Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na:
info@sviz.si. Več vsebin najdete na www.sviz.si.
Novice ureja: Tanja Modrijan.
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Za tvojo plačo gre - pridi na shod!
Za več mladih v sindikatu

2017

27. oktober 2017
leto 7, številka 64

Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim
letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) so
dostopne tukaj.

Iz vsebine

Svizove novice
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Podelili š!rinajst š!pendij

Za višje plače in več za izobraževanje

Zahteve o izboljšanju plač učiteljic in učiteljev
ter drugih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji
in izobraževanju ter po zvišanju proračunskih
sredstev smo iz SVIZ sredi oktobra poslali na
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev
smo v SVIZ z organizacijo razširjene seje
glavnega odbora, ki jo je vodila predsednica
SVIZ Jelka Velički in na kateri je 5. oktobra
2017 sodelovalo več kot 0soč izobraževalk
in izobraževalcev, začeli boj za izboljšanje
plač učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so dokazano plačani slabše kot
zaposleni z isto stopnjo izobrazbe v drugih
primerljivih poklicih. Osrednji slogan dogodka je bilo jasno vprašanje »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«, s katerim
se je tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj
v svojem govoru obrnil na odločevalce in
izrazil zahtevo po zvišanju proračunskih
sredstev za izobraževanje in izboljšanju plač
izobraževalcev. Izpostavil je, da so v času
krize vse slovenske vlade sledile logiki poglabljanja varčevanja v izobraževanju, kar je
označil za nesprejemljivo in destruk0vno za
našo prihodnost. Področje izobraževanja
postaja vse bolj marginalno, izgublja se iz
javnih razprav, znižuje se pomen in status
učitelja v družbi, ki predstavlja temelj učinkovitega in kakovostnega izobraževanja.
Glavni tajnik je dodatno opozoril na ugotovitve iz publikacije Pogled na izobraževanje
2017, ki jo letno pripravlja Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), in
sicer da v Sloveniji ostajajo plače učiteljic in
učiteljev na vseh ravneh izobraževanja slabše, kot je povprečje OECD in EU22, ter da so
hkra0 nižje kot plače primerljivo izobraženih zaposlenih v drugih poklicih. Poleg tega
je naša država izpostavljena med peščico
0s0h, v katerih se je delež javnih sredstev
za izobraževanje v času krize zmanjševal,
hkra0 pa Slovenija s 4,6 odstotka namenja
za izobraževalne ins0tucije manj, kot je
povprečje drugih držav, upoštevanih v zbiru
podatkov v omenjenem delu OECD. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Maja Makovec Brenčič je v svojem nagovo-

ru zbranim poudarila, da se bo ministrstvo
še naprej prizadevalo za ureditev statusa
učitelja, hkra0 pa je po njenem treba poklic
opolnomoči0 ter zaposlenim v vzgoji in
izobraževanju prisluhni0. Izpostavila je, da
se bo še naprej borila, da se bo položaj
učiteljev in položaj znanos0 krepil, obenem
pa bo vztrajala tudi pri zagotovitvi stabilnega ﬁnanciranja področij. Nedvoumno sporočilo je svojim stanovskim kolegom prenesla tudi predsednica Odbora Državnega
zbora za izobraževanje, znanost, šport in
mladino dr. Mirjam Bon Klanjšček, ki je
izrazila podporo javnemu šolstvu in vsem
naporom sindikata, da bi bilo delo v šolstvu
primerno ovrednoteno. Več o dogodku SVIZ
»Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?«
si lahko preberete na tej povezavi, prav
tako pa si lahko tu ogledate posamezne
videoposnetke govorov naših članic in članov ter fotogalerijo. Spremljajte tudi naš
Facebook proﬁl!
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Za tvojo plačo gre - pridi na shod!

Po prvem shodu v Kranju novembra v okviru
kampanje SVIZ za izboljšanje plač učiteljic in
učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju nadaljujemo 7. 11.
2017 v Krškem za članstvo OO SVIZ Novo mesto,
Bela Krajina in Posavje ter 15. 11. 2017 v Celju
za OO SVIZ Celje, Velenje, Koroška, Zasavje,
Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica. Pridite!

V SVIZ boj za izboljšanje plač učiteljic in
učiteljev ter drugih strokovnih delavk in
delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so
dokazano plačani slabše kot zaposleni z isto
stopnjo izobrazbe v drugih primerljivih
poklicih, v sklopu kampanje »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?« odločno
nadaljujemo z organizacijo shodov za vse
območne odbore našega sindikata. Prvo v
nizu načrtovanih je bilo 25. 10. 2017 izpeljano v Kranju, in sicer za članice in člane območnih odborov Kranj, Radovljica, Jesenice
in ŠkoDa Loka. Glavni tajnik SVIZ Branimir
Štrukelj jim je predstavil aktualno dogajanje
na pogajanjih z vlado o odpravi nesorazmerij nad 26. plačnim razredom, spros0tvi še
veljavnih varčevalnih ukrepