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Jesenska seja glavnega odbora

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ
so med drugimi točkami dnevnega
reda obravnavali vprašanje uresničevanja zahtev pomočnic in pomočnikov
vzgojiteljic za ustreznejše vrednotenje
njihovega dela ter v zvezi s tem na resorno ministrico naslovili javno
pismo. Več na www.sviz.si.

Na sedežu GO SVIZ v Ljubljani je 25.
10. 2016 potekala redna jesenska seja
najvišjega organa sindikata med kongresoma. V uvodu v sestanek je glavni
tajnik Branimir Štrukelj članicam in
članom Glavnega odbora SVIZ spregovoril o najpomembnejši problematiki od zadnje seje, pri tem pa se ni
mogel ogniti neprimernemu poročanju enega od slovenskih medijev o
dogajanju v Vrtcu Otona Župančiča v
Slovenski Bistrici. V SVIZ smo skrajno senzacionalistično pisanje o naši
članici obsodili v sporočilu za javnost,
predsednik območnega odbora SVIZ
Slovenska Bistrica Vili Krajnc pa je
stališče sindikata do ravnanja medija
in podporo članici izrazil tudi na shodu v podporo izpostavljeni vzgojiteljici. V nadaljevanju seje je glavni tajnik
SVIZ navzočim predstavil aktualne
podatke uglednih mednarodnih institucij o zaskrbljujočih trendih v slovenskem izobraževanju, ki se med
drugim kažejo tudi v konstantnem

zmanjševanju vlaganja javnih sredstev
v to področje in znižanih učiteljskih
plačah. Članice in člani GO SVIZ so
razpravljali še o poteku pogajanj sindikatov javnega sektorja z Vlado RS o
odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov v obdobju 2017–2019 in pogojih,
pod katerimi je SVIZ pripravljen dogovor z vlado podpisati. Pozornost so
namenili tudi stališču sindikata do
urejanja delovnega časa učiteljev v
povezavi s poročilom Računskega
sodišča RS o tej temi, z glasovanjem
pa potrdili nadaljnje aktivnosti sindikata na področju urejanja položaja
pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic
ter izvedbo protestnega shoda skupine »J«. Seznanili so se tudi z delom
komisij za štipendiranje in subvencioniranje, ki sta ta mesec otrokom članic in članov SVIZ podelili osem štipendij, neposredno članicam in članom pa še 52 subvencij za dodatno
izobraževanje.

Skupina »J« na shod za pošteno plačilo!

S protestnim shodom 3. novembra
2016 bodo zaposleni z najnižjimi in
minimalnimi plačami Vladi RS prenesli odločno sporočilo, da niso več pripravljeni životariti z miloščino, ki jim
jo namenja oblast.

Na pobudo najslabše plačanih članic
in članov SVIZ, tj. delavk in delavcev
iz plačne skupine »J«, bo v okviru
Konfederacije sindikatov javnega
sektorja Slovenije (KSJS), katere član
je tudi SVIZ, 3. novembra 2016, ob 12.
uri pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani izpeljan protestni shod zaposlenih v javnem sektorju z najnižjimi
plačami. Na protestu, ki bo potekal
pod geslom Zahtevamo pošteno plačilo, nočemo miloščine!, bodo ti opozorili, da s svojimi prihodki, kljub temu da delajo polni delovni čas, ne
morejo dostojno živeti in si privoščiti
temeljnih življenjskih dobrin. Na novinarski konferenci pred protestnim
shodom, ki so jo v KSJS pripravili 27.
10. 2016, je predsednik konfederacije
in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spomnil, da v javnem sektorju
prejema minimalno plačo skoraj
9.000 zaposlenih, med njimi jih je kar

