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Sprašujemo pred volitvami
V Sloveniji se je pretekli teden uradno začela
predvolilna kampanja političnih strank, ki se
bodo na volitvah 4. decembra 2011 potegovale za vstop v Državni zbor RS. Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture pa
je 28. oktobra letos na stranke, ki bodo
potencialno sestavljale prihodnjo slovensko
vlado, že četrtič naslovil vprašanja, ki zanimajo in vznemirjajo članstvo. O teh vprašanjih in o aktualnem dogajanju v naši državi je
glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spregovoril javnosti na srečanju z novinarji, ki je
potekalo 3. novembra 2011 na sedežu sindikata v Ljubljani. Izpostavil je, da članice in
člani SVIZ v času, ko pri nas stranke predlagajo zmeraj več liberalnega kapitalizma, ko
kar tekmujejo, katera bo napovedala ostrejše reze v javnem sektorju, ob odločanju o
prihodnosti res potrebujejo odgovore, kaj se
bo zgodilo z njihovim socialnim in materialnim položajem, ki izhaja iz delovnih razmerij. Osrednji poziv SVIZ političnim strankam,
ki tako pogosto poudarjajo, da v zdajšnjih
razmerah krize, potrebujemo vitko državo,
je tako, naj povedo, kje in komu bodo jemale, kaj se bo zgodilo s socialno državo, zapisano v Ustavi RS, kaj bo s socialnimi transferji. Ob tem SVIZ sporoča, da stroškov v javnem sektorju ni mogoče zmanjšati, ne da bi
se to odrazilo na kakovosti — mimogrede:
Slovenija je po številu zaposlenih v javnem
sektorju in po strošku zanje, merjenem v
BDP, pod povprečjem EU —, prav tako pa

varčevanje v javnem sektorju, predvsem v
izobraževanju, nikakor ne bo rešilo zdajšnjih
razmer.
Spoštovani članice in člani, vsa vprašanja, ki
smo jih naslovili na prvake političnih strank, ki
bodo potencialno sodelovale v Vladi RS v prihodnjem mandatu, najdete na naši spletni
strani www.sviz.si, v novicah Predvolilna vročica in Napovedi racionalizacije v šolstvu. V
sklopu prve omenjene že sproti objavljamo vse
odgovore, ki jih prejemamo, obenem pa vas
vabimo, da nam vprašanja za stranke posredujete tudi vi, in sicer na e-naslov info@sviz.si
ali v komentarju k omenjeni novici. Proti koncu volilnega obdobja bomo na spletu objavili
tudi zbirni pregled vseh odgovorov političnih
strank z vidika posameznih vprašanj.

Glavni tajnik SVIZ poudarja, da
krize ne bo rešilo ne nižanje plač
ne zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju.

Slovenske jasli v Gorici

Oktobrska srečanja po območjih
Jesenski potep upoko- 5
jenih članov
Estonci podpirajo učitelje

Pretekli mesec so se glavni tajnik SVIZ in
sodelavci GO SVIZ srečali s številnimi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki ter članstvom po območnih odborih sindikata. Tako
so se odpravili v Mursko Soboto (OO SVIZ
Pomurja), Krško (OO SVIZ Posavje), v Velenje in Kranj ter z navzočimi na sestankih
spregovorili o aktualnih družbenih temah, o
vlogi in položaju sindikata v času krize ter o
perečih težavah v vzgoji in izobraževanju,
pri čemer je bilo največ pozornosti namen-

jene razlikam med šolami pri evidentiranju
ur, nadomeščanju v času bolniške odsotnosti
in težavam, povezanim z udeležbo na izobraževalnih seminarjih (akontacija, potni stroški). Strokovni sodelavec SVIZ za pravne zadeve Tone Seliškar je spregovoril o najpogostejših vprašanjih, na katera odgovarjajo pravniki
sindikata, pomočnik glavnega tajnika Marjan
Gojkovič pa je zaupnikom prenesel nekaj
informacij o sestavi finančnega poročila v
zavodu.
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Predsedniki podprli demonstrante

Predsedniki območnih odborov
so se z izjavo za javnost odzvali tudi na proteste pred
Ljubljansko borzo.

