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e-Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim 

letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) 

so dostopne tukaj. 

Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na 

info@sviz.si. Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
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PRED DRUGIM STAVKOVNIM DNEVOM 
V skladu z odločitvijo, ki jo je upoštevaje 
potek pogajanj za sklenitev stavkovnega 
sporazuma z Vlado RS na svoji zadnji seji 16. 
2. 2023 sprejel Glavni odbor SVIZ, se je 21. 
2. 2023 sešel še Glavni stavkovni odbor 
SVIZ. Članice in člani organa, ki od februarja 
lani, ko smo tedanji vladi predali stavkovne 
zahteve, vodi splošno stavko v vzgoji in 
izobraževanju, so se na seji seznanili z aktu-
alnim dogajanjem in vsebino pogajanj, po 
razpravi pa soglasno sprejeli sklep o izvedbi 
novega stavkovnega dneva. Drugi stavkovni 
dan v okviru splošne stavke v vzgoji in izo-
braževanju – prvega smo izpeljali 9. 3. 2022 
– bo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, 
glasbenih šolah, osnovnih šolah in zavodih 
za otroke in mladostnike s posebnimi potre-
bami, dijaških domovih in visokošolskih 
zavodih potekal v četrtek, 13. 4. 2023, če 
pred tem oziroma najpozneje do 8. 3. 2023 
ne bo sklenjen stavkovni sporazum med 
Svizom in Vlado RS. Zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju po enem letu od napovedi 

splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter 
izvedbi prvega stavkovnega dne marca lani 
še vedno zahtevamo sklenitev stavkovnega 
sporazuma o devetih stavkovnih zahtevah, 
a oblast do legalnih in legitimnih zahtev 
38.248 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju-
kaže podcenjujoč odnos in se sistematično 
izmika iskanju rešitev v okviru stavkovnega 
sporazuma. Trenutna vlada v odnosu do 
stavkovnih zahtev sindikata eksplicitno krši 
tudi lastni koalicijski dogovor, ki jo, po pre-
vzemu oblasti, zavezuje k takojšnjemu reše-
vanju »odprtih stavkovnih zahtev, podedo-
vanih od prejšnje vlade«. Vladna pogajalska 
skupina je sicer dan pred srečanjem Glav-
nega stavkovnega odbora sindikatu posre-
dovala predlog stavkovnega sporazuma, a 
vsebina le-tega, kot so na seji presodili 
članice in člani, ne zagotavlja, da je zvišanje 
plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
mogoče realizirati v doglednem času. Nada-
ljevanje pogajanj je predvideno za 2. 3. 
2023.   

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je bil na 
novinarski konferenci kritičen do nepoznavanja 
temeljev delovanja vzgojno-izobraževalnega 
sistema in poudaril, da za sindikat nov plačni 
sistem ni sprejemljiv, dokler ne bo podpisan 
stavkovni sporazum v še aktivni splošni stavki v 
vzgoji in izobraževanju.  

Glavni stavkovni odbor se je seznanil z oceno 
pogajalske skupine Sviza – ta si sicer ves čas 
prizadeva, da bi dogovor z vladno stranjo skle-
nili za pogajalsko mizo –, da glede na aktualni 
potek pogajanj za uveljavitev stavkovnih zahtev 
sindikata ne obstaja druga pot kot nadaljevanje 
in ponavljanje stavkovnih dni v splošni stavki v 
vzgoji in izobraževanju.  
 