5.500 v vzgoji in izobraževanju. Ob
tem je opozoril, da minimalna plača
sega že preko 16. plačnega razreda,
kar pomeni, da jo prejema že velik del
zaposlenih s srednješolsko izobrazbo.
Po njegovih besedah gre za plačno
anomalijo v javnem sektorju, pred
katero si vlada »zatiska oči in ušesa«,
čeprav se je že leta 2009 zavezala, da
bo plačne anomalije odpravila, hkrati
pa niti v proračunih za leti 2017 in
2018 ni predvidela sredstev za odpravo neustreznega vrednotenja posameznih delovnih mest. Vlado je Branimir Štrukelj zato pozval, naj pokaže,
koliko sredstev je namenjenih odpravi plačnih anomalij, ob tem pa poudaril, da je minimalna plača enako boleča v zasebnem sektorju, zato bo sporočilo protestnega shoda presegalo
okvir javnega sektorja.
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Z ministrico o pomočnicah vzgojiteljic

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
je po koncu sestanka o problematiki
pomočnic vzgojiteljic v izjavi za novinarje poudaril, da je treba v okviru kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje oblikovati novo delovno mesto, ki bo ustrezneje odražalo in ovrednotilo delo, ki ga pomočnice in pomočniki vzgojiteljic opravljajo.

Ministrica za izobraževanje, znanost
in šport dr. Maja Makovec Brenčič je
27. 10. 2016 v prostorih ministrstva v
Ljubljani spričo problematike neustreznega vrednotenja dela pomočnic
in pomočnikov vzgojiteljic na pobudo
sindikata sprejela predstavnice in
predstavnike SVIZ. Glavni tajnik
SVIZ Branimir Štrukelj je po koncu
sestanka v izjavi za novinarje poudaril, da je treba v okviru kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje oblikovati novo delovno mesto, ki bo
ustrezneje odražalo in ovrednotilo
delo, ki ga pomočnice in pomočniki
vzgojiteljic opravljajo, in povedal, da
je Glavni odbor SVIZ na svoji zadnji
seji v ta namen že imenoval pogajalsko skupino. Če bi vlada pravico do
ločenih pogajanj o novi opredelitvi
delovnega mesta pomočnic vzgojiteljic odvzela, je napovedal zaostritev
konﬂikta, izrazil pa je tudi pričakovanje, da se bo resorna ministrica na
vladni ravni postavila v vlogo odvetnice interesov zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju. Ministrica je vlado na
zadnji redni seji 27. 10. 2016 seznanila

z zahtevo SVIZ za začetek ločenih
pogajanj za sklenitev dogovora o dvigu plač zaposlenim na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja, prav tako pa
tudi s predlogom sindikata o spremembi in dopolnitvi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenije ter s predlogom za sklenitev Dogovora o
ustreznejšem vrednotenju in poimenovanju dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev. Na
MIZŠ, kot so zapisali na svoji spletni
strani, ocenjujejo, da je delovno mesto
pomočnice vzgojiteljice prenizko vrednoteno, kar se je izkazalo že ob uvajanju plačnega sistema leta 2009. Ministrstvo je zato, kot so še zapisali, že
septembra letos pripravilo predlog za
spremembo vrednotenja tega delovnega mesta in ga poslalo v obravnavo
medresorski delovni skupini za odpravo anomalij. MIZŠ podpira zahtevo SVIZ za ustreznejše vrednotenje
dela pomočnic vzgojiteljic in se strinja
s strokovno razpravo o oblikovanju
vsebinsko novega delovnega mesta.

Združevanje ne bi bilo brez posledic
Na sestanku predsedstva Sindikalne
konference osnovnih šol in zavodov za
otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami sta bila v ospredju tudi problematika (ne)napredovanja mobilnih
učiteljic in učiteljev za dodatno strokovno pomoč v nazive ter neustrezno
in neenako povračilo stroškov za uporabo osebnih avtomobilov za izvajanje
mobilne dodatne strokovne pomoči.

