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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.  

Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na 

info@sviz.si. Za več vsebin klik! 

Novice ureja: Tanja Modrijan. 
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Odločno k uresničitvi stavkovnih zahtev 
Na sedežu SVIZ v Ljubljani so se 22. 5. 2018 
na izredni seji zbrali članice in člani Glavne-
ga stavkovnega odbora SVIZ (GSO) ter poli-
tičnim strankam v svojih sklepih soglasno še 
enkrat prenesli resno opozorilo, da so zapo-
sleni v vzgoji in izobraževanju še vedno v 
stavki, ki jo je izglasovalo 37.186 zaposle-
nih, in da bo sindikat odločno nadaljeval z 
bojem za uresničitev stavkovnih zahtev 
(vključno z nadaljevanjem stavke) takoj, ko 
bo konstituirana nova vlada s polnimi poo-
blastili. Stavkovne zahteve SVIZ so osredo-
točene na odpravo nižjega vrednotenja 
dela strokovnih delavcev in delavk v vzgoji 
in izobraževanju, ureditev plačila razredniš-
tva ter na zvišanje regresa za tiste zaposle-
ne v javnem sektorju, ki prejemajo minimal-
no plačo. GSO SVIZ bo tudi v nadaljevanju 
pogajanj z novo vlado vztrajal pri uresničitvi 
tega cilja, o morebitnem nadaljevanju splo-
šne stavke v vzgoji in izobraževanju, o datu-
mih in vsakokratnem obsegu le-te pa bo 
odločal glede na potek pogajanj. SVIZ bo 
takoj po volitvah pozval novo slovensko 
vlado, naj se začne pogajati o VII. točki Do-
govora o ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki 
predstavlja podlago za pogajanja o preosta-
lih ukrepih na področju stroškov dela v 
javnem sektorju, ki niso predmet tega do-

govora in so se uveljavili s sprejetjem ZUJF 
in aneksov h kolektivnim pogodbam leta 
2012. Gre za pogajanja o odpravi 8-
odstotnega splošnega znižanja plačne les-
tvice v javnem sektorju, ki niso vezana na 
stavkovne zahteve. Glavni tajnik SVIZ je na 
seji in na novinarski konferenci, ki je pote-
kala neposredno po njej, posebej izpostavil, 
da je vprašanje o prihodnosti vzgoje in izo-
braževanja v Sloveniji povsem odsotno v 
predvolilnih soočenjih ter da to dejstvo 
potrjuje upravičenost opozoril sindikata, da 
se položaj vzgoje in izobraževanja margina-
lizira; v enaki meri pa to velja tudi za razi-
skovalno dejavnost in kulturo.  

Po koncu izredne seje GSO je glavni tajnik 
sindikata Branimir Štrukelj skupaj s članicami 
in člani odbora  na novinarski konferenci 
povzel sprejete sklepe in stališča ter tudi 
komentiral odgovore političnih strank glede 
stavkovnih zahtev SVIZ. Več na www.sviz.si.  

Čas je za kulturo  
Pred državnozborskimi volitvami so s pred-
stavitvijo svojih zahtev in pričakovanj kul-
turniki in kulturnice pod okriljem društva 
Asociacija 10. 5. 2018 začeli kampanjo Čas 
je za kulturo, s čimer so opozorili na pomen 
kulture in umetnosti ter želeli zagotoviti, da 
bo prihodnja vlada temu področju zagotovi-
la primerno simbolno in proračunsko me-
sto. Zahtevam kampanje se je pridružil tudi 
SVIZ, saj v sindikatu že več let opozarjamo 
na pomen kulture in umetnosti, nesprejem-
ljiv položaj kulture, zaposlenih in prekarnih 
delavcev v kulturi ter na nujnost zvišanja 
proračunskih sredstev za kulturo. V kampa-
njo #časzakulturo so vključeni tako javni 

zavodi kot stanovska društva, predstavni-
ki ljubiteljske kulture, nevladnih organiza-
cij, samozaposlenih in sindikatov. Z njo 
vsi partnerji prihajajoči vladi in političnim 
strankam predstavljamo svoje zahteve za 
ureditev tega področja, saj kultura v dru-
žbenem in političnem prostoru nima 
ustrezne vloge, obenem pa je, podobno 
kot tudi vzgoja, izobraževanje in razisko-
valna dejavnost, odrinjena na rob intere-
sa političnih strank in je daleč od tega, da 
bi bila tema predvolilnih nastopov in 
pomemben, prednostni del programov 
političnih strank. Za več klik!  