SLOVENIJA V KRIZI IZOBRAŽEVANJA 
Na novinarski konferenci, ki smo jo v Svizu 

pripravili 16. 2. 2023, se je glavni tajnik Bra-

nimir Štrukelj odzval na neustrezen odnos 

Vlade RS do prizadevanj za sklenitev stav-

kovnega sporazuma v še zmeraj aktivni 

stavki v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa se 

je z vidika krize, ki je v slovenskem vzgojno-

izobraževalnem sistemu ni mogoče prezreti, 

opredelil do izhodišč Vlade RS za prenovo 

plačnega sistema v javnem sektorju. Ponovil 

je opozorilo, da se Slovenija sooča z resno 

krizo v izobraževanju, ki pa se dogaja v senci 

velike krize javnega zdravstva in je zato 

manj opazna. Najbolj izrazito se kriza tre-

nutno kaže s pomanjkanjem strokovnih 

delavk in delavcev ter tudi tehničnega ka-

dra, med drugimi elementi le-te pa je Brani-

mir Štrukelj izpostavil še problematiko oce-

njevanja in v zvezi s tem pritiske, ki so jim 

izpostavljeni učiteljice in učitelji, zatem 

pogoste in višje prispevke staršev za šola-

nje, že izrazito socialno diferenciacijo na 

ravni srednješolskega izobraževanja in za-

mudo s potrebno reformo izobraževanja, ki 

bi naslovila številne velike spremembe, ki 

so se v času od zadnje reforme zgodile v 

družbi. V odzivu na odpoved že dogovorje-

nih pogajanj za sklenitev stavkovnega spo-

razuma je glavni tajnik Sviza označil odnos 

Vlade RS do vzgoje in izobraževanja kot 

ignorantski in podcenjujoč, hkrati pa podčr-

tal, da se ob dejstvu, da so med posamezni-

mi dejavnostmi v javnem sektorju nastale 

velike razlike, stopnjuje nezadovoljstvo 

med zaposlenimi v vrtcih in šolah. Klik za 

več! 

https://www.sviz.si/svizove-novice/
https://www.sviz.si/slovenija-je-v-krizi-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/slovenija-je-v-krizi-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/slovenija-je-v-krizi-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/slovenija-je-v-krizi-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/slovenija-je-v-krizi-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/slovenija-je-v-krizi-izobrazevanja/
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Naslednje srečanje sindikatov v kulturi in 
resornega ministrstva, ki naj bi pomenilo zače-
tek pogajanj za kolektivno pogodbo za zuna-
nje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju, 
je predvideno za konec marca letos. Na tem 
sestanku naj bi že razpravljali o samem pre-
dlogu pogodbe, ki ga pripravlja Sindikat za 
ustvarjalnost in kulturo Zasuk.  

V Svizu smo se skupaj s sindikalno konfede-
racijo Glosa – Zasuk 23. 2. 2023 sestali s 
predstavniki Ministrstva za kulturo v uvodu 
v pogajanja za kolektivno pogodbo za zuna-
nje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektor-
ju. Foto: Ana Blatnik, Ministrstvo za kulturo 

S kolektivno pogodbo naj bi uredili delavske 
standarde za vse delavce iz sektorja, katerih 
naročniki so javni kulturni zavodi ali drugi 
(ne)posredni porabniki javnih sredstev. 
Predstavnika našega sindikata – Anja Koro-
šec, strokovna sodelavka za pravne zadeve, 
in Martin Pungerčar, član predsedstva Sindi-

kalne konference kulturnih organizacij in 
sindikalni zaupnik Sviza na ZVKDS Novo 
mesto –, sta poudarila, da Sviz podpira 
izboljšanje pravic samozaposlenih, hkrati pa 
izpostavila, da je nujno vzporedno z uredi-
tvijo statusa samozaposlenih opraviti tudi 
celosten pregled po javnih kulturnih zavo-
dih, ministrstvo pa mora poskrbeti za od-
pravo razširjene in izkoriščevalske prakse 
prikritih delovnih razmerij. Treba je opraviti 
ustrezno preverbo in tistim posameznikom, 
ki svoje delo opravljajo na podlagi civilno-
pravnih pogodb, a so pri tem hkrati prisotni 
vsi elementi delovnega razmerja, ponuditi 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki. 
Številni, ki svoje delo opravljajo na podlagi 
bodisi avtorskih ali podjemnih pogodb o 
delu, so namreč dejansko v prikritem delov-
nem razmerju, a mnogokrat ne po svoji 
volji. Delovnopravna zakonodaja je sicer v 
takem primeru jasna, vendar nadzorni 
organ takšnih zlorab ne preverja v zadostni 
meri. Klik za več! 
 

“ 

KOLEKTIVNO ZA KOLEKTIVNO! 

