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Varno in spodbudno tudi za učitelje
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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim letom.
Vse do zdaj izdane novice (od junija 2011) so dostopne
tukaj.
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Na Nizozemskem še rdeči alarm

Za stavko 37.186 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Predsednica komisije za ugotavljanje rezultatov glasovanja o stavki Petra Koritnik je na
novinarski konferenci sporočila, da je za
stavko glasovalo 37.186 zaposlenih, kar je
94,2 % vseh, ki so se opredeljevali o stavki.

Po izteku roka za glasovanje se je 15. 12.
2017 na sedežu GO SVIZ sestala komisija za
ugotavljanje rezultatov glasovanja o stavki,
ki je v skladu z določbami Statuta SVIZ Slovenije in na podlagi Pravil o organizaciji in
izvedbi stavke pregledala prejete zapisnike
o glasovanju o stavki in ugotovila rezultate.
Predsednica komisije Petra Koritnik je na
novinarski konferenci povedala, da smo
prejeli zapisnike s 707 zavodov od 767, na
katerih ima SVIZ članstvo (to pomeni 92,2-%
udeležbo zavodov v glasovanju o stavki);
stavka je bila izglasovana v 683 zavodih, v
24 ni bila izglasovana (96,6 % : 3,4 %). Svoj
glas je v tednu od 6. do 13. 12. 2017 oddalo
39.469 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,
kar pomeni, da je bila udeležba v glasovanju
76,0-odstotna (od 51.905 skupno zaposlenih na zavodih, kjer je bilo izvedeno glasovanje). Za stavko je glasovalo 37.186 zaposlenih, kar je 94,2 % vseh, ki so se opredeljevali o stavki, pro: stavki je glasovalo 2.283
zaposlenih, kar je 5,8 % vseh, ki so glasovali
o stavki. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
je po natančni predstavitvi rezultatov opredeljevanja o stavki poudaril, da se je 37.186
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za stavko izreklo na pretežno tajnem glasovanju,
tako odločna podpora stavkovnim zahtevam
pa kaže, da izobraževalke in izobraževalci
preprosto niso več pripravljeni spremlja:
vztrajne marginalizacije vzgoje in izobraževanja ter razvrednotenja njihovega dela, ki
se kaže tudi v tem, da na mesečni ravni
prejemajo približno 500 evrov bruto nižjo
plačo kot enako izobraženi, zaposleni v drugih primerljivih poklicih v javnem sektorju. V
sklopu stavkovnih zahtev je glavni tajnik
posebej izpostavil zahtevo po višjem regresu za letni dopust v letu 2018 za vse zaposlene v javnem sektorju. Prepričan je, da je

država tudi glede na to, v kako dobri gospodarski kondiciji je, dolžna vrni: zaposlenim
del tega, kar jim je bilo v času varčevanja v
minulih le:h vzeto. Napovedal je še, da se
bo stavka 14. februarja začela z velikim
shodom v Ljubljani, na posameznih zavodih
pa bodo ostale stavkovne straže. Stavka bo
prekinjena istega dne, nato se bo prilagajala poteku dogodkov za pogajalsko mizo in
se bo lahko tudi obnovila, izključeno pa ni
ni:, da bi se razširila še na druge dele javnega sektorja. V okviru odgovorov na vprašanja zbranih novinark in novinarjev je glavni tajnik SVIZ pojasnjeval, kakšno izboljšanje plač za izobraževalke in izobraževalce
sindikat pričakuje, natančneje predstavil
potek stavke in spregovoril tudi o možnos:
odpovedi le-te. Videoposnetke z novinarske
konference ob razglasitvi rezultatov opredeljevanja o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju si lahko ogledate na tej povezavi.

Želimo vam srečno in uspešno 2018!
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Odločno za stavkovne zahteve

Še nikoli, odkar smo v SVIZ uveljavili odločanje na ravni vsakega posameznega člana in
članice sindikata, ki pomeni vrhunec notranje
sindikalne demokracije, ni bila stavka izglasovana s tako visokim številom glasov in tako
prepričljivo večino.

