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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim 
letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pris-
pevke, predloge in mnenja nam posredujte po e-
pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
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Glavni odbor izglasoval podpis 

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja, znanos� in kulture Slovenije (SVIZ) 

je 20. 12. 2016 potekala izredna seja 

najvišjega organa sindikata med kon-

gresoma, na kateri so se njegovi članice 

in člani opredeljevali do zadnjih poga-

janj z Vlado RS. Večinsko so izrazili stri-

njanje z vsebino Dogovora o ukrepih na 

področju stroškov dela in drugih ukre-

pih v javnem sektorju, ki so ga nekaj dni 

prej po sklepnem krogu pogajanj parafi-

rali pogajalci Vlade RS in sindikatov 

javnega sektorja, ter tudi izglasovali 

pristop k podpisu le-tega. Dogovor med 

drugim opredeljuje sredstva za odpravo 

anomalij v plačnem sistemu (70 milijo-

nov EUR na letni ravni), vključno z mož-

nostjo izboljšanja plač zaposlenih iz 

skupine J ter pomočnic in pomočnikov 

vzgojiteljic; izboljšuje se regres za letni 

dopust za zaposlene do 16. plačnega 

razreda (1.000 EUR bruto) in za zapo-

slene nad 41. plačnim razredom (600 

EUR bruto do 50. plačnega razreda in 

500 EUR bruto od 51.). Prav tako se 

izboljšujejo premije dodatnega pokoj-

ninskega zavarovanja (od 1. 1. 2017 vsi 

30 %, od 1. 4. 2017 zaposleni od 50 do 

55 leta 50 %, zaposleni nad 55 let staro-

s� 80 % od polne premije), kakršnokoli 

zvišanje plač zdravnikom pa zavezuje 

vlado k pogajanjem o ustreznem zviša-

nju plač drugih, z zdravniki primerljivih 

skupin. Dogovorjeno je še, da spremi-

njanje Zakona o sistemu plač ni mogoče 

brez soglasja sindikatov. Sindikatom je  

uspelo tudi z zahtevo po odstopu vlade 

od podaljšanja varčevalnih ukrepov še 

za prihodnja tri leta, do vključno leta 

2019 (po prvem vladnem predlogu celo 

do leta 2020), in doseči, da se nekateri 

zdaj še veljavni ukrepi delno spros�jo 

že v letu 2017, za leto 2018 pa so si 

izborili pravico do ponovnih pogajanj. 

Članice in člani GO SVIZ so se na seji 

seznanili tudi z aktualnim dogajanjem, 

povezanim s stavko orkestra Slovenske 

filharmonije, ter svojim kolegicam in 

kolegom še enkrat več izrazili vso in 

soglasno podporo pri njihovih prizade-

vanjih, da bi se razmere v tej vrhunski 

umetniški ustanovi čim prej uredile. 

 

 

Reprezenta�vni sindika� javnega sek-
torja – v imenu SVIZ predsednica sindi-
kata Jelka Velički – in Vlada RS so 
Dogovor o ukrepih na področju stro-
škov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju, ki odpravo varčevalnih ukre-
pov postavlja v le� 2017 in 2018, pod-
pisali 21. 12. 2016.  

 

 

 

Želimo vam srečno in uspešno leto 2017! 

Članice in člani najvišjega organa sindikata 

med kongresoma so na izredni seji odločali o 

podpisu Dogovora o ukrepih na področju 

stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 

sektorju. 
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Opozorili na neurejene delovne razmere 