Predstavnice in predstavniki slovenske kultu-
re in umetnosti so s kampanjo Čas za kulturo 
pred državnozborskimi volitvami opozorili na 
pomen tega področja in pozvali, naj jim pri-
hodnja vlada zagotovi primerno simbolno in 
proračunsko mesto. 

https://www.sviz.si/svizove-novice/
http://www.sviz.si
https://www.sviz.si/vztrajali-bomo-v-svojih-zahtevah/
https://www.sviz.si/tudi-kultura-in-umetnost-si-zasluzita-primerno-mesto/


02 

Kakšna bo prihodnost vzgoje in izobraževanja? 

Iz SVIZ smo v luči junijskih parlamentarnih 
volitev 9. 5. 2018 političnim strankam po-
sredovali javni poziv k opredelitvi do pome-
na prihodnosti vzgoje in izobraževanja. 
Opozorili smo jih, da ne v javnih soočenjih 
ne v svojih programih ne omenjajo teh 
področij oziroma ne namenjajo potrebne 
pozornosti in skrbi vprašanjem vzgoje in 
izobraževanja. Ob tem smo izrazili pričako-
vanje, da bodo stranke še pravočasno spre-
videle pomembnost omenjenih področij in 
jim tako v tem predvolilnem času kot 
(zlasti) po volitvah z ustreznimi aktivnostmi 
namenile dovolj pozornosti in tudi sredstev. 
Izpostavili smo kontinuirano večletno 
zmanjševanje sredstev za vzgojo in izobra-
ževanje – BDP za ti področji se je od leta 
2005 do leta 2015 znižal s 5,3 na 4,6 odstot-
ka in tako zaostaja za povprečjem držav 
OECD, ki je 5,2 odstotka. To posledično 

napoveduje neizbežno poslabšanje kakovo-
sti javnega šolstva v prihodnjih letih in se 
nujno odraža v upadanju ugleda učiteljske-
ga poklica. Politične stranke smo vprašali, 
kako je mogoče, da imajo financiranje vzgo-
je in izobraževanja ter prihodnji koncepti in 
premisleki o sistemu vzgoje in izobraževa-
nja pri veliki večini v volilnih programih 
povsem marginalno mesto, v najboljšem 
primeru pa stranke zgolj ponavljajo stare, 
presežene opredelitve. Slovenski šolarji in 
šolarke pri tem dosegajo v najpomembnej-
ših mednarodnih primerjavah znanja, kot 
sta PISA in TIMSS, ki ju izvaja OECD, pri 
bralni, matematični in naravoslovni pisme-
nosti nadpovprečne rezultate. Več o vsebini 
poziva političnim strankam na spletni strani  
SVIZ.  

Dopolnjevanje učne obveznosti 
V SVIZ smo skupaj z ravnatelji podprli zadnji 
predlog novele zakona (ZOFVI), s katerim bi 
se podaljšala možnost dopolnjevanja učne 
obveznosti učiteljev pri drugih predmetih, 
za poučevanje katerih ti nimajo ustrezne 
strokovne izobrazbe, v obsegu 20 % še do 
leta 2023, vendar predlog zakona v Držav-
nem zboru, žal, ni bil sprejet. Problematika 
tako ostaja nerešena, vse šole in z njimi 
učitelji, ki jih to vprašanje zadeva, pa čakajo 
na ustrezna navodila pristojnega ministr-
stva, kaj bo z njihovimi zaposlitvami po 1. 9. 
2018. Resorno ministrico dr. Majo Makovec 
Brenčič smo z dopisom 18. 5. 2018 opozori-
li, da vodstva šol in zaposleni že načrtujejo 
delo v prihodnjem šolskem letu, a še ne 
vedo, kaj se bo zgodilo z zaposlitvami učite-
ljev, ki so lahko v minulih letih (ter (le) še do 

31. 8. letos) svojo učno obveznost, predpi-
sano z zakonom, dopolnjevali tudi pri pred-
metih, za poučevanje katerih sicer nimajo 
ustrezne strokovne izobrazbe. MIZŠ smo 
pozvali, naj šolam čim hitreje in jasno spo-
roči, kako naj postopajo v primerih učite-
ljev, ki jim z novim šolskim letom ne bo več 
mogoče zagotoviti polne učne obveznosti, 
določene z zakonom. Šole potrebujejo tudi 
navodila o tem, kako naj zagotovijo organi-
zacijo pouka, torej izvajanje vseh predpisa-
nih predmetov, s strokovno ustreznimi 
učitelji (npr. dogovarjanje s sosednjimi 
šolam na način, da bodo učitelji lahko do-
polnjevali svojo učno obveznost na več 
šolah, ali z novimi deležnimi zaposlitvami 
strokovno ustreznih učiteljev). 