KULTURA SPET PREZRTA. 
Neurejena kulturna politika, neustrezno 
vrednotenje dela zaposlenih ter nepotrebni 
kadrovski posegi močno prispevajo k neza-
vidljivemu stanju v kulturi. Zaradi slabih 
delovnih pogojev so že dolgo ogroženi spo-
meniškovarstvena služba, mnoga gledališča, 
prenekateri arhiv, muzej in knjižnica – šte-
vilne bi bilo treba zapreti, saj so po vseh 
varnostnih standardih povsem neprimerni 
in življenjsko nevarni tako za tam zaposlene 
kot za uporabnike oziroma obiskovalce. V 
Svizu in Glosi že leta opozarjamo na proble-
matiko ter nasprotujemo zmanjševanju 
števila delavk in delavcev v kulturi in vse 
večji prekarizaciji zaposlitev, ki se zdaj kaže-
ta v resni kadrovski podhranjenosti zavodov 
in izčrpanosti tam zaposlenih. Hkrati se 
trenutno nahajamo v pomembnem prelom-
nem obdobju, ko bodo sprejete ključne 
odločitve glede uvrstitve plač zaposlenih v 
javnem sektorju in bo treba poskrbeti za 
ustrezno razvrstitev in vrednotenje delovnih 
mest v kulturi. Obenem pa zaposleni oziro-
ma sindikata kot predstavnika le-teh s strani 
Ministrstva za kulturo ne prejemamo odzi-
vov na pobude niti na predloge sprememb, 
ki jih pripravljamo. Zaradi aktualnega doga-

janja smo se v Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter 
Sindikatu kulture in narave Slovenije – Glo-
sa odločili, da problematiko kulturnega 
sektorja na novinarski konferenci 6. 2. 2023 
skupaj predstavimo tudi širši javnosti ter v 
luči praznika kulture opozorimo na pomen 
področja in nujnost ustreznega ukrepanja. 
Več – tukaj!  

Na ministrstvu za kulturo je 3. 2. 2023 pote-
kal sestanek s predstavniki Sviza in Glose na 
načelni ravni, si pa sindikati želimo, da bodo 
kmalu sledili konkretni dogovori. 

Predstavniki sindikatov Sviz in Glosa smo na 
skupni novinarski konferenci opozorili, da se 
zaposleni v kulturi soočajo tako z neurejeno 
kulturno politiko kot perečo kadrovsko in plač-
no problematiko, kamor spadajo manko stan-
dardov in normativov, slabi delovni pogoji, vse 
večja prekarizacija zaposlitev, kadrovska in 
plačna podhranjenost v javnih zavodih na po-
dročju kulture ter neurejen položaj samozapo-
slenih v kulturi. 

IZKLJUČENI IZ PRIPRAVE NOVELE 
Zatem ko je Vlada RS določila besedilo pre-
dloga novele zakona o znanstvenorazisko-
valni in inovacijski dejavnost, ki naj bi bilo v 
državnem zboru obravnavano po skrajša-
nem postopku, smo v Svizu, Visokošolskem 
sindikatu Slovenije (VSS), Rektorski konfe-
renci Slovenije ter Koordinaciji samostojnih 
neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih 
zavodov (KOsRIS) v  skupnem pismu, ki smo 
ga 31. 1. 2023 naslovili na ministra za visoko 
šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papi-
ča, izrazili nezadovoljstvo z načinom spreje-
manja novele zakona o znanstvenorazisko-

 

valni in inovacijski dejavnosti v letu 2023. 
Iz postopka priprave predloga sprememb 
smo bili kot pomembni deležniki namreč 
izločeni. V dopisu smo sicer hkrati izposta-
vili, da nekatere spremembe in dopolnitve 
razumemo in pozdravljamo, nismo pa bili 
pozvani k posredovanju predlogov vseh 
potrebnih sprememb zakona, ki trenutno 
otežujejo poslovanje raziskovalnih organi-
zacij in univerz. Prav tako smo poudarili, 
da nista bili opravljeni potrebna javna 
razprava in diskusija z vsemi deležniki in 
zainteresirano javnostjo.  

https://www.sviz.si/kolektivno-za-kolektivno/
https://www.sviz.si/zaposleni-racunajo-na-dialog-in-vecji-posluh-ministrice/
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POZIV OB POMANJKANJU KADRA 
Zbrani na izobraževalnem seminarju za sin-
dikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih in 
glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje 
odraslih je 28. 2. 2023 na Vlado RS in Mini-
strstvo za vzgojo in izobraževanje naslovilo 
javni poziv, naj začneta takoj reševati vse 
večji primanjkljaj osebja v vzgojno-
izobraževalnem sistemu, od vrtca do univer-
ze. Kot so izpostavili, zaposleni v slovenskih 
vrtcih in šolah izgorevajo ter odhajajo na 
druga delovna mesta, kakovost pedagoške-
ga procesa je ogrožena, mladi se ne odloča-
jo za kariero v vzgoji in izobraževanju. Oce-
nili so, da je pomanjkanje osebja posledica 
neustreznega vrednotenja dela v izobraže-
vanju, dodatno pa ga krepita neugodna 
starostna struktura zaposlenih in marginali-
zacija pomena izobraževanja v naši državi. 
Ob množičnem upokojevanju, ki se napove-
duje v prihodnjih letih, se obeta še resnejše 

