nadaljevanju tega
meseca. Prav danes, torej 10. oktobra,
bodo svetovni dan učiteljev v OO Radovljica počastili s predstavo Učitelj v izvedbi Aljoše Ternovška, OO Velenje 14. 10.
organizira pohod na goro Oljko in kostanjev piknik, 19. 10. pa pogovor z glavnim
tajnikom SVIZ o aktualnih sindikalnih
dogodkih. Prav tako 14. oktobra organizirajo ogled muzikala Senožuljica v izvedbi
Plesnega društva Srebrno v OO SVIZ Obala, v OO Ljubljane in okolice si bodo njihovi člani oktobra lahko ogledali film
Aleksandrinke, 23. oktobra pa bo pod
njihovim okriljem potekala skupinska

udeležba tekačev SVIZ na Ljubljanskem
maratonu. Člani OO SVIZ Pomurja se bodo
ob koncu meseca, 29. in 30. oktobra, lahko
odpravili v Beograd na 42. Mednarodni
sejem opreme in pripomočkov za poučevanje, 56. Mednarodni beograjski sejem knjig
in Sejem izobraževanja.
Še posebno pestro je bilo ob dnevu učiteljev v Območnem odboru SVIZ Šmarje pri
Jelšah, kjer prav temu prazniku vsako leto
namenijo osrednjo pozornost. Tokrat so se
udeleženci dogodka – bilo jih je skoraj sto
– na letošnjo prvo oktobrsko soboto podali
na pohod po vinski turistični poti okrog
Kozjega, se pri tem povzpeli do planinskega doma Kozje in si tam privoščili okusno
malico, skupina kolesarjev pa si je zadala
turo okrog Kozjega in po okoliških vasicah.
Večerni program se je začel z nagovorom
župana Kozjega in nadaljeval z monokomedijo o življenju preprostega človeka. Dejavna in praznična sobota se je sklenila z
večerjo in plesom.

Predstavitev OO SVIZ Šmarje pri Jelšah

Predsednik OO SVIZ Šmarje pri Jelšah Faruk Dreca.

Območni odbor SVIZ Šmarje pri Jelšah
obsega področje Obsotelja in Kozjanskega. Sedež odbora je na Glasbeni šoli
Rogaška Slatina, ustanovljen pa je bil
leta 1992 in ima danes 652 članic in članov (trinajst sindikalnih zaupnikov), ki
prihajajo s 17 zavodov. Odbor tesno
sodeluje z Glavnim odborom SVIZ in tako
sproti seznanja člane z aktualnostmi. Z
rednimi sestanki na ravni območnega
odbora pa prav tako pripomorejo k vzpostavljanju povezanosti sindikalnih zaupnikov in poskrbijo za izmenjavo izkušenj. Skrbijo za redna izobraževanja
zaupnikov na vseh seminarjih, ki jih
organizira SVIZ. Članstvo OO je deležno
vseh oblik pomoči, ki jim po statutu SVIZ
pripada. Poleg tega so tudi lastniki poči-

tniških apartmajev v Stinici in Gajcu na
Hrvaškem, s čimer svojim članom omogočajo ugoden in prijeten oddih, čeprav je
finančno breme vzdrževanja apartmajev
za OO precejšnje.
Osrednji dogodek Območnega odbora SVIZ
Šmarje pri Jelšah je pravkar minulo –
tokrat je potekalo 1. oktobra – vsakoletno
srečanje članic in članov ob svetovnem
dnevu učiteljev, 5. oktobru. Ob tej priložnosti pripravijo pester program. Srečanje
se po navadi začne zgodaj popoldne z različnimi športnimi dejavnostmi in sklene
pozno zvečer po družabnem srečanju z
večerjo in plesom. Številčna udeležba na
tem dogodku in pozitivni odzivi vsako leto
pozovejo k temu, da si vsakokrat prizadevajo biti še boljši.
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Glavni odbor pred parlamentom