Ministrstvo smo v SVIZ opozorili, da vodstva 
šol in zaposleni že načrtujejo delo v prihod-
njem šolskem letu, a še ne vedo, kaj se bo 
zgodilo z zaposlitvami učiteljev, ki so lahko 
svojo učno obveznost, predpisano z zako-
nom, dopolnjevali tudi pri predmetih, za 
poučevanje katerih sicer nimajo ustrezne 
strokovne izobrazbe. 

Neustrezno in protipravno navodilo  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport je sredi maja, tj. le dober teden pred 
začetkom uporabe nove evropske Splošne 
uredbe o varstvu osebnih podatkov 
(Uredba GDPR), vodstvom zavodov v okrož-
nici svetovalo, naj za izvajanje nalog poo-
blaščene osebe za varstvo osebnih podat-
kov, ki jo mora v skladu z novo uredbo ime-
ti tudi vsak javni zavod, »določi javnega 
uslužbenca, ki bo te naloge opravljal v dolo-
čenem obsegu svojega delovnega časa«. Po 
Uredbi GDPR mora imeti pooblaščena ose-
ba zagotovljene ustrezne pogoje za delo, 
bistveno pa je, da dokument neposredno 
določa, da mora biti pooblaščena oseba 
imenovana na podlagi poklicnih odlik in 
zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in 
praksi na področju varstva osebnih podat-
kov ter na podlagi zmožnosti za izpolnjeva-
nje nalog. Za pooblaščeno osebo so tako 
lahko imenovani zgolj posamezniki, ki imajo 

o omenjenem področju ustrezno strokov-
no znanje. V SVIZ menimo, da strokovni in 
drugi delavci, ki so zaposleni v vzgojno-
izobraževalnih zavodih na podlagi obsto-
ječih normativov, ne izpolnjujejo pogojev, 
ki jih Uredba GDPR določa za pooblašče-
no osebo, ter jih zavodi oziroma njihova 
vodstva tako ne morejo določiti za poo-
blaščene osebe. Na MIZŠ smo zato 22. 5. 
2018 naslovili protest zoper okrožnico, ki 
ni bila predhodno usklajena s SVIZ kot 
socialnim partnerjem in vsebuje navodilo, 
ki se neposredno nanaša na pravice zapo-
slenih. Dr. Majo Makovec Brenčič smo 
pozvali, naj ministrstvo podana navodila 
umakne in pripravi takšna, ki bodo zavo-
dom omogočala ustrezno imenovanje 
pooblaščene osebe, ki bo izpolnjevala 
predpisane pogoje ter dejansko lahko 
zagotavljala učinkovito in neodvisno var-
stvo osebnih podatkov v zavodih. 

Politične stranke smo pozvali, naj se jasno 
izrečejo o ključnih dilemah prihodnje vloge in 
pomena izobraževanja v naši državi. Enako 
smo izrazili pričakovanje, da se bodo oprede-
lile do problematike zniževanja sredstev za 
znanost in kulturo, ki se ju prav tako kot 
vzgojo in izobraževanje izriva na rob interesa 
političnih strank in javnosti. 

Na ministrstvo smo naslovili poziv, naj v zvezi 
z Uredbo GDPR pripravijo takšna navodila, ki 
bodo zavodom omogočala ustrezno imeno-
vanje pooblaščene osebe, ki bo izpolnjevala 
predpisane pogoje ter dejansko lahko zago-
tavljala učinkovito in neodvisno varstvo 
osebnih podatkov. 