pomanjkanje zaposlenih, še zlasti ustrezno 
usposobljenih. Prenizko vrednotenje peda-
goškega dela, ki v družbi posledično izgublja 
pomembnost in ugled, mlade odvrača od 
pedagoških poklicev. Javno šolstvo je v naši 
državi še kakovostno, kar potrjujejo dosežki 
v mednarodnih raziskavah znanja, a je ob 
negativnih trendih le še vprašanje časa, 
kdaj se bo ta kakovost začela – če se že ni – 
zniževati. Prvi korak k začetku razreševanja 
krize v izobraževanju je, da politični razred, 
vlada, šolska oblast, državni zbor in posle-
dično celotna družba priznamo, da kriza 
obstaja, ter da se z njo takoj ustrezno spo-
primemo. Upoštevaje zapisano je Sindikal-
na konferenca osnovnih in glasbenih šol ter 
zavodov za izobraževanje odraslih naslovila 
zahteve za zmanjšanje kadrovskega pri-
manjkljaja v vrtcih in šolah – klik.  

IZOBRAŽEVANJE ZA SINDIKALNO DELO 
S srečanjem sindikalnih zaupnic in zaupni-
kov Sviza v osnovnih in glasbenih šolah ter 
zavodih za izobraževanje odraslih se je 27. 
in 28. 2. 2023 nadaljeval spomladanski niz 
naših izobraževalnih seminarjev. Aktualnim 
informacijam o pogajanjih, zahtevah sindi-
kata za sklenitev stavkovnega sporazuma in 
napovedi stavke za 13. 4. 2023, predstavni-
koma Ministrstva za vzgojo in izobraževanje 
ter predavanjem o številnih zanimivih te-
mah je v Portorožu prisluhnilo skoraj 320 
sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Sprejeli so 
tudi poseben poziv Vladi RS in Ministrstvu 
za vzgojo in izobraževanje, naj začneta takoj 
reševati pomanjkanje osebja v vrtcih in 
šolah.  

Po uvodnem pozdravu predsednika sindikal-
ne konference Dušana Nemca je glavni taj-
nik Sviza izpostavil, da je sindikat skupaj s 
sindikalnimi zaupniki in članstvom v morda 
najbolj zahtevnem položaju v zadnjih dveh 
desetletjih. Snuje se nov plačni sistem v 
javnem sektorju, obenem pa je Sviz v inten-
zivnih pogajanjih z Vlado RS o uresničitvi 
stavkovnih zahtev. Poudaril je, da bo sindi-
kat vztrajal, da se odpravijo nepravične 
razlike in zaostajanje plač zaposlenih v vzgo-
ji in izobraževanju za prejemki drugih pri-
merljivih poklicev v javnem sektorju. V na-
daljevanju sta se navzočim pridružila mini-
ster za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo 
Felda in državni sekretar dr. Boris Černilec. 
Minister je izpostavil, da sta po njegovem 

mnenju vzgoja in izobraževanje temelj vsa-
ke družbe, se je pa šolski sistem pri nas 
znašel pred številnimi izzivi in v zahtevnem 
položaju. Predavateljica Majda Gominšek iz 
Svetovalne hiše Gominšek je zatem navzo-
čim predala številne koristne napotke glede 
poslovanja sindikata zavoda, prvi dan izo-
braževanja pa se je sklenil z razpravo ob 
vladnih izhodiščih za spremembo plačnega 
sistema v javnem sektorju. Drugi dan je bil 
namenjen zboru sindikalne konference, v 
okviru katere je strokovna sodelavka za 
pravne zadeve Jadranka Zupanc predstavila 
usklajevanje predlogov sprememb normati-
vov in standardov, povsem ob koncu semi-
narja pa so zaupnice in zaupniki s predava-
teljico Dorotejo Lešnik Mugnaioni pretresali 
izzive v komunikaciji ob sindikalnem delu. 
Podroben povzetek izobraževalnega semi-
narja s fotografijami je dostopen – tukaj.  