Na opredeljevanju o izvedbi splošne stavke
v vzgoji in izobraževanju se je 37.186 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, članic in članov
SVIZ ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju odločilo, da bomo tudi za ceno
stavke vztrajali v zahtevah po ustreznem
izboljšanju položaja izobraževanja in vrednotenja izobraževalnega dela. Še nikoli,
odkar smo v SVIZ uveljavili odločanje na
ravni vsakega posameznega člana in članice
sindikata, ki pomeni vrhunec notranje sindikalne demokracije, ni bila stavka izglasovana s tako visokim številom glasov in tako
prepričljivo večino. Tega dejstva ne more
prezre: nihče, še najmanj Vlada Republike
Slovenije, ki smo ji, potem ko je komisija
ugotovila in razglasila rezultate glasovanja,
nemudoma napovedali stavko. Odločenost,
ki ste jo pokazali, predstavlja jasno sporočilo oblastem, da se bo 14. februarja prihod-

nje leto začela najmnožičnejša stavka v
javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, če bo Vlada RS naše zahteve do takrat
ignorirala. Od vlade pričakujemo, da se bo
začela z nami takoj pogaja: o stavkovnih
zahtevah, ki so dobile prak:čno plebiscitarno podporo. Pričakujemo tudi, da se bo z
nami pogajala v okviru našega predloga za
spremembo Kolek:vne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in nas ne
bo silila v skupna pogajanja, ker nanje ne
bomo pristali. V fotogaleriji na www.sviz.si
si lahko ogledate utrip glasovanja o stavki
na nekaterih vzgojno-izobraževalnih zavodih po Sloveniji, na našem Facebook proﬁlu
pa je dodatno dostopen videoposnetek o
poteku glasovanja na Ekonomski gimnaziji
in srednji šoli Radovljica, prav tako pa tam
najdete še nekaj izjav naših članic in članov
o položaju izobraževanja.

Varno in spodbudno tudi za učitelje

Predsednica GO SVIZ Jelka Velički je na nacionalni konferenci poudarila, da morajo bi5
slišani tudi neljubi dogodki nasilja nad učitelji, vanje vpleteni pedagoški delavke in delavci pa deležni podpore strokovnih delavcev,
posluha pri ravnateljih in vseh ins5tucijah, ki
naj bi prevzele svoj del odgovornos5.

Dras5čno razvrednotenje pedagoškega dela
na univerzah je za SVIZ povsem nesprejemljivo in ga je treba odpravi5 takoj. Več o predlogu SVIZ o uvedbi novega delovnega mesta
v visokem šolstvu po vzoru zdravniškega
aneksa, o očitkih vzpostavljanja kastnega
sistema in povezovanju z »dekansko kliko« je
dostopno na www.sviz.si.

Po spomladanskih regijskih posve:h o varnem in spodbudnem učnem okolju je bila
20. 12. 2017 na Brdu pri Kranju izpeljana še
nacionalna konferenca, SVIZ, Zavod za šolstvo in ministrstvo za izobraževanje pa si
bomo tudi v prihodnje prizadevali, da bi
vsem vpletenim v šolski vsakdan omogočili
učenje in poučevanje v okolju, v katerem se
bodo vsi poču:li dobro. Na dogodku je
sodelovalo več kot 400 vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev, ravnateljev in
drugih prak:kov ter strokovnjakov, ki so
razpravljali o vzgojnih praksah, odnosih in
problema:ki neželenega vedenja v vrtcih in
šolah. Predsednica GO SVIZ Jelka Velički je v
svojem prispevku izpostavila, da vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju varno in

spodbudno učno okolje prepoznavajo kot
enega od nujnih temeljev kakovostnega
izobraževanja. »Ni dvoma, da je temeljna
demokra:čna pravica otroka, da je šola
zanj spodbuden in varen prostor ter da
odrasli ob morebitnem nasilju nad njim
takoj in učinkovito ukrepamo. A pravico do
varnega in spodbudnega delovnega okolja
imamo tudi učiteljice in učitelji,« je poudarila. Izrazila je prepričanje, da morajo bi:
slišani tudi neljubi dogodki nasilja nad učitelji, vanje vpleteni pedagoški delavke in
delavci pa deležni podpore strokovnih delavcev, posluha pri ravnateljih in vseh ins:tucijah, ki naj bi prevzele svoj del odgovornos: – ne le na papirju, temveč tudi v šolski
realnos:.