Na sedežu SVIZ je 15. 12. 2016 potekala 

novinarska konferenca, na kateri so pred-

stavniki Stavkovnega odbora Slovenske 

filharmonije (SF), člani orkestra SF ter 

sindikatov SVIZ in Glosa, zatem ko je bila 

5. 12. letos v Filharmoniji izvedena opo-

zorilna stavka, javnost seznanili z novim 

opredeljevanjem zaposlenih o zaostritvi 

stavke. Branimir Štrukelj, glavni tajnik 

SVIZ, je uvodoma predstavil dozdajšnje 

dejavnos/ sindikata pri prizadevanju 

uredi/ razmere v SF in poudaril, da teža-

ve v ustanovi kljub temu vztrajajo in se 

pod vodstvom direktorja Damjana Dam-

janoviča zgolj še stopnjujejo. V imenu 

SVIZ je slednjega zato vnovič pozval, naj 

odstopi in tako omogoči, da se bodo v SF 

uredile razmere za delo. Odgovornost za 

to, da se ugledna slovenska ustanova 

spoprijema z zdajšnjim stanjem, pa je 

pripisal tudi ministru za kulturo Antonu 

Peršaku. Tudi Mitja Šuštar, predsednik 

Sindikata kulture in narave Slovenije 

(Glosa), je poudaril, da se njihov sindikat 

že poldrugo leto sooča s s/sko zaposle-

nih v Filharmoniji, da sta SVIZ in Glosa že 

pred letom javno opozorila na skrajno 

neurejene razmere. Izrekel je zahtevo po 

odstopu direktorja Damjana Damjanoviča 

in dirigenta Uroša Lajovica ter pozval 

ministra za kulturo, naj ju odstavi, če ne 

bosta odšla sama. Marina Kopše, predse-

dnica stavkovnega odbora orkestra SF, je 

v imenu zaposlenih v orkestru Slovenske 

filharmonije za 1. januar 2017 v času 

generalke in novoletnega koncerta napo-

vedala stavko. Ob tem je poudarila, da je  

podpora zaostrovanju stavkovnih ak/v-

nos/ še narasla. O neurejenih odnosih z 

direktorjem in dirigentom v SF so sprego-

vorili še članica in člana stavkovnega 

odbora orkestra SF Barbara Kresnik, Rado 

Šteharnik in Klemen Hvala.  

Številni izrazi podpore Filharmoniji 

V SVIZ smo pred napovedano stavko or-
kestra Slovenske filharmonije (SF) v času 
generalke in novoletnega koncerta 1. 
januarja 2017 s sporočilom za medije 19. 
12. 2016 opozorili, da pristojni  še niso 
pokazali zadostne volje, da bi še pravoča-
sno rešili nastali položaj. Zapisali smo, da 
tudi sestanek med člani stavkovnega 
odbora orkestra SF in ministrom za kultu-
ro Antonom Peršakom ni prinesel premi-
ka, ter izrazili podporo kolegicam in kole-
gom v Filharmoniji. Prizadevanje zaposle-
nih v SF za prepotrebno ureditev razmer 
v zavodu ter spoštljivo in varno delovno 
okolje je podprla tudi Mednarodna zveza 

glasbenikov (The Interna/onal Federa/-
on of Musicians, FIM), ki ima članstvo v 
več kot 60 državah in govori v imenu 
nekaj sto /soč glasbenic in glasbenikov. 
Poudarili so, da »brez dialoga med glas-
beniki in vodstvom orkestra progresivni 
in umetniški cilji ne morejo bi/ doseženi« 
in da bi se z upoštevanjem navedenega 
načela v SF nedvomno izognili krizi, ki 
smo ji priča. Podporo zaposlenim v orkes-
tru Slovenske filharmonije v velikem šte-
vilu izrekajo tudi njihovi kolegice in kolegi 
iz drugih kulturnih organizacij ter zavo-
dov v drugih dejavnos/h sindikata. 

Več o �skovni konferenci, na kateri so pred-

stavniki Stavkovnega odbora Slovenske fil-

harmonije, člani orkestra SF ter sindikatov 

SVIZ in Glosa javnost seznanili  z dogajanjem 

v Filharmoniji, in videoposnetki z le-te na 

www.sviz.si. 