Sredi oktobra, 17. in 18. 10. 2011, je v
Kranju potekal dvodnevni posvet predsednikov območnih odborov SVIZ, na katerem so se slednji z glavnim tajnikom
pogovorili o aktualnih dogodkih, stališčih
in ustreznih odzivih sindikata nanje ter o
nalogah območnih odborov pri tem. Strokovna sodelavca SVIZ za pravne zadeve
Nadja Götz in Tone Seliškar sta navzoče
seznanila s postopki odpuščanja in nalogami predsednika območnega odbora ter
z najpogostejšimi pravnimi vprašanji, ki
jih prejemajo pravniki sindikata. Drugi
dan je bila pozornost namenjena problematiki območnih odborov in finančnemu
poslovanju le-teh, predsedniki pa so s
sporočilom za medije podprli tudi mirne
proteste pred borzo v Ljubljani. SVIZ je
javnosti tako sporočil, da trdno verjamemo, da moramo državljani in državljanke
ponovno zavzeti in osvojiti inštitucije

države, ki morajo postati servis za uresničevanje skupnega dobrega. Nasprotujemo
poskusom političnih elit, da bi z zniževanjem kakovosti življenja velike večine ljudi
reševali sistem neoliberalnega kapitalizma
in na račun ljudi vzdrževali status quo.
Zapisali smo še, da je najmanj, kar je treba v tem trenutku storiti, je prisiliti tiste,
ki imajo največ, da tudi nosijo največje
breme krize, in poskusiti obrniti desetletni
trend naraščanja dobičkov v bruto domačem proizvodu ob hkratnem padanju deleža plač v nasprotno smer. V SVIZ zasedbo
bred Ljubljansko borzo razumemo kot
poziv k javni razpravi o iskanju pravičnejšega sistema, ki bo temeljil na medčloveški solidarnosti, ne pa na uničujoči tekmovalnosti in izključevanju. V takšni razpravi
smo tudi pripravljeni — in želimo — aktivno
sodelovati.

Krizni sestanek v Murski Soboti

Oktobrski sestanek na Gimnaziji Murska Sobota je bil
namenjen zaščiti pravic zaposlenih.

Zaradi sumov nepravilnosti pri porabi
denarja za plače in pri plačilu prispevkov
na Gimnaziji Murska Sobota je 13. oktobra letos tam potekal izredni sestanek
članov SVIZ. Prvi zapleti, povezani s
financami, so se na šoli pojavili že leta
2004 pri vplačilih premij za dodatno
pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, novi pa so vzniknili julija letos, ko je
nekaj profesorjev plače prejelo z zamudo, čeprav je šolsko ministrstvo potrebni
denar zanje šoli nakazalo v celoti in pravočasno. Ravnateljica zaposlenim kljub
večkratnim pozivom ni posredovala nikakršnih informacij o poslovanju, sindikalna
zaupnica pa je ob preverjanju pri pristojnih institucijah ugotovila, da za zaposlene niso bili ustrezno vplačevani potrebni
prispevki. Na izrednem sestanku, ki so se

ga udeležili tudi glavni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj, predsednica OO SVIZ Pomurje
Marjana Kolar in strokovna sodelavka GO
SVIZ za pravne zadeve Nadja Götz, je ravnateljica Regina Cipot kot odgovornega za
nastali položaj izpostavila računovodski
servis, a zaposleni so vztrajali, da je za
razmere v celoti (vsaj) objektivno odgovorna sama ter jo zaradi nevestnega dela in
opuščanja nadzora nad poslovanjem pozvali k odstopu. Ker odstopa — kljub temu da
je pozneje svojo odgovornost javno priznala — ni podala, je bil sklep SVIZ po sestanku, da se pozove svet zavoda, naj glasuje o
ravnateljičini nezaupnici. Svet zavoda, na
katerem je ravnateljica ponovno podala
obrazložitev dogodkov, je potekal 27. 10.
2011, vendar pa nezaupnica ni bila izglasovana.

Povračilo stroškov za prehrano
Ministrstvo za šolstvo in šport je v oktobrski okrožnici z dne 27. 10. 2011 zaradi
pogostih vprašanj, ki so jih njihove službe
o tem prejemale, pojasnilo pravico delavcev do povračila stroškov za prehrano.
Tako so zapisali, da omenjena pravica
pripada zaposlenim za vsak dan prisotnosti na delu, ko so vsaj štiri ure opravljali
dela in naloge v skladu s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa zaradi narave dela ni
mogoče absolutno vztrajati na vsaj štiriurni fizični prisotnosti na delovnem mestu, ampak je treba izhajati iz opravljanja
dela in nalog, določenih v pogodbi o

zaposlitvi. To pomeni, da mora delodajalec stroške za prehrano povrniti zaposlenim, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, ki dnevno vsaj
štiri ure opravljajo dela in naloge, določene v pogodbi o zaposlitvi. Opozorili so še,
da sta organizacija dela in evidenca delovnega časa izključno v pristojnosti delodajalca (šole), ter izpostavili določbo 98.
člena KPVIZ, ki omogoča, da se delavcem,
ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom od polnega, izplača povračilo stroškov v zvezi z delom v
enakem znesku kot delavcem, ki delajo
polni delovni čas.
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Tekli tudi številni Svizci

Med nepregledno množico
tekačev je bilo tudi skoraj 200
članic in članov SVIZ.

Da so med članicami in člani SVIZ tudi
številni športni navdušenci, sta skoraj dve
stotniji Svizcev ponovno potrdili z udeležbo na največjem športnem dogodku pri
nas — Ljubljanskem maratonu. Vse naloge
in številne obveznosti, ki spremljajo skupinsko prijavo in organizacijo udeležbe
članov SVIZ na maratonu, je tudi letos
prevzel območni odbor Ljubljane in okolice, Glavni odbor pa je pokril del stroškov
startnine ter poskrbel, da so se članice in
člani sindikata, ki so se maratona udele-

žili v okviru skupine SVIZ, na letošnjo
predzadnjo oktobrsko nedeljo, 23. 10.
2011, po ljubljanskih ulicah potili v enakih
športnih majicah. Ob tej priložnosti čestitamo prav vsem članicam in članom, ki so
se podali na ta tekaški podvig, še posebno
pa Anici Pugelj iz OO SVIZ Velenje, ki nam
je prek spletnega komentarja sporočila,
da je na 42-kilometrski razdalji s časom
3.57 v svoji kategoriji celo zmagala. Več
fotografij z maratona si lahko ogledate na
www.sviz.si.

Predstavitev OO SVIZ Ljubljane in okolice

Sekretarka in predsednica OO
SVIZ Ljubljane in okolice —
Avguština Zupančič in Irena
Lipovec.

Območni odbor Ljubljane in okolice, ki je
največji v SVIZ-u, so kot prvega v Sloveniji že leta 1990 s sklepi ustanovili sindikati zavodov takratnih ljubljanskih občin
ter občin Logatec, Vrhnika, Kamnik,
Domžale, Litija, Grosuplje, Ribnica,
Kočevje in nekoliko pozneje Cerknica.
Danes združuje več kot 12.000 članov iz
približno dvesto SVIZ-ovih sindikatov
zavodov osrednjega dela Slovenije.
Zbor območnega odbora, v katerem so vsi
sindikalni zaupniki, se praviloma sestaja
enkrat letno, pogosteje pa se zaupniki
sestajajo na ravni posameznih območnih
sindikalnih konferenc. Najbolj operativni
organ odločanja je desetčlansko predsedstvo, ki mu, tako kot zboru območnega
odbora, predseduje Irena Lipovec.
Območni odbor ima sedež v lastnih prostorih na Viču v Ljubljani, na Bobenčkovi
ulici 4, kjer je članom vsak delovnik med
uradnimi urami od 8. do 14. ure na voljo
pomoč sekretarke Avguštine Zupančič,
strokovnega sodelavca za pravne zadeve
Janeza Reška in tajnice Marjane Možina.
O dejavnostih območnega odbora so člani
preko sindikalnih zaupnikov redno seznanjeni z obvestili OO. Slednja in druge
pomembne informacije so objavljeni tudi
na spletni strani www.oo.ljubljana.
sviz.si.