Glavni tajnik Branimir Štru-

Glavni odbor SVIZ se je 8. septembra
letos sestal na izredni seji, ki je bila sklicana kot odziv na predloge poslancev po
znižanju plač javnim uslužbencem. Članice in člani tega najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so soglasno
sklenili, da ne pristajajo na predlagano
znižanje plač v javnem sektorju in da bo
GO med članstvom izpeljal glasovanje o
sodelovanju SVIZ v splošni stavki javnega
sektorja, če bi bilo sporno dopolnilo k
interventnemu zakonu o 4-odstotnem
znižanju plač v javnem sektorju v parla-

mentu sprejeto. Članice in člani GO SVIZ
so izrazili nasprotovanje dopolnilu o znižanju plač zaposlenim v javnem sektorju
tudi tako, da so se 13. septembra 2011 –
takrat so o sprejemu le-tega odločali poslanci, člani Odbora DZ za finance – udeležili protestnega shoda pred parlamentom.
Novice o aktualnem dogajanju na področju prihodnje plačne politike sproti objavljamo na naši spletni strani. Klik na
www.sviz.si!

kelj in predsednica Jelka
Velički sta po seji medijem
predstavila sprejeta stališča

Izobraževalni seminar za zaupnike v kulturi

in sklep GO.

Udeleženci izobraževalnega
seminarja so podrobneje
spoznali naše najstarejše
mesto in njegove kulturne
znamenitosti.

Delitev malih modrih vrečk
učencem »slovenske« šole na
Haitiju ob prvem šolskem
dnevu, 5. oktobra.

»Slovenska« šola na Haitiju za
boljše življenje več kot 200
otrok in njihovih družin.

Po štirih izobraževalnih seminarjih za
sindikalne zaupnice in zaupnike v vzgoji
in izobraževanju, ki so bili izpeljani spomladi, se je letošnji niz seminarjev sklenil z izobraževanjem za zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturi. Njihovo srečanje je
potekalo 3. in 4. oktobra na Ptuju.
Udeleženkam in udeležencem sta predsednica sindikalne konference mag. Mojca
Jenko in glavni tajnik sindikata Branimir
Štrukelj uvodoma predstavila najaktualnejše dogajanje na področju kulture in

sindikalnega dela, pozneje pa se jim je
pridružil še predstavnik Ministrstva za kulturo Ciril Baškovič in spregovoril o trenutnem položaju v kulturi. V nadaljevanju
prvega dne seminarja so navzoči prisluhnili
še predavanjema dveh priznanih strokovnjakov, za drugi dan pa je strokovna sodelavka SVIZ za pravne zadeve za področje
kulture Nadja Götz pripravila pregled
nekaterih pravnih vprašanj, pomembnih za
zaupnike in člane. Izobraževalni seminar se
je sklenil z zborom sindikalne konference.

Modre vrečke za Haiti
Pretekli teden, ko so se v Sloveniji napolnila študijska središča, se je začelo novo
šolsko leto tudi za več kot 200 otrok v
naselju Carrefour v predmestju prestolnice Haitija Port-au-Prince. V tej otoški
državi v Karibskem morju so razmere več
kot leto in pol po katastrofalnem potresu
še zmeraj kaotične, obnova poteka le
počasi, zato pomeni projekt »slovenske«
šole še toliko večji dosežek. V t. i. vasi
prijateljstva so konzorcij slovenskih nevladnih organizacij v partnerstvu z društvom Hrana za življenje in lokalno partnersko organizacijo ADRA Haiti ob denarni podpori slovenske vlade zgradili novo
šolo in tako pripomogli k izboljšanju življenja več kot 180 haitijskih družin. V
prihodnje bo v novonastalem zaselku ob
šoli postavljeno tudi majhno otroško igrišče, nastaja pa tudi šolska knjižnica.
V celotni zgodbi nikakor ne smemo prezreti prispevka učencev in zaposlenih z
Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor, ki so v sklopu projekta Otrok otroku
poskrbeli, da je bil prvi šolski dan za haitijske učence »slovenske« šole še bolj
poseben. V sklopu humanitarne akcije, ki

jo je ob pomoči mentorice Klavdije Šipuš
izpeljala zdaj že gimnazijka Lina Akif, so
mladi iz Maribora pripravili za vrstnike s
Haitija t. i. male modre vrečke s šolskimi
potrebščinami, dodali pa so tudi igrače.
Prve vrečke iz blaga so nastale v Linini družini, v nadaljevanju pa je pri šivanju sodeloval prav celoten kolektiv OŠ Prežihovega
Voranca, ne le učitelji. Ob pripomočkih za
šolo in igračah so na humanitarnem bazarju
s prodajo lutk različnih ras in nacionalnosti
in nekaterih drugih izdelkov zbrali za haitijske osnovnošolce tudi nekaj denarja.

Učenci OŠ Prežihovega Voranca Maribor
izdelujejo
afriške
bobne in lutke za
prodajo na humanitarnem bazarju.

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