Škandalozno pismo FIDES-a 

Vodji pogajalskih skupin reprezenta/vnih 

sindikatov javnega sektorja Branimir 

Štrukelj in Jakob Počivavšek sta se s spo-

ročilom za medije 12. 12. 2016 odzvala 

na pismo, ki ga je predsednik Sindikata 

zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, 

FIDES, Konrad Kuštrin naslovil  na komi-

sarja za človekove pravice Sveta Evrope 

Nilsa Muižnieksa. Poudarila sta, da v zapi-

sanem izstopajo zavajanja, zmanipulirane 

obtožbe, pod/kanja in laži ter da so sindi-

ka/ javnega sektorja sprejeli dogovor z 

zdravniki, le-tem priznali učinkovitost in 

uspešnost v pogajanjih, a hkra/ obtožili 

vlado, da ravna nee/čno in nepravično, 

ker drugim v enotnem plačnem sistemu 

ni pripravljena zagotovi/ podobnih izbolj-

šanj, temveč vztraja pri ohranjanju varče-

valnih ukrepov. Odgovorila sta na posa-

mezne trditve iz pisma – med drugim, da 

naj bi sindika/ grozili z »organizacijo 

množic« pro/ sindikatu FIDES in da so se 

»odločili izboljša/ pogajalsko strategijo z 

razširjanjem nestrpnos/ pro/ zdravni-

kom, še zlas/ pro/ njihovim sindikatom« 

– ter izrazila skrajno ogorčenje, da je 

predsednik FIDES-a s kopičenjem laži in z 

manipulacijo časovnega sosledja dogod-

kov sindikatom JS pripisal tudi odgovor-

nost za brutalni umor zdravnika. Odgovor 

na pismo FIDES-a je v celo/ dostopen 

tukaj.   

http://www.sviz.si/novice/3844/0/V-Slovenski-filharmoniji-pred-zaostritvijo-stavke
http://www.sviz.si/novice/3841/1/%C5%A0kandalozno-pismo-FIDES-a
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Izvrstni dosežki v raziskavi PISA 

Pedagoški inš/tut je 6. 12. 2016 predsta-
vil rezultate zadnjega cikla mednarodne 
primerjave dosežkov učencev v raziskavi 
PISA, ki je pokazala, da dosežki sloven-
skih šolarjev kažejo stabilnost naravo-
slovnih ter porast matema/čnih in bral-
nih dosežkov, ob tem pa Slovenija na 
vseh treh področjih pismenos/ dosega 
rezultate nad povprečjem OECD.  V SVIZ 
smo po novembrski predstavitvi odličnih 
dosežkov slovenskih šolark in šolarjev v 
raziskavi TIMSS 2015 z velikim zadovolj-
stvom pospremili tudi vrhunske rezultate 
le-teh v mednarodni raziskavi PISA 2015 
ter ponovno poudarili ponos, da lahko 
zastopamo učiteljice in učitelje, ki so s 

svojim trudom in kakovostnim opravlja-
njem zelo zahtevnega pedagoškega dela 
odločilno pripomogli k izvrstnim dosež-
kom naših učenk in učencev ter dijakinj 
in dijakov, ter da ima Slovenija mesto v 
skupini držav, ki se ponašajo z najodlič-
nejšimi izobraževalnimi sistemi. Ob vr-
hunskih rezulta/h našega šolstva, ki jih je 
z občudovanjem in priznanjem velike 
kakovos/ slovenskega izobraževanja 
pospremila stroka v vseh državah, ki so 
sodelovale v raziskavah TIMSS 2015 in 
PISA 2015, pa smo v SVIZ izrazili tudi raz-
očaranje nad poročanjem nekaterih slo-
venskih medijev o dosežkih naših šolark 
in šolarjev. Več na www.sviz.si. 

Pozvali k rešitvi težav v OŠPP 

Ministrico za izobraževanje, znanost in 

šport dr. Majo Makovec Brenčič smo 5. 

12. 2016 z dopisom opozorili na specifič-

ne probleme, s katerimi se srečujejo za-

posleni v osnovnih šolah in zavodih za 

otroke in mladostnike s posebnimi potre-

bami. Z nekaterimi od težav smo v SVIZ 

ministrstvo v preteklos/ sicer že seznani-

li, a kljub temu že več let ostajajo nereše-

ne. Spričo tega smo izrazili pričakovanje, 

da nas bo ministrica čim prej sprejela na 

sestanku, na katerem bomo problema/-

ko obravnavali. V dopisu smo uvodoma 

izpostavili združevanje vzgojnih zavodov 

in ministrico pozvali, naj MIZŠ sindikat z 

načrtom reorganizacije zavodov, ki na 

področju vzgoje in izobraževanja izvajajo 

vzgojne programe, seznani. Opozorili 

smo tudi na težave mobilnih učiteljic in 

učiteljev za dodatno strokovno pomoč 

zaradi nezmožnos/ napredovanja v nazi-

ve in spornega povračila stroškov za upo-

rabo lastnega avtomobila v službene 

namene. V pismu ministrici dr. Maji Ma-

kovec Brenčič smo izpostavili še določitev 

novega delovnega mesta spremljevalca 

skupine gibalno oviranih otrok in mla-

dostnikov z več motnjami, ob vsem ome-

njenem pa smo jo seznanili, da se v neka-

terih šolah, ki izvajajo prilagojeni pro-

gram osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom na področju, kjer se nahaja 

romska populacija, pomembno povečuje 

število romskih otrok. Slednje predstavlja 

več izzivov pri samem izvajanju navede-

nega programa v korist otrok kot tudi pri 

samem delu strokovnih delavk in delav-

cev.  