Območni odbor se odziva na aktualne družbene dogodke in na dogajanje v dejavnostih, ki so pomembne za članstvo. Organizirajo tematske sestanke in omizja, za sindikalno delo usposabljajo zaupnike, sodelujejo pri delu sindikatov zavodov, z vodstvi
zavodov, nudijo brezplačno pravno pomoč.
Članom nudijo nepovratno solidarnostno in
finančno pomoč, subvencionirajo študij ob
delu, pri Delavski hranilnici lahko ugodneje najamejo kredite. Prav tako organizirajo kulturne, družabne in rekreativne
dogodke, največ v času okrog svetovnega
dneva učiteljev. Nekateri dogodki so postali že tradicionalni, denimo poletni obisk
opere v Veroni in St. Margarethnu, oktobrski pohodi na vrhove v okolici Ljubljane,
razstave, gledališke, filmske in glasbene
prireditve v prestolnici, sodelovanje na
Ljubljanskem maratonu in Pohodu ob žici.
Člani imajo tudi ugodne popuste pri nakupu vstopnic za nekatere predstave v Cankarjevem domu v Ljubljani in v SNG Opera
in balet Ljubljana. Dejavnosti območja se
udeležuje zmeraj več članov, vse, ki ste
morda do zdaj oklevali, pa vabijo, da se
jim čim večkrat pridružite.

Na Madžarskem o pravicah izvajalcev
V Budimpešti je Mednarodna organizacija
glasbenikov — FIM v sodelovanju z Madžarskim združenjem izvajalcev in Madžarskim uradom za intelektualno lastnino 19.
in 20. oktobra 2011 pripravila mednarodno konferenco o pravicah izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov. Številne mednarodne organizacije, ki bdijo nad pravicami izvajalcev — SVIZ sta na Madžarskem zastopala sindikalni zaupnik v Slovenski filharmoniji Klemen Hvala in strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve Nadja Götz — so s srečanjem oznamo-

vale 50. obletnico Rimske konvencije, ki
je v 7. členu pionirsko uredila pravice
izvajalcev, in 15. obletnico Pogodbe svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah na fonogramih — WPPT, ki
pomeni še velik korak naprej v mednarodnopravnem varstvu izvajalskih pravic.
Udeleženci so tako razpravljali o vplivu
omenjene konvencije in pogodbe (obe sta
zavezujoči tudi v Sloveniji) na celoten
izvajalski sektor, hkrati pa je bil namen
konference opozoriti na vse pomanjkljivosti, ki jih je treba na področju zagotavljanja pravic izvajalcev še odpraviti.
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Izbrani letošnji štipendistki SVIZ

Urška Leš namerava tudi
študij nadaljevati na
pedagoški fakulteti.

Čas, ki ga Marika Ravnik ne
nameni šoli, petju, igranju ali
plesu, rada preživlja s svojo
družino in prijatelji.

Glavni odbor SVIZ Slovenije je tudi v
letošnjem finančnem načrtu predvidel
sredstva za razpis dveh enoletnih štipendij za šolsko leto 2011/2012, in sicer
za dijake in študente za šolanje ali redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture. Po koncu razpisnega roka
je vse popolne vloge natančno pregledala komisija za štipendiranje in se ob
upoštevanju razpisnih meril odločila
podeliti štipendiji srednješolki Urški Leš
iz Štrihovca v občini Šentilj in študentki
Mariki Ravnik z Jesenic.
Šestnajstletna Urška Leš obiskuje drugi
letnik Tretje gimnazije v Mariboru, in
sicer na smeri predšolska vzgoja. Pedagoško pot si je izbrala tudi njena mama,
ki je profesorica razrednega pouka. Oče
je voznik avtobusa, njegova zaposlitev
pa je negotova. Osnovno šolo je Urška
začela obiskovati v Mariboru, kjer so z
družino tudi živeli, a so pozneje odšli
živet k starim staršem v Šentilj, da bi
zmanjšali življenjske stroške. Urška je
bila izjemno prizadevna osnovnošolka,
ki je imela osem let odlično spričevalo,
zadnje leto pa se ji je ta uspeh izmuznil
le za las. Vsa leta je sodelovala v pevskem zboru in tekmovala za bralno zna-