Na sedežu GO SVIZ se je 12. 10. 2016
sestalo predsedstvo Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za
otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami SVIZ v nekoliko razširjeni
sestavi. Članice in člani konference so
obravnavali problematiko združevanja vzgojnih zavodov in dejansko namero MIZŠ v zvezi s tem. Strinjali so
se, da je neprimerno, da MIZŠ izvaja
in načrtuje združevanje zavodov brez
ustrezno usklajenih strokovnih izhodišč, jasnih pričakovanih učinkov
združitev ter brez predstavitve morebitnih posledic za zaposlene. V razpravi so izrazili stališče, da bi morebitno združevanje vzgojnih zavodov
pomembno vplivalo na delo zaposlenih, delovanje samih zavodov ter posledično na kakovost izvajanja vzgoj-

nih programov. V nadaljevanju
srečanja so izpostavili tudi problematiko napredovanja mobilnih učiteljic in učiteljev za dodatno strokovno pomoč v nazive, saj MIZŠ očitno ne omogoča
napredovanja na tem delovnem
mestu, ter tudi problematiko
neustreznega in neenakega povračila stroškov za uporabo
osebnih avtomobilov za izvajanje mobilne dodatne strokovne
pomoči. Predsedstvo je sklenilo,
da bo sindikat v dopisu MIZŠ
predstavil problematiko zaposlenih v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami ter predlagal sklic posebnega sestanka
s predstavniki ministrstva.

Poziv rektorju k odstopu
Ob dogajanju na Univerzi v Mariboru, ko sta bili s spremenjeno sistematizacijo ukinjeni delovni mesti tamkajšnjih zaposlenih, ki sta opozorila
na žalitve in sovražnost nekdanjega
glavnega tajnika Teodorja Lorenčiča,
smo v SVIZ s sporočilom za javnost
28. 10. 2016 pozvali rektorja mariborske univerze k odstopu. Po mnenju
SVIZ je namreč za sramotno dogajanje na univerzi v celoti odgovoren
prav rektor Igor Tičar, ki bi moral
zaščititi ugled univerze, a je Teodorja
Lorenčiča, ki je po mnenju zaposlenih
in poznejši potrditvi v ta namen oblikovane komisije na rektoratu nedvomno ustvaril sovražno in žaljivo
delovno okolje, imenoval na položaj

pomočnika glavnega tajnika za odnose z javnostmi in promocijo. Za sindikat je nesprejemljivo, da bi nekdo, ki
vzpostavlja sovražno in žaljivo delovno okolje, ki žali, ponižuje, ki je vulgaren, ki šikanira ženske, kot so spomladi letos zapisali v pismu zaposleni na
rektoratu Univerze v Mariboru, v
imenu slednje komuniciral z javnostjo
in skrbel za promocijo univerze. Ta
gesta pove vse o odgovornosti rektorja Igorja Tičarja, ki bi sicer moral biti
prvi skrbnik ugleda akademske ustanove, ki jo predstavlja, in bi bil dolžan
zaščititi žrtve sovražnega in žaljivega
ravnanja, namesto tega pa je zaščitil
storilca in mu namenil celo vodstveno
delovno mesto. Več na www.sviz.si.
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Od ministra zahtevali opravičilo
Zatem ko je minister za javno upravo
Boris Koprivnikar z zavajajočimi in
neresničnimi trditvami o povprečni
plači zaposlenih v javnem sektorju
sprožil pogrom proti javnim uslužbenkam in uslužbencem, smo v
SVIZ 7. 10. 2016 v sporočilu za javnost
od njega zahtevali opravičilo. Ministrovo neresnično izjavo, da se je v
dveh letih povprečna plača javnega
uslužbenca dvignila za več kot tisoč
evrov na leto in še raste, so kot dokaz,
da so zaposleni v javnem sektorju v
privilegiranem položaju, da gre za
nepravičnost in da se javnim uslužbencem plača izboljšuje na račun

zaposlenih v gospodarstvu, takoj
začela uporabljati delodajalska združenja. Minister je z neresničnimi
trditvami neposredno škodil javnim
uslužbenkam in uslužbencem, razpihoval negativno razpoloženje do
javnega sektorja in poskušal vplivati
na pogajanja o plačah v prihodnjih
treh letih. Zaradi naštetega ga je
SVIZ pozval, naj se javnim uslužbenkam in uslužbencem opraviči,
ker je sicer ob tako zavajajočih in
javno izrečenih trditvah zelo težko
vzpostaviti konstruktivno vzdušje na
pogajanjih. Več na www.sviz.si.