https://www.sviz.si/javni-poziv-k-opredelitvi-do-pomena-prihodnosti-vzgoje-in-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/javni-poziv-k-opredelitvi-do-pomena-prihodnosti-vzgoje-in-izobrazevanja/
https://www.sviz.si/pismo-ministrici-glede-ureditve-dopolnjevanja-ucne-obveznosti-ob-neustrezni-strokovni-izobrazbi/
https://www.sviz.si/neustrezno-in-protipravno-navodilo-mizs/
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Mi drugje, drugi pri nas 
V sklopu Odbora za enakost SVIZ smo na 
sedežu sindikata v Ljubljani 29. 5. 2018 
pripravili srečanje na temo vključevanja 
otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni 
sistem. V pogovoru ob znanstveni mono-
grafiji »Medkulturna vzgoja in izobraževa-
nje: vključevanje otrok priseljencev« sta se 
njena avtorica dr. Marijanca Ajša Vižintin z 
ZRC SAZU in predsednica SVIZ Jelka Velički, 
ki je dogodek povezovala, dotaknili števil-
nih vidikov te teme, razpravo pa so s svoji-
mi izkušnjami iz pedagoške prakse po-
membno obogatili tudi drugi udeleženke in 
udeleženci. V razpravi s sodelujočimi je dr. 
Vižintin med drugim komentirala pobudo 
velenjskega župana za izredno sejo Držav-
nega sveta, in sicer v luči številnih novih 
izzivov in vprašanj, s katerimi se ob odsot-
nosti celostnega in medresorsko usklajene-
ga pristopa ter sistemskih rešitev na ravni 
države spoprijemajo lokalne skupnosti ob 
hitrem povečevanju števila priseljencev in 
intenzivni rasti deleža tujcev s stalnim ali 
začasnim bivališčem v Sloveniji. V pogovoru 
so navzoči potrdili, da se zaposleni v vrtcih 
in šolah s številnimi težavami srečujejo že 
ob vpisu otrok priseljencev, še bolj pa pri 
vsakodnevnem delu. Ena od vzgojiteljic je 
tako izpostavila, da je komunikacija z otroki 
priseljenci v vrtcu izjemno zahtevna, vse 

prevečkrat pa celo neizvedljiva, saj tudi 
starši priseljenci v večini primerov ne znajo 
dovolj slovenskega jezika. Tudi v sklepnem 
delu srečanja so bile kot najbolj pereče 
izpostavljene težko premostljive jezikovne 
pregrade. Pedagoški delavke in delavci so 
povedali, da so namreč ob vsem trudu, da 
bi svoje delo čim bolje opravili, ravnali v 
dobrobit otrok in pomagali njihovim star-
šem, zelo nemočni, ko v njihov razred pride 
učenec, ki ne razume v slovenščini niti be-
sede. Omenjene so bile tudi frustrirajoče 
preizkušnje, ki so jim izpostavljeni sicer 
učno zelo uspešni priseljenci, vpisani gim-
nazijske programe, ker so zahtevani stan-
dardi znanja pri pouku slovenščine zanje 
kot tujce prezahtevni. Ob omenjenih izzivih 
so navzoči pozdravili namero, da naj bi 
država na sistemski ravni tej problematiki v 
prihodnje namenila resnejšo pozornost.  

Dr. Marijanca Ajša Vižintin je na dogodku, ki 
ga je v sklopu Odbora za enakost pripravil 
SVIZ, nanizala tudi številne konkretne zglede 
iz pedagoške prakse, kako v vrtcih in šolah 
živeti večkulturno realnost. S klikom na to 
povezavo si lahko pogledate še drugo dozdaj-
šnjo dejavnost našega odbora in vabljeni, da 
se nam na prihodnjih srečanjih pridružite.  

Svizove športne igre v Velenju 
V organizaciji Območnega odbora SVIZ 
Velenje je 12. 5. 2018 vzhodna Šaleška 
dolina gostila že 11. vsakoletne športne igre 
SVIZ. V Velenju se je na lep sončni dan zbra-
lo več kot 800 naših članic in članov s 23 
območnih odborov sindikata, ki so se po-
merili v desetih športnih panogah in se 
družili ob spremljajočih dejavnostih. Na 
otvoritvenem dogodku v Šolskem centru 
Velenje se je predsednica Območnega od-
bora SVIZ Velenje in tudi predsednica Glav-
nega odbora SVIZ Jelka Velički po pozdravu 
udeleženk in udeležencev posebej zahvalila 
članicam in članom »svojega« območja, da 
jim je ob veliko vloženega dela v minulih 
mesecih uspelo pripraviti tako množičen 
dogodek, kot so športne igre SVIZ. Zbrane 
so nagovorili še direktor šolskega centra 
Janko Pogorelčnik, podžupan Mestne obči-
ne Velenje Peter Dermol in glavni tajnik 
SVIZ Branimir Štrukelj. Po slovenski himni 
so dogajanje z glasbenimi prispevki oboga-
tili izvrstni Slovenski tolkalni projekt in 
6pack Čukur. V tekmovalnem delu so se 
članice in člani SVIZ na različnih lokacijah po 
Velenju preskusili v desetih športnih pano-
gah, in sicer košarki, odbojki, namiznem 
tenisu, tenisu, streljanju z zračno puško, 
šahu, prstometu, pikadu, plavanju in krosu. 
V popoldanskem delu so organizatorji iger 
za zainteresirane pripravili tudi ogled Ve-
lenjskega gradu in Muzeja premogovništva 