Ne razvrednotenju dela na univerzah
V SVIZ smo se 4. 12. 2107 s sporočilom za
javnost odzvali na nekatere navedbe Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), ki se
povezujejo s pogajanji za odpravo anomalij
v plačnem sistemu in pomembnimi vsebinskimi razlikami med sindika:, ki so se pokazale v odgovorih, kako anomalije odpravi:
in kakšna so ustrezna razmerja med posameznimi skupinami zaposlenih v javnem
sektorju. Ob tem smo podčrtali, da je za naš
sindikat dras:čno razvrednotenje pedagoškega dela na univerzah povsem nesprejemljivo in ga je treba odpravi: takoj. Podatki kažejo, da je delo visokošolskih učiteljev v Sloveniji v primerjavi z vrednotenjem
v drugih razvi:h državah izrazito podcenjeno. Razvrednotenje se je dodatno poglobilo
tudi zaradi zvišanja zdravniških plač, do

katerih bi morale bi: plače pedagoškega
osebja v razmerju 1 : 1. Že leta 2002 je bilo
dogovorjeno, da naj bodo plače visokošolskih učiteljev, ki imajo doktorat znanos:, in
zdravnikov specialistov v principu enake.
Sprejeto razmerje je že zdaj porušeno, saj
so povprečne plače profesorjev že pred
zdravniškimi zvišanji zaostajale za 20 odstotkov, po podpisu zdravniškega aneksa in
ob predpostavki, da se bo dogovorjeno v
celo: uveljavilo, pa se ta razlika podvaja in
bo znašala več kot 40 odstotkov. Ključna
razlika med predlogoma SVIZ in VSS je, da
predlog slednjega pristaja na poglabljanje
razlik in na dodatno zniževanje vrednos:
dela na univerzah glede na delo zdravnikov,
predlog SVIZ pa na dodatno povečevanje
razlik ne pristaja, temveč jih zmanjšuje.
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Pomembno priznanje izobraževanju

V SVIZ nas tudi ugotovitve mednarodne raziskave o bralni pismenos5 PIRLS 2016 utrjujejo v neomajnem prepričanju, da je treba
zagotavlja5 kakovost in ohranja5 dostopnost
javnega izobraževanja, glede na to, kako
veliko vlogo ima le-to tudi pri zboljševanju
možnos5 otrok, ki prihajajo iz ekonomskosocialno šibkejših okolij.

Tradicionalno srečanje upokojenih članic in
članov SVIZ bo leta 2018 gos5l Območni
odbor SVIZ Ljubljane in okolice.

Po predstavitvi dosežkov šolarjev v mednarodni raziskavi bralne pismenos: PIRLS, ki
jo pri nas koordinira Pedagoški inš:tut, smo
v SVIZ 6. 12. 2017 v sporočilu za javnost s
ponosom izpostavili nadpovprečne rezultate slovenskih desetletnikov v t. i. klasični
bralni pismenos:, hkra: pa bistven in stalen napredek v vsem obdobju, odkar Slovenija sodeluje v tej študiji. V SVIZ menimo,
da ni dvoma, da omenjenih uspehov ne bi
bilo brez kakovostnih in predanih učiteljic in
učiteljev ter tudi vseh drugih zaposlenih v
našem vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki
vsakodnevno skrbijo za to, da le-ta dobro
deluje. Poudarili smo tudi, da predstavitev
rezultatov raziskav seveda ni zgolj priložnost, da oblast in javnost znova opozorimo

na to, kako pomembni so kakovostna vzgoja in izobraževanje, primerna skrb zanju ter
njuno ustrezno ﬁnanciranje, temveč nekateri podatki osvetlijo tudi področja, ki bi jim
morali nameni: več pozornos:. V primeru
raziskave PIRLS 2016 sta to zagotovo domače okolje in medvrstniško nasilje, ki dokazano občutno vplivata na posameznikove
učne dosežke. Manj vlaganja v izobraževanje ni pot do boljših dosežkov in enakih
možnos: za vse, podatki raziskave PIRLS
2016 pa nedvoumno kažejo, da ima socialno-ekonomsko okolje, iz katerega izhajajo
posamezniki, velik vpliv na dosežke in poznejše možnos: otrok, zato bi država morala
nameni: temu vprašanju dodatno pozornost in sredstva. Za več klik na www.sviz.si.