Srečanja s članstvom po območjih

V sklopu vsakoletnih jesenskih srečanj glavnega tajnika SVIZ in strokovne službe sindikata so bili do zdaj izpeljani posveti za članice in člane območnih odborov Idrija, Tolmin, Ajdovščina in Nova Gorica, območni odbor
Ljubljane in okolice ter območni odbor
Podravje. Več o srečanjih v zavihku
Novice na www.sviz.si.

V SVIZ tudi letošnjo jesen namenjamo nizu srečanj glavnega tajnika
SVIZ Branimirja Štruklja ter strokovnih sodelavk in sodelavcev Glavnega
odbora s sindikalnimi zaupnicami in
zaupniki ter članstvom po posameznih območnih odborih sindikata.
Glavni tajnik je na prvem srečanju s
sindikalnimi zaupniki in člani z območnih odborov SVIZ Idrija, Tolmin,
Ajdovščina in Nova Gorica, ki je potekalo 13. 10. 2016 v prostorih Osnovne
šole Cerkno, spregovoril o aktualnem
dogajanju v letošnji jeseni: o plačni
politiki ter pogajanjih z vlado o plačah
in drugih stroških dela v prihodnjih
treh letih, o zahtevah pomočnic in
pomočnikov vzgojiteljic za izboljšanje
njihovega položaja ter o odpravi plačnih anomalij, zlasti za najnižje uvrščena delovna mesta v plačni skupini »J«.
V drugem delu dogodka je Nadja Goetz predstavila predlog za uresničitev
zahtev Računskega sodišča glede ureditve delovnega časa učiteljev, v nada-

ljevanju pa so predstavniki strokovne
službe GO SVIZ odgovarjali na najbolj aktualna pravna vprašanja. V
ospredju razprave je bila med drugim
problematika zmanjševanja pomena
pedagoškega poklica, dolgotrajna
nadomeščanja v zavodih ob daljših
bolniških odsotnostih in ob tem staranje kolektivov v posameznih šolah,
razredniško delo in izvajanje učne
pomoči ter vprašanje povračila potnih stroškov za prevoz na delo. Podobne dileme, s katerimi se spoprijemajo pri svojem delu, so na srečanjih
z glavnim tajnikom 18. 10. 2016 izpostavili tudi članice in člani Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice
ter 27. 10. 2016 članice in člani Območnega odbora SVIZ Podravje. Novembra se bodo srečanja po območjih
nadaljevala, prvo naslednje je načrtovano za 8. 11. 2016, in sicer za članstvo
z območnih odborov Obala, Ilirska
Bistrica in Postojna.

Cenimo delo učiteljic in učiteljev!

Ob letošnjem 5. oktobru smo se v SVIZ
pridružili pozivu Izobraževalne internacionale in podprli zaposlene v vzgoji
in izobraževanju v Turčiji ter v pismu
tamkajšnjemu predsedniku 3. 10. 2016
izrazili prepričanje, da nobena vlada
svojim državljanom ne sme preprečevati dostopa do izobraževanja kot javnega dobrega, temveč mora nasprotno
zagotavljati visokokakovostno izobraževanje, zlasti s spoštovanjem pravic in
svoboščin zaposlenih na tem področju.

Pred letošnjim svetovnim dnevom
učiteljev, ki je potekal pod geslom
»Cenimo delo učiteljic in učiteljev in
izboljšajmo njihov položaj« smo v
SVIZ 4. 10. 2016 pripravili novinarsko
konferenco, na kateri sta predsednica
in glavni tajnik sindikata Jelka Velički
in Branimir Štrukelj spregovorila o
najbolj perečih težavah in izzivih, s
katerimi se spoprijemajo vzgojitelji,
učitelji in SVIZ. Zlasti v ospredju je
urejanje delovnega časa učiteljev ter
odnos med javnim in zasebnim šolstvom ter odločba Ustavnega sodišča
o tem in iskanje rešitev na strani politike. Poleg tega sta predstavnika sindikata opozorila na trend padanja
sredstev za izobraževanje, zaostajanje
učiteljskih plač in na pomanjkanje
strateške politike v šolstvu. Predse-