Slovenije. Tekmovalni del dneva je v spro-
ščenem vzdušju lepo zaokrožila izvirna igra 
Pika Nogavička, sobotni večer pa se je skle-
nil v Rdeči dvorani s podelitvijo pokalov 
najboljšim sodelujočim ekipam in družabno 
slovesnostjo. Prvo stopničko zmagovalnega 
odra so osvojili članice in člani OO SVIZ 
Velenje, drugi so bili predstavnice in pred-
stavniki OO SVIZ Podravja, tretji pa tekmo-
valke in tekmovalci OO SVIZ Obala.  

Na 11. Svizovih športnih igrah je v desetih 
športnih panogah tekmovalo in se družilo več 
kot osemsto tekmovalcev in navijačev s 23 
območnih odborov sindikata. Bogato fotoga-
lerijo z dogodka si lahko ogledate tukaj.  

https://www.sviz.si/mi-drugje-drugi-pri-nas/
https://www.sviz.si/mi-drugje-drugi-pri-nas/
https://www.sviz.si/mi-drugje-drugi-pri-nas/
https://www.sviz.si/odbor-za-enakost/
https://www.sviz.si/odbor-za-enakost/
https://www.sviz.si/11-sportne-igre-sviz/
https://www.sviz.si/11-sportne-igre-sviz/
https://www.sviz.si/11-sportne-igre-sviz/


Prvič o podpornem osebju v izobraževanju 
V izobraževalnih sistemih po svetu podpor-
no osebje v različnih vlogah (administracija, 
čiščenje, knjižnica, računovodstvo, sveto-
valna služba, tehnična podpora, vzdrževa-
nje; drugje po svetu tudi transport, zdravni-
ška oskrba in varnost …) omogoča kako-
vostno vzgojo in izobraževanje, spodbuja 
pozitivno učno okolje in skrbi za učinkovito 
delovanje izobraževalnih ustanov, kljub 
temu pa so pogosto spregledana skupina 
med zaposlenimi v izobraževanju. S prvo 
tovrstno konferenco, ki je potekala sredi 
letošnjega maja v Bruslju, je želela Izobra-
ževalna internacionala utrditi vlogo podpor-
nega osebja v izobraževanju in povečati 
zavest o pomembnem prispevku teh zapo-
slenih v šolskem vsakdanu. »Na konferenci 
smo se zbrali sindikalni predstavniki z vsega 
sveta, ki smo spodbudili in navdihnili drug 
drugega pri organiziranju in iskanju novih 
strategij, ki bi zaščitile status in izboljšale 

pravice in delovne pogoje zaposlenih v 
podpornih poklicih. 16. maj je bil razglašen 
za Svetovni dan podpornega osebja v izo-
braževanju in tekom konference smo tako 
prvič obeležili ta dan. Poudarjen je bil po-
men celostnega pogleda na izobraževanje, 
kjer imajo podporni poklici veliko vlogo. 
Delovna skupina je pripravila in predstavila 
osnutek Deklaracije o pravicah in statusu 
podpornega osebja v izobraževanju. Udele-
ženci konference, ki smo prišli z vseh celin, 
smo ugotavljali, da se srečujemo s presene-
tljivo podobnimi težavami, povezanimi 
zlasti z rezi v financiranje izobraževanja. 
Poglavitna ideja je bila, da se moramo v 
našem boju za izboljšanje položaja povezo-
vati in da je čas za akcijo zdaj,« piše naš 
član Dimtrij Banda, sicer psiholog na Osnov-
ni šoli Naklo, ki je v Bruslju zastopal SVIZ. 
Več o konferenci si lahko preberete na naši 
spletni strani.  