Dosežki slovenskih šolark in šolarjev kažejo 

stabilnost naravoslovnih ter porast matema-

�čnih in bralnih dosežkov, ob tem pa Sloveni-

ja na vseh treh področjih pismenos� dosega 

rezultate nad povprečjem OECD.   

Sestanek Sekcije šolskih knjižničarjev  

Na sedežu GO SVIZ so se 1. 12. 2016 sešli 

predstavnice in predstavniki Sekcije šol-

skih knjižničarjev SVIZ, na katerem je 

njena predsednica Marija Andrejčič uvo-

doma povzela problema/ko dela in plači-

la skrbnikov učbeniških skladov, med 

drugim pomanjkanje denarja za nakup 

učbenikov in za izplačilo nagrad skrbni-

kom učbeniških skladov ter tudi nespoš-

tljiv odnos uporabnikov do učbenikov. 

Strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne 

zadeve Jadranka Zupanc je navzoče sez-

nanila z učbeniško poli/ko in izpostavila 

zavezo MIZŠ, ki bi moralo v tem koledar-

skem letu predstavi/ nov model oskrbo-

vanja šol z učbeniki in učnim gradivom, 

razmerje do založnikov in uredi/ položaj 

skrbnika sklada. SVIZ bo SVIZ po izteku 

roka resorno ministrico pozval k opredeli-

tvi do nove učbeniške poli/ke. V ospred-

ju razprave je bila tudi problema/ka raz-

porejanja delovnega časa knjižničarja, 

predvsem pri kombinirani zaposlitvi knjiž-

ničar–učitelj, ter težave, ko mora knjižni-

čar v razredu nadomešča/ odsotnega 

učitelja. Sekciji šolskih knjižničarjev SVIZ 

se želijo pridruži/ tudi specialni knjižni-

čarji, denimo muzeji, galerije, samostani, 

gospodarske družbe, in druge javne knjiž-

nice, zato je bilo na sestanku dogovorje-

no, da se bodo organizirali v ak/v, SVIZ 

pa jih bo obveščal o ak/vnos/h sekcije.  

Sestanek Sekcije šolskih knjižničarjev SVIZ se 

je sklenil z razpravo o pasteh in pomanjklji-

vos�h, ki bi lahko spremljale prehod knjižnic 

na informacijski sistem Cobiss.   

Dopis ministrici za izobraževanje, znanost in 

šport dr. Maji Makovec Brenčič o problema�-

ki zaposlenih v osnovnih šolah in zavodih za 

otroke in mladostnike s posebnimi potreba-

mi si lahko v celo� preberete na www.sviz.si.  

 

http://www.sviz.si/novice/3838/1/Zmanj%C5%A1evanje-vrednosti-dose%C5%BEkov-slovenskih-%C5%A1olarjev
http://www.sviz.si/novice/3837/1/Za-re%C5%A1itev-te%C5%BEav-v-O%C5%A0PP


Volilna konferenca ETUCE 

V Beogradu je v začetku decembra, od 5. 