dnica SVIZ je poudarila, da bi morala
slovenska politika razmisliti o svarilih
OECD, ki sporočajo, da je za spodbujanje rasti in bolj kakovostno življenje
vseh državljanov treba nujno priznati
pomembno vlogo izobraževanja in
povečati vlaganje vanj. Glavni tajnik
je spomnil na eno ključnih priporočil
Unesca, da morajo biti učiteljske
organizacije, sindikati ali strokovne
organizacije enakopraven partner pri
oblikovanju šolske politike, a se v zadnjem obdobju dogaja, da država tega
ne zaznava. Vlado je zato pozval, naj
učiteljem končno izreče priznanje za
trud, ki ga vlagajo v izobraževanje in
vzgojo mladih. Videoposnetki z novinarske konference so dostopni na
www.sviz.si.
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Obala, Podravje, Velenje ...

V desetih športnih disciplinah se je na
Svizovih športnih igrah pomerilo skoraj 700 tekmovalcev s kar 23 območnih
odborov sindikata. Fotogalerija na
www.sviz.si.

V počastitev letošnjega svetovnega
dneva učiteljev so v organizaciji Območnega odbora SVIZ Ljubljane in
okolice 8. 10. 2016 v športnem parku
Kodeljevo potekale 9. Svizove športne igre. Po otvoritveni slovesnosti, na
kateri so približno tisoč tekmovalcev
in njihovih navijačev pozdravili predsednica OO SVIZ Ljubljane in okolice Magdalena Mustar Pečjak, glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in ljubljanski župan Zoran Jankovič, so se
članice in člani SVIZ podali na tekmovališča. Svoje športno znanje in
spretnosti so preizkušali v tenisu, namiznem tenisu, plavanju, odbojki,

šahu, bowlingu, košarki, atletskem
mnogoboju, badmintonu in prvikrat
tudi v prstometu ter dodatni igri Zmajeva jajca. Po koncu tekmovalnega
dneva so na večerni slovesnosti pokale za tri najboljše ekipe prejeli tekmovalci in tekmovalke z OO SVIZ Obala, OO SVIZ Podravje in OO SVIZ
Velenje, zasluženo pa so zaključek še
enih uspešno organiziranih Svizovih
športnih iger proslavili tudi sodelujoči z vseh drugih območnih odborov
sindikata. Naslednje, tj. 10. Svizove
športne igre bo gostil Območni odbor
Novo mesto – nasvidenje 13. maja
2017 na Dolenjskem!

Priznanje za pedagoško delo

Območni odbor SVIZ Ptuj, ki ga vodi
predsednica Majda Anzelc, je ob svetovnem dnevu učiteljev sodeloval pri
organizaciji slovesnosti v počastitev
dela učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev, pedagogov – vseh, ki profesionalno
izobražujejo in vzgajajo mladi rod.

V prijetnem ambientu ptujskega dominikanskega samostana je ob svetovnem dnevu učiteljev 5. 10. 2016
potekalo tradicionalno srečanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so ga organizirali Območni
odbor SVIZ Ptuj, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije in Društvo ravnateljev ptujskega področja. Gre za
zgled dobrega sodelovanja organizatorjev, katerega cilj je počastiti delo
učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev,
pedagogov, skratka vseh, ki profesionalno izobražujejo in vzgajajo mladi
rod. Predsednica OO SVIZ Ptuj Majda Anzelc, predsednica Društva ravnateljev ptujskega področja Ivanka
Korez in direktor Šole za ravnatelje
dr. Vladimir Korošec so na prireditvi
najzaslužnejšim strokovnim delavcem podelili 27 priznanj in 13 plaket
dr. Franja Žgeča. Delo vzgojiteljev in
učiteljev je pohvalil tudi župan mestne občine Ptuj Miran Senčar, slavnostni govornik dr. Vladimir Korošec
pa je, kot je zapisala Silvija Javornik,