“ Sindikalni zaupnice in zaupniki iz 
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov 
za izobraževanje odraslih so Vlado RS 
in Ministrstvo za izobraževanje pozvali, 
naj začneta takoj reševati pomanjkanje 
zaposlenih v vrtcih in šolah.  

S srečanjem sindikalnih zaupnic in zaupnikov 
Sviza v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih 
za izobraževanje odraslih se je 27. in 28. 2. 
2023 nadaljeval spomladanski niz naših izo-
braževalnih seminarjev. Marca se bodo prav 
tako v Portorožu sešli predstavniki sindikata v 
srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih.  

 
 

https://www.sviz.si/javni-poziv-vladi-rs-in-solski-oblasti/
https://www.sviz.si/javni-poziv-vladi-rs-in-solski-oblasti/
https://www.sviz.si/izobrazevalni-seminar-za-osnovnosolske-zaupnike/
https://www.sviz.si/izobrazevalni-seminar-za-osnovnosolske-zaupnike/


 

 

KULTURNI DAN NOVOMEŠČANOV 
»Na slovenski kulturni praznik smo se upo-
kojeni članice in člani z Območnega odbora 
SVIZ Novo mesto že drugikrat letos podali 
na pot. Zatem ko smo si januarja v Ljubljani 
ogledali Muslimanski kulturni center, smo si 
tokrat izbrali našo prelepo Gorenjsko ter 
prav 8. februarja, ko muzeji in galerije brez-
plačno in na široko odprejo svoja vrata, 
obiskali nekatere na Bledu, v Radovljici, 
Begunjah in Kropi. Na praznično jutro se nas 
je iz dolenjske prestolnice na pot z avtobu-
som podalo kar 42, na očarljivo srečanje s 
preteklostjo pa smo se popeljali po nekoliko 
bolj mirni dolini reke Save. Najprej smo se 
ustavili na Bledu, kjer se ob rečici Jezernici, 
le nekaj metrov od tamkajšnjega jezera, 
nahaja zanimiva Poklukarjeva domačija, ki 
je preurejena v bogat etnološki muzej. Pri-
jazna in ustvarjalna domačina sta nas v dveh 
skupinah popeljala po res enkratni razstavi. 
V srednjeveški Radovljici, ki je v 14. stoletju 

zrasla na rečnih terasah nad sotočjem Save 
Dolinke in Save Bohinjke, smo si ogledali 
tamkajšnjo graščino, cerkev sv. Petra, Šivče-
vo hišo, Malijevo hišo s sramotilnim ste-
brom, Čebelarski muzej, Mestni muzej in 
grajski park, našli pa smo tudi čas za čaj ali 
kavo. Naslednji naš postanek je bil v Begu-
njah, kjer smo obiskali Avsenikov muzej, 
zatem pa smo se odpeljali še v Kropo, kjer 
imajo Kovaški muzej. Kraj je obiskal tudi naš 
modernist Oton Župančič, ki je pod globo-
kim vtisom težaškega dela žebljarjev napisal 
Žebljarsko pesem. Četudi je bil dan hladen 
in so nas pospremile tudi snežinke, smo na 
Gorenjskem preživeli lep praznični dan in se 
polni novih spoznanj vrnili v Novo mesto. 
Ob tej priložnosti velja tudi iskrena hvala 
naši predsednici Sekcije upokojenih članic 
in članov SVIZ Novo mesto Jožici Unetič.« 
Zapisala: Marija Andrejčič, OO SVIZ Novo mesto 

PODPORA PODNEBNEMU PROTESTU 

ŠE ENO SREČANJE S ČLANSTVOM 
V začetku februarja, 9. 2. 2023, smo v SVIZ 
kot zadnje v nizu tokratnih srečanj vodstva 
sindikata s članicami in člani z območnih 
odborov pripravili še snidenje s članstvom z 
območij Novo mesto, Posavje in Bela Kraji-
na. V SVIZ so v  luči predvidenega zaostrova-
nja sindikalnih aktivnosti za sklenitev stav-
kovnega sporazuma in ob napovedanem 
oblikovanju novega plačnega sistema v jav-
nem sektorju pred tem že skozi ves januar 
potekala srečanja vodstva in strokovne 
službe sindikata s članicami in člani, ki so 
organizirani na skupno 27 območnih odbo-
rih po vsej Sloveniji. Splošna stavka v vzgoji 
in izobraževanju, ki jo je februarja lani izgla-
sovalo več kot 38.000 zaposlenih, je namreč 
še vedno aktivna, velik del stavkovnih za-
htev pa še zmeraj odprtih. Med njimi so 