Sestanek Sekcije upokojenih članov
Na sedežu GO SVIZ so se na rednem letnem
srečanju 7. 12. 2017 sešli predstavniki in
predstavnice Sekcije upokojenih članov
SVIZ, ki jih vodi Jožica Une:č. Po uvodnem
pozdravu predsednice je navzoče nagovoril
glavni tajnik Branimir Štrukelj ter jih seznanil z aktualnimi ak:vnostmi izobraževalk in
izobraževalcev v boju za izboljšanje položaja izobraževanja in plač zaposlenih na tem
področju. Prizadevanja strokovnih delavk in
delavcev v VIZ so vsi podprli ter napovedali,
da se bodo udeležili protestnega shoda na
dan predvidene stavke. Predstavniki sekcije
so poročali še o ak:vnos:h po posameznih
območnih odborih, ob analizi srečanja upokojenih članic in članov junija letos na Ptuju
pa so izrazili pohvalo organizatorjem. Sklenili so, da bo srečanje leta 2018 gos:l Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice.
Seznanili so se še s projektom »Tes:ranje v

šolskem prostoru – predupokojitvene dejavnos: za zdravo starost«, katerega nosilec je Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, vključena pa sta še Nacionalni inš:tut za javno zdravje in Andragoški
center Slovenije. Ti bodo v sodelovanju z
glavnim odborom SVIZ informirali še ak:vne člane o možnos: udeležbe na predupokojitvenih seminarjih, ki jih organizirajo. V
okviru dnevnega reda sestanka so upokojeni članice in člani razpravljali tudi o možnos:h najema počitniških stanovanj, drugih
ugodnos:h, ki jim jih omogoča sindikat, ter
o vzpostavitvi blagajne vzajemne pomoči.
Ob koncu sestanka so sklenili, da bi moral
sindikat Zvezo društev upokojencev Slovenije in stranko Desus v pismu opozori: na
nezadovoljstvo upokojenih z nezavidljivimi
razmerami, v katerih so se mnogi od njih
znašli.

Prekarnost ne sme ime5 legi5mnos5
Sindikat prekarcev je 12. 12. 2017 pred
Ministrstvom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnos: na protestnem
shodu opozoril na splošno problema:ko
prekarnih zaposlitev, ob tem pa posebej
izpostavil aktualni položaj delavk in delavcev v traﬁkah. Shoda so se udeležili tudi
predstavniki različnih sindikatov, med njimi
predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in glavni tajnik SVIZ
Branimir Štrukelj, ki je povedal, da se bo
treba za vsako zaposlitev iz prekarne oblike
bori:, a ob tem ne bo dovolj i: na ulico.
»Sindika: moramo doseči to, da prekarnost
ne bo imela več legi:mnos: v našem sistemu,« je poudaril. »Prekarno delo je sramota. Ni sramota za :ste, ki ga opravljajo, je

pa sramota za državo in za :ste odločevalce, ki lahko na tem področju kaj storijo, pa
tega ne storijo,« je bila ostra predsednica
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija
Jerkič. Prekarne oblike zaposlitve so po
njeni oceni neprimerne oblike zaposlitve.
»Delo in dostojno delo, varnost zaposlitve
in pravično plačilo so skupne zahteve vseh
nas,« je še dodala. Predsednik Sindikata
prekarcev Marko Funkl je povedal, da so se
po shodu z ministrico za delo in drugimi
predstavniki ministrstva dogovorili, da bo
opravljen razmislek o minimalni urni postavki in da bodo tudi v sodelovanju z ministrstvom za zdravje iskali rešitve za bolniška
nadomes:la za prekarne delavce samostojne podjetnike.
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Na Nizozemskem še rdeči alarm

Ob zahtevah za zvišanje plač nizozemski
kolegi opozarjajo tudi na nujnost zmanjšanja
delovnih nalog in obremenitev, da bi pedagoški poklic znova postal privlačna poklicna
izbira ter bi se izognili velikemu pomanjkanju
učiteljic in učiteljev.

Zatem ko so nizozemski osnovnošolski učiteljice in učitelji na letošnji svetovni dan
učiteljev izpeljali enodnevno stavko kot
odgovor na neuspeh tamkajšnje vladne
koalicije, da bi upoštevala zahteve zaposlenih in občutno zvišala v proračunu za leto
2018 predvidena sredstva za osnovnošolski
sektor, je 12. 12. 2017 na Nizozemskem
potekal nov protest pro: vladnemu krčenju
sredstev za izobraževanje in nezadostnemu
načrtovanju le-teh za prihodnje. Država je v
proračunu za naslednje leto predvidela za
zboljšanje učiteljskih plač 270 milijonov
evrov, a ta znesek predstavlja zgolj manjši
delež od skupno 1,4 milijarde evrov, kolikor
bi jih potrebovali, da bi se osnovnošolski
učitelji po plačah izenačili z učitelji na drugih ravneh izobraževanja. Nizozemski kolegi
opozarjajo, da je treba ob dvigu plač zmanjša: tudi delovne zadolžitve in obremenitve
učiteljev, da bi pedagoški poklic znova po-