poudaril, da mora imeti učitelj veliko
znanja in modrosti, iznajdljivosti, samodiscipline, zrelosti, strpnosti in
človeške topline, ljubezni ter sočutja,
da v mladih v današnjih časih prebuja
zvedavost, da jih tolaži, da snuje ideje
za kakovosten pouk, in dovolj poguma, če kot tehnološki višek po mnogih letih prizadevnega dela pristane
na cesti. Po njegovem mora imeti učitelj še zlasti veliko potrpežljivosti, ko
priložnostnim poznavalcem pojasnjuje , da dvajset ali petindvajset ur pouka
v razredu ni njegova edina zadolžitev,
in da šolsko delo presega svet vidnih
zaznav, časovnih ter materialnih dimenzij. Slavnostni program je v polni
dvorani popestril tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva
Majšperk, nagrajencem in pedagoškemu delu pa so s svojim obiskom
izrekli priznanje tudi ravnatelji
osnovnih in srednjih šol, direktor
Šolskega centra Ptuj Branko Kumer
ter številni strokovni delavci v vzgoji
in izobraževanju.

Poročilo o plačah v izobraževanju

Plače in kupna moč slovenskega učiteljstva so po podatkih Evropske komisije in Eurydice tudi v šolskem letu
2015/16 ostale pod ravnjo leta 2009.

Evropska komisija je na svetovni dan
učiteljev, 5. 10. 2016, objavila poročilo
»Plače in dodatki učiteljev in ravnateljev v Evropi 2015/2016«, ki ga zanjo
letno pripravlja Eurydice. V publikaciji je zajet pregled najnižjih in najvišjih zakonsko določenih plač polno
zaposlenih, popolnoma usposobljenih pedagoških delavcev in ravnateljev na predšolski, osnovnošolski in
srednješolski ravni v 40 evropskih
državah in regijah. Dokument prav
tako prinaša vpogled v dinamiko učiteljskih plač v minulem letu ter spreminjanje kupne moči učiteljev in njihovih plač od leta 2009. Po podatkih
iz poročila so se najnižje zakonsko
določene učiteljske plače v minulem
šolskem letu zvišale v 24 evropskih
državah ali regijah – zaradi sprostitve

nekaterih varčevalnih ukrepov je bila
sprememba navzgor zaznana tudi v
Sloveniji –, na približno enaki ravni
pa so ostale v 16. Ob tem je poudarjeno, da so se tudi v zadnjem sedemletnem obdobju plače učiteljev povišale
ali ostale stabilne v večini evropskih
držav, v nekaterih pa učiteljice in učitelje za svoje delo kljub vsemu še zmeraj prejemajo nižje plačilo kot leta
2009. Med peščico teh držav v družbi
Malte, Finske, Velike Britanije in
Islandije ostaja tudi Slovenija. Četudi
je bil v Sloveniji vpliv gospodarske
krize na učiteljske plače predvsem
očiten v šolskem letu 2013/14, niti v
minulem šolskem letu minimalna
zakonsko določena plača učiteljev v
paritetah kupne moči pri konstantnih
cenah še ni dosegla ravni iz leta 2009.
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Uspešna dobrodelna akcija za Anjo

Anji je dvigalo prineslo neprecenljivo
samostojnost pri gibanju, za kar je njena družina SVIZ ter vsem članicam in
članom, ki so jim nesebično pomagali,
nadvse hvaležna.

V SVIZ že od začetka delovanja razumemo solidarnost s posamezniki, ki
se znajdejo v stiski, kot svojo človeško
dolžnost in kot temelj uspešnosti našega sindikata. To načelo zato sproti
uresničujemo z dodeljevanjem solidarnostne, denarne in druge oblike
pomoči članicam in članom sindikata, redno pa se odzivamo tudi ob
večjih nesrečah in humanitarnih akcijah. V sklopu dobrodelne akcije, ki
smo jo s predajo zbranih sredstev
sklenili ta mesec, smo nazadnje pomagali družini naše dolgoletne članice, ki je zaposlena kot vzgojiteljica v
Vrtcu Prvačina. S skupno 6.500 evri je
naš sindikat ob nesebični pomoči
članstva družino vsaj nekoliko razbremenil ob velikem ﬁnančnem zalogaju,
pred katerim so se znašli ob gradnji
zunanjega hišnega dvigala za hčerko
Anjo. Anja je spričo svoje diagnoze
neobvladljive epilepsije primorana