odprava zaostankov v vrednotenju pedago-
škega dela strokovnega osebja v vrtcih, 
osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih 
zavodih ter dijaških domovih, odprava zao-
stankov pri univerzitetnih učiteljih, asisten-
tih in strokovnih sodelavcih ter odprava 
razvrednotenja dela zaposlenih v plačni 
skupini J. Februarsko srečanje v Novem 
mestu je potekalo neposredno po sestanku, 
na katerem so predstavniki vlade reprezen-
tativnim sindikatom javnega sektorja pred-
stavili izhodišča novega plačnega sistema. 
Tudi tokrat je glavni tajnik ponovil, da bo 
sindikat vztrajal pri uresničenju stavkovnih 
zahtev o odpravi zaostankov pri plačah 
vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in 
torej pri sklenitvi stavkovnega sporazuma.  

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so na 
februarski seji podprli Mlade za podnebno 
pravičnost, ki 3. 3. 2023 v Ljubljani in Mari-
boru organizirajo podnebni protest. Kot so 
poudarili ob letošnjem shodu, ki bo izpeljan 
pod sloganom »Obljube razne, še vedno 
prazne!«, ima podnebna kriza vsako leto 
bolj vidne katastrofalne razsežnosti, časa za 
ukrepanje pa je zmeraj manj, obenem pa 
gre za vprašanja, ki presegajo zgolj okolje-
varstveno sfero. Svizova podpora prizadeva-
njem in zahtevam Mladih za podnebno 
pravičnost se sklada z drugo točko aktualnih 
Programskih usmeritev SVIZ za mandatno 
obdobje 2022–2026. Delegatke in delegati 
na zadnjem kongresu SVIZ so se strinjali, da 
je »aktivno sodelovanje sindikatov v boju 
proti podnebnim spremembam v neposre-
dnem interesu delavk in delavcev«. Boj 

proti podnebnim spremembam podpirajo 
tudi številni drugi sindikati po vsem svetu, 
med njimi ne zgolj sindikati v vzgoji in izo-
braževanju. Izobraževalna internacionala in 
Evropski sindikalni odbor za izobraževanje 
(ETUCE) posebej izpostavljata ključno vlogo 
izobraževanja in zaposlenih v vrtcih in šolah 
v povezavi z okoljsko tematiko. Učiteljice in 
učitelji na vseh ravneh izobraževanja imajo 
moč pri mladih spodbujati in krepiti t. i. 
okoljsko pismenost, tj. povečevati zaveda-
nje o pomenu varovanja okolja, pozivati k 
pozitivnim ukrepom na tem področju, po-
magati prilagajati se na podnebne spre-
membe. Tudi Sviz si prizadeva za vključitev 
celostne obravnave okoljskih tematik v 
učne načrte vse od predšolske vzgoje na-
prej. Več – tukaj!  

Tudi na srečanju s članstvom z območnih 
odborov Novo mesto, Posavje in Bela krajina 
je glavni tajnik izpostavil, da bomo v Svizu 
vztrajali pri uresničenju stavkovnih zahtev o 
odpravi zaostankov pri plačah vseh zaposlenih 
v vzgoji in izobraževanju in torej pri sklenitvi 
stavkovnega sporazuma. Foto Marija Andrejčič, OO SVIZ 

Novo mesto 

 

Na slovenski kulturni praznik so se upokojeni 
članice in člani z Območnega odbora SVIZ 
Novo mesto že drugikrat letos podali na pot. 
Zatem ko so si januarja v Ljubljani ogledali 
Muslimanski kulturni center, so si tokrat izbra-
li Gorenjsko ter prav 8. februarja, ko muzeji in 
galerije brezplačno in na široko odprejo svoja 
vrata, obiskali nekatere na Bledu, v Radovljici, 
Begunjah in Kropi.  

Učiteljice in učitelji na vseh ravneh izobraževa-
nja imajo moč pri mladih spodbujati in krepiti 
t. i. okoljsko pismenost, tj. povečevati zaveda-
nje o pomenu varovanja okolja, pozivati k 
pozitivnim ukrepom na tem področju, poma-
gati prilagajati se na podnebne spremembe. 

https://www.sviz.si/podpora-podnebnemu-protestu/