stal privlačna poklicna izbira in bi se izognili
še večjemu pomanjkanju učiteljev, s katerim se na Nizozemskem že soočajo. Omenjenih 270 milijonih evrov tako šolski sindika: in drugi partnerji, združeni v t. i. PO
Fronto, ocenjujejo zgolj kot prvi korak, ki še
ne pomeni rešitve težav. V tej luči so partnerji vladi poslali rdeče opozorilo: zahtevajo
takojšnje predloge ukrepov za znaten dvig
plač osnovnošolskih učiteljev in zmanjšanje
njihovih obremenitev. Nova vlada, ki je bila
oblikovana konec letošnjega oktobra, je
dodala še 430 milijonov za namen zmanjševanja delovnih obremenitev učiteljev, a
bodo ta sredstva na voljo šele leta 2021. PO
Fronta je zato vladi zagrozila z novo stavko
ob vprašanju, kako in kdaj namerava priskrbe: in spros:: 1,4 milijarde evrov potrebnih sredstev – 900 milijonov za dvig plač
učiteljstva v osnovnih šolah in 500 milijonov
evrov za zmanjšanje delovnih obremenitev.

Vključevanje otrok priseljencev

Na posvetu Predstavništva Evropske komisije
v Sloveniji in Slovenske ﬁlantropije so bili
predstavljeni inova5vni pristopi k vključevanju otrok migrantov v vrtec in šolo. Slednja
tudi dr. Anica Mikuš Kos vidi kot ključna za
uspešno vključevanje posameznikov v družbo, a treba bo vzpostavi5 učinkovito pomoč
na sistemski ravni.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu migrantov sta Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Slovenska ﬁlantropija 18.
12. 2107 v Hiši Evropske unije v Ljubljani
pripravila posvet Izzivi in priložnos: vključevanja otrok migrantov. Eno od pomembnih
sporočil dogodka je bilo, da lahko vrtec in
šola ključno pripomoreta k vključevanju
otrok migrantov, ki so doživeli veliko s:sk, v
družbo. Varovalni dejavniki v šoli so tako
spodbudna psihosocialna klima v vrtcu ali
šoli, dober odnos vzgojitelja in učitelja ter
vključenost med vrstnike, dr. Anica Mikuš
Kos pa je ob tem izpostavila, da je zato
treba dela: tudi s slovenskimi otroki, ne le z
učitelji in drugimi zaposlenimi. Odgovorne
je pozvala k iskanju odgovorov na vprašanje, kako otrokom migrantov kakovostno
pomaga: na sistemski ravni. Navzoči so
imeli priložnost spozna: nekaj inova:vnih

pristopov k vključevanju otrok migrantov v
posameznih slovenskih vrtcih in šolah, dr.
Marijanca Ajša Vižin:n pa je podrobneje
predstavila brezplačne seminarje »Le z
drugimi smo« za pedagoške delavke in
delavce. Leta 2018 s programom, ki ga izvajata ZRC SAZU in Pedagoški inš:tut, ﬁnancirata pa MIZŠ in ESS, nadaljujejo. Z regijskimi
usposabljanji začenjajo v Mariboru (19. in
20. 1. 2018), potem prihajajo v Piran (16. in
17. 2. 2018), Ravne na Koroškem (16. in 17.
marec 2018) in ponovno v Ljubljano (13. in
14. april 2018). Več informacij: hLps://
lezdrugimismo.si/. Vabljeni k prijavi! S kakovostnimi seminarji potujejo po pedagoških kolek:vih po vsej Sloveniji in v zamejstvo – če želite, da pridejo v vaš vrtčevski,
osnovno- ali srednješolski kolek:v, jim pišite na info@lezdrugimismo.si.

Spet manj javnih izdatkov za izobraževanje
Pri Sta:s:čnem uradu RS so 15. 12.
2017 objavili podatke o javnih izdatkih
za formalno izobraževanje in pri tem
izpostavili, da so bili : tudi leta 2016
nižji kot leto predtem. Znašali so 1.938
milijonov evrov ali 4,8 % BDP (leta 2015
4,9 % BDP). Največja deleža javnih izdatkov sta bila namenjena za osnovno-

šolsko izobraževanje (44 %) in za terciarno izobraževanje (20 %). Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2016 porabljenih 2.158 milijonov evrov. Podrobni podatki o izdatkih v formalnem
izobraževanju v Sloveniji za leto 2016 so
dostopni na spletni strani SURS. Klik!