do 8. 12. 2016, potekala regionalna kon-

ferenca Evropskega sindikalnega odbora 

za izobraževanje (ETUCE), katerega član 

je tudi SVIZ. Konferenca je bila volilna in 

je izpeljana vsaka š/ri leta, geslo tokratne 

pa je bilo Opolnomočenje sindikatov 

izobraževanja – ključ za spodbujanje ka-

kovos/ izobraževanja. Približno 320 so-

delujočih delegatov in opazovalcev iz 131 

šolskih sindikatov iz 48 evropskih držav, 

ki zastopajo skupno več kot 11 milijonov 

vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih 

v vzgoji in izobraževanju po vsej Evropi, 

je na dogodku nagovoril tudi srbski mini-

ster za izobraževanje, ki je poudaril po-

trebo po izboljšanju položaja in privlač-

nos/ učiteljskega poklica ter zagotavlja-

nju naložb v podporo kakovostnemu 

izobraževanju. Dozdajšnji Evropski direk-

tor ETUCE Mar/n Rømer je v svojem 

poročilu o ak/vnos/h organizacije v le/h 

od 2013 do 2016 poudaril, da je za sindi-

ka/ zahtevno in burno š/riletno obdobje, 

ter opozoril, da se pričakovanja do izo-

braževanja stalno povečujejo, vlaganje v 

to področje pa nikakor ni zadostno. Nova 

vodja ETUCE Susan Flocken, ki bo svoj 

mandat nastopila z novim letom, je v 

načrtu dela za prihodnje š/riletno obdob-

je izpostavila zavezo za ohranitev priza-

devanj, da izobraževanje ostane javno 

dobro, pozornost pa bo treba po njenih 

besedah namenja/ tudi mladim, se zo-

perstavlja/ razraščanju predsodkov in 

ekstremizmov, preprečeva/ napade na 

človekove pravice in varova/ pravico do 

svobode govora. »Sindika/ morajo zago-

tovi/ odgovore in rešitve za vse izključe-

ne in to zahteva odločnejši pristop k soci-

alnemu dialogu in kolek/vnim pogaja-

njem,« je še poudarila. Več na 

www.sviz.si.  

Zmanjševanje sredstev v izobraževanju 

Pri Sta/s/čnem uradu RS so 15. 12. 2016 

objavili podatke o javnih izdatkih za for-

malno izobraževanje in pri tem izpostavi-

li, da so bili / tudi leta 2015 nižji kot leto 

predtem. Znašali so 1.907 milijonov 

evrov ali 4,9 % BDP (leta 2014 5,3 % 

BDP). Od teh sredstev jih je bilo 95 % 

dodeljenih neposredno izobraževalnim 

ustanovam, 5 % pa je bilo porabljenih za 

javne transferje gospodinjstvom in dru-

gim zasebnim en/tetam. Največja deleža 

javnih izdatkov sta bila namenjena za 

osnovnošolsko izobraževanje (43 %) in za 

terciarno izobraževanje (20 %). Za izobra-

ževalne ustanove je bilo v letu 2015 po-

rabljenih 2.114 milijonov evrov. V pri-

merjavi z letom 2014 so se skupni izdatki 

za izobraževalne ustanove nominalno 

zmanjšali za 4,2 %, realno pa za 3,7 %. 

Izdatki, preračunani na udeleženca izo-

braževanja, so se v letu 2015 glede na 

leto 2014 nekoliko zvišali v terciarnem 

izobraževanju (s 5.842 na 6.029 EUR), 

znižali pa so se v predšolskem (s 5.733 na 

5.163 EUR) in osnovnošolskem izobraže-

vanju (s 5.733 na 5.400 EUR). Izdatki na 

udeleženca v srednješolskem izobraževa-

nju so bili približno enaki – v 2014 4.331 

evrov, v 2015 4.383. 

Na konferenci v Srbiji so potekale tudi voli-

tve predsednice in podpredsednikov ETUCE 

za prihodnji š�riletni mandat. Predsednica 

ostaja Chris�ne Blower (NUT), med podpred-

sedniki pa glavni tajnik SVIZ Branimir Štru-

kelj.   

 

Delavnica o komuniciranju z mediji 
Na sedežu SVIZ smo 6. 12. 2016 gos/li 

mag. Natašo Briški, ki je na delavnici 

»Učinkovito komuniciranje s tradicional-

nimi mediji in družbenimi omrežji« člani-

cam in članom sindikata približala delo-

vanje tradicionalnih medijev ter upravlja-

nje z družbenimi omrežji in novimi medij-

skimi plaHormami. Navzočim je predsta-

vila temelje rokovanja z mediji in komu-

niciranja, uporabo različnih medijskih 

orodij, spregovorila o razlikah med nacio-

nalnimi in lokalnimi mediji, o oblikovanju 

učinkovite medijske adreme ter tudi o 

prednos/h in slabos/h tradicionalnih in 

novih medijev. V sklopu slednjih je po-

drobneje prikazala komuniciranje na 

Facebooku in TwiIerju, predvsem z vidi-

ka dejavnos/ SVIZ, ob tem pa podala tudi 

nekaj priporočil o najučinkovitejših vizu-

alnih elemen/h na družbenih omrežjih.  

http://www.sviz.si/novice/3842/0/Konferenca-ETUCE