čko, pet let se je učila tudi klavir v glasbeni šoli. Prvi letnik srednje šole je končala s
prav dobrim uspehom, opravljala je tudi že
prakso v vrtcu in njena odločitev, da bo
opravljala delo vzgojiteljice, se je le še
potrdila kot dobra. Šolanje namerava
nadaljevati na pedagoški fakulteti.
Marika Ravnik je študentka prvega letnika
logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Mama učiteljica
otrok s posebnimi potrebami in oče pevec
zborist v Slovenski filharmoniji v Ljubljani
sta že vrsto let člana SVIZ. Marika pravi, da
ji bo štipendija v prvem letu študija in
bivanja v Ljubljani zagotovila večjo finančno samostojnost: »Precej bo razbremenila
moje starše, imam namreč še dva brata in
sestro. Omogočila mi bo tudi kritje stroškov, na katere naletim ob ukvarjanju s
prostočasnimi dejavnostmi. Obiskujem
pouk solopetja v glasbeni šoli, treninge
orientalskega plesa, šolsko gledališče na
svoji nekdanji srednji šoli, pridružila pa
sem se tudi mešanemu pevskemu zboru
Vox Carniolus. To, da se z nečim ukvarjam,
da mi nikoli ni dolgčas, mi veliko pomeni,
še posebno mi je pri srcu glasba.«

Slovenske jasli v Gorici

Oktobra letos so v italijanski
Gorici odprle vrata prve slovenske jasli.

Sredi letošnjega oktobra, 15. 10. 2011, je
v sosednji Gorici potekalo slovesno odprtje obnovljenih prostorov nekdanjega vrtca, v katerih po novem domujejo prve
slovenske jasli v mestu, ki bodo postopno
sprejele petindvajset malčkov, starih od
16 do 36 mesecev. Zanje bodo skrbeli
štirje vzgojitelji, ki obvladajo slovenščino
in so se tudi šolali na slovenskih šolah.
Začetna zamisel o slovenskih jaslih se je
sicer porodila že leta 2003, ko je predlog
podprla tudi takratna občinska uprava. In
čeprav se je odprtje jasli dolgo odmikalo,
predstavljajo slednje tudi po osmih letih
nadvse pomembno pridobitev za slovensko narodno skupnost v Gorici. Sloven-

skim družinam je namreč zdaj na voljo varstvo, ki bo omogočalo otrokom sporazumevanje v maternem jeziku. A Slovenska skupnost ob tem opozarja na dve pomembni
vprašanji, ki še nista rešeni. Prvo je, da
otroci iz družin slovenskega porekla nimajo
na podlagi sedanjih kriterijev nobenih zagotovil, da bodo sprejeti v za zdaj edine jasli
s slovenskim jezikom, nedorečeno pa ostaja
tudi preverjanje znanja slovenskega jezika
za učno in neučno osebje. Obe težavi naj bi
bili po zagotovilih goriške občinske uprave
odpravljeni v prihodnjem šolskem letu, nam
je še sporočil Joško Prinčič iz Sindikata za
slovenske šole.
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Jesenski potep upokojenih članov

Jožica Unetič, predsednica
Sekcije upokojenih članov
SVIZ

V sklopu GO SVIZ je že vrsto let dejavna
Sekcija upokojenih članov, v kateri je
približno 1.400 posameznikov, ki so bili
pred upokojitvijo zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Junija
letos je sekcija dobila tudi novo vodstvo –
za predsednico je bila takrat izvoljena
Jožica Unetič, člani predsedstva pa so
postali Goran Treursić, Tone Pfajfar,
Zvonko Mavrič, Slava Šarc, Rozika Pudgar
in Snježana Rojec. Kot najpomembnejše
naloge v svojem mandatu so si zadali
pridobivanje novih članov, oživljanje in
ustanavljanje sekcij po območnih odborih, druženje članov po območjih, regijah
in na ravni države, organiziranje izletov,
iskanje različnih ugodnosti za člane. Sekcija bo sodelovala v vseh akcijah GO, v
razpravah o aktualnih temah ter se zavzemala za ekonomsko uspešno in hkrati
socialno pravično pravno državo, v kateri
bo sadove ekonomskega napredka države
uživalo vse prebivalstvo.
Veselo in aktivno je 85 članov Sekcije
upokojenih članov SVIZ oznamovalo že
letošnji 13. oktober, ko so se potepali po
vinorodnem okolišu Novega mesta in Trške gore. Čudovit dan, čeprav hladen in
vremensko čemeren, so začeli v dolenjski
prestolnici in se od tam odpravili na 150
let staro Matjaževo domačijo v Grčevje
na Pahi. Ko so se okrepčali, so bili pripravljeni za potep po novomeških ulicah,