večino časa preživeti na invalidskem
vozičku. Do lani je Anja obiskovala
OŠ Kozara v Novi Gorici, zdaj jo od
doma dnevno vozijo v novogoriški
varstveno-delovni center. Anja se
namreč najbolje počuti v domačem
okolju, zato sta ji želela starša omogočiti, da bi lahko še naprej bivala v njihovi družinski hiši. Slednja je medetažna, zato je bila družina ob slabšanju
Anjinega zdravstvenega stanja primorana v izgradnjo zunanjega invalidskega dvigala in pred tem tudi vgradnjo stopniščnega stola. Že sam stol je
starša zelo razbremenil, zunanje dvigalo pa je družini vsakdanje življenje
še olajšalo. Anji je prineslo tudi veliko
zadovoljstva in neprecenljivo samostojnost pri gibanju, za kar je njena
družina SVIZ ter vsem članicam in
članom, ki so jim nesebično pomagali, nadvse hvaležna.

Podelili štipendije in subvencije
Glavni odbor SVIZ Slovenije je kot že
nekaj preteklih let tudi zadnjem v ﬁnančnem načrtu predvidel sredstva za
razpis enoletnih štipendij za šolsko
leto 2016/2017, 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 pregledala komisija za
štipendiranje in v skladu z razpisnimi
merili podelila enoletne štipendije v
pomoč pri izobraževanju po srednješolskem programu, in sicer gimnazijki in nadarjeni glasbenici Špeli Došler, ki se izobražuje na Šolskem centru Rogaška Slatina in vzporedno še
na Konservatoriju za glasbo in balet v
Mariboru, dijakinji športnega oddelka na Gimnaziji Koper Metki Komac,
dijakinji Srednje šole za fotograﬁjo in
oblikovanje v Ljubljani Tajdi Stiplov-

šek Jug ter srednješolki Anji Meglen,
ki obiskuje Škoﬁjsko klasično gimnazijo v Ljubljani. Štipendije so bile
podeljene tudi štirim študentkam –
Taliji Kaličanin, ki končuje magistrski
študij andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Tjaši Banﬁ, ki obiskuje smer Razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter Katri Košir in Špeli Barbiš, ki se obe šolata v
programu Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v Kopru. Ob štipendijah smo v SVIZ oktobra obenem podelili tudi 52 subvencij za dodatno
izobraževanje naših članic in članov.
V SVIZ si želimo, da bi vsem prejemnicam in prejemnikom štipendij ter
subvencij ﬁnančna pomoč sindikata
olajšala njihovo pot do želene izobrazbe.

V Rimu o evropskem semestru

Zadnji delovni seminar v okviru projekta »Vlaganje v izobraževanje: krepitev vloge učiteljskih sindikatov v procesih evropskega semestra pri vprašanjih izobraževanja in usposabljanja« bo
potekal sredi januarja prihodnje leto v
Ljubljani, zaključna konferenca pa bo
sledila junija v Bruslju.

V italijanski prestolnici je 20. in 21. 10.
2016 potekal seminar v okviru projekta »Vlaganje v izobraževanje: krepitev
vloge učiteljskih sindikatov v procesih evropskega semestra pri vprašanjih izobraževanja in usposabljanja«.
Seminar sta skupaj pripravila italijanski sindikat zaposlenih v izobraževanju FLC-CGIL in nosilec projekta
ETUCE, na njem pa so sodelovali
sindikati iz Italije, Nemčije, Belgije, z
Nizozemske in Danske ter iz Slovenije. Sodelujoči so razpravljali o evrop-

skem semestru kot zelo pomembnem
procesu, se seznanili z njegovimi pravili in s tem, kako vpliva na spremembe in reforme nacionalnih sistemov
izobraževanja in usposabljanja. Izpostavljeno je bilo, da kot letni cikel
usklajevanja ekonomskih in ﬁskalnih
politik v EU evropski semester vse
bolj vpliva tudi na nacionalne izobraževalne politike, zlasti skozi letna priporočila za posamezne države na področju izobraževanja in usposabljanja.