Na obisku pri črnogorskih kolegih 
Sredi letošnjega maja, tj. 17. 5. 2018, so pred-

stavnice in predstavniki SVIZ v sklopu strokov-

ne ekskurzije obiskali kolege iz Sindikata 

prosvjete Črne gore. Ti so jim predstavili delo-

vanje sindikata, v katerem je organiziranih 85 

odstotkov od skupno približno 11.500 zaposle-

nih v tamkajšnjem izobraževanju od vrtca do 

srednjih šol, in aktualno problematiko njiho-

vega vzgojno-izobraževalnega sistema. Pouda-

rili so, da so v zadnjem obdobju s pomočjo 

sodobne tehnologije v sindikatu pomembno 

izboljšali informiranje, ob čemer so članice in 

člani izjemno dobro sprejeli vzpostavitev 

spletne strani in redno sindikalno publikacijo 

»Prosvjeta S«. Sindikat izobraževalk in izobra-

ževalcev je sicer eden od ustanoviteljev črno-

gorske zveze svobodnih sindikatov in hkrati 

med najmočnejšimi člani le-te. V Črni Gori je 

prepoznaven kot pobudnik številnih akcij za 

zagotavljanje in ohranjanje pravic zaposlenih 

ter tudi kot nosilec najpomembnejših demo-

kratičnih sprememb v državi. Delegacija SVIZ-a 

je imela priložnost  med obiskom spoznati tudi 

razmere in delo v javnem vrtcu Đina Vrbica, v 

osnovni šoli Pavle Rovinski, srednji ekonomski 

šoli Mirko Vešović in glasbeni šoli Vasa Pavić. 

Na področju predšolske vzgoje predstavlja 

veliko težavo prenatrpanost vrtcev, predvsem 

v Podgorici. Zakonske podlage in normativi so 

sicer ustrezni, a ni redko, da je v posamezni 

vrtčevski skupini celo več kot 60 otrok. Črno-

gorski kolegi so izpostavili uspešno delo svoje 

sekcije žensk, pohvalili pa so se še s posebno 

stanovanjsko zadrugo, prek katere zagotavlja-

jo članstvu stanovanja po bistveno bolj ugo-

dnih cenah, kakršne so sicer na trgu.  

S prvo konferenco o podpornem osebju v 
izobraževanju je želela Izobraževalna interna-
cionala utrditi vlogo te skupine zaposlenih v 
izobraževanju ter povečati zavedanje o njiho-
vem pomembnem prispevku k vsakdanu 
vrtcev in šol. 

Učitelji za izobraževanje 
Zatem ko je državni kongres Zahodne Virgi-
nije letošnjo pomlad soglasno potrdil pre-
dlog zakona o povišanju učiteljskih plač in 
drugih zaposlenih v tamkajšnjem javnem 
sektorju za pet odstotkov (s tem se je kon-
čala tudi velika stavka, ki je zaprla vseh 
13.000 šolskih ustanov v eni od najrevnejših 
zveznih držav ZDA), so se, spodbujeni z 
uspehom kolegov z zahtevami po izboljša-
nju financiranja izobraževanja in povišanju 
učiteljskih plač, maja podali na ulice tudi 
zaposleni v šolstvu v Arizoni, Kentuckyju, 
Oklahomi in Koloradu. Izobraževalke in 
izobraževalci so ob stavkah izpostavili, da 
so v ZDA med najslabše plačanimi javnimi 
uslužbenci, in obenem opozorili, da je uči-

teljski poklic zato postal nadvse neprivlačna 
poklicna izbira. Prav zato so morali kader za 
delo v javnem šolstvu, da so sploh lahko 
zagotavljali pouk, v minulih letih iskati celo 
v tujini – v Arizoni so zaposlovali predvsem 
učiteljice in učitelje s Filipinov. Po enote-
denski stavki so kolegice in kolegi v Arizoni 
dosegli zvišanje plač za 20 odstotkov do 
leta 2020, obenem pa so za področje izo-
braževanja, ki je bilo v času krize izpostav-
ljeno nadvse ostrim varčevalnim ukrepom, 
zagotovili dodatnih 140 milijonov evrov. 
Pričakujejo, da bodo v prihodnje pridobili 
še več sredstev, saj naj bi bila med krizo 
arizonskim javnim šolam odvzeta več kot 
milijarda evrov. Več najdete tukaj.   

Predstavnice in predstavniki SVIZ so se v 

glavnem mestu Črne Gore sešli z vodstvom 

tamkajšnjega sindikata zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju ter si v sklopu obiska ogledali 

tudi vrtec, osnovno, glasbeno in srednjo šolo.  

Po uspešni stavki učiteljev v Zahodni Virginiji 
so na ulicah na slab položaj javnega šolstva 
opozorili tudi zaposleni v izobraževanju v 
Arizoni in drugje po ZDA.  
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