potem pa so se vkrcali še na Rudolfov splav
in si Dolenjsko ogledovali z rečne gladine.
Srečanje so udeleženci sklenili ob poznem
kosilu, da so bili z dnevom zadovoljni, pa
potrjujejo tudi besede članice Tatjane Perc
iz OO Novo mesto: »Vsi smo bili izjemno
zadovoljni in si iz srca želimo, da bi taka
srečanja postala tradicionalna. Tako bi spoznali različne konce Slovenije. Po zaslugi
naše prizadevne predsednice smo tokrat
spoznali dolenjsko metropolo z okolico.
Upam, da se lahko v imenu vseh udeležencev zahvalim za nepozabno, čudovito izpeljano druženje. Občutek, da nismo pozabljeni, da si lahko podamo roke in izmenjamo
besede, nas je osrečil in nam polepšal življenje.« Prejeli pa smo še pohvalo članice
Alojzije Bartulović: »V svojem in verjetno še
v imenu mnogih udeležencev prvega izleta
upokojenih članov SVIZ se zahvaljujem za
dobro organiziran in izpeljan izlet v Novo
mesto in okolico. Takih srečanj si želimo
tudi v prihodnje.«

Član predsedstva sekcije
Goran Treursić je bil svečano sprejet med Rudolfove
splavarje.

Estonci podpirajo učitelje

Povprečna bruto plača učiteljev
v Estoniji znaša manj kot 800
evrov in je pod državnim
povprečjem. Začetniki z univerzitetno diplomo dobijo še
precej manj.

Konec preteklega meseca (25. 10. 2011)
je pred parlamentom v Talinu zelo odmevno in uspešno predstavilo svoje zahteve
več kot 1.800 učiteljev, vzgojiteljev in
drugih zaposlenih v izobraževanju iz vse
Estonije. Demonstracije so ob učiteljskem sindikatu podprle tudi druga sindikalna združenja, upravičene pa se zdijo
zahteve po boljšem plačilu učiteljev tudi
staršem, študentom in nasploh širši javnosti, ki so s tisoči sporočili podprle
zaposlene v vzgoji in izobraževanju na
spletu in socialnih omrežjih. Sindikat
EEPU — Estonian Educational Personnel
Union — pod vodstvom Svena Rondika se
je v preteklih mesecih z vlado pogajal o
vsaj 20-odstotnem zvišanju izhodiščne
učiteljske plače s 1. januarjem 2012, ker
z nizkim plačilom za pedagoško delo učiteljem sporoča, da njihovo delo ni vredno. Vlada je napovedala, da učiteljem ne
bodo namenili več sredstev in v predlogu
proračuna za prihodnje leto niti ni pred-

videla dodatnega denarja za ta namen.
Oktobrski učiteljski protesti so bili tako
logična posledica stanja v Estoniji. Veliko
pozornosti so jim namenili tudi mediji,
katerih komentarji so bili vsi po vrsti pozitivni. Prav tako pa je bilo ob koncu protesta jasno, da bi učiteljsko stavko podprla
širša javnost. V najbolj branem estonskem
dnevniku Postimees so zapisali, da so protesti jasno sporočili dvoje, in sicer da javnost zelo podpira utemeljene zahteve
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, centre moči v državi pa je dosegel signal, da
tudi potrpežljivost sicer poslušnega in racionalnega nordijskega naroda ni neomejena. Če zahteve učiteljev ne bodo uresničene in bi se odločili za stavko, lahko računajo na podporo skupnosti. Vlada sicer nenehno poudarja nenadomestljiv pomen izobraževanja za narod in pomembno vlogo
učiteljev in pedagoškega poklica, a te lepe
besede se ne odražajo v šolski resničnosti.
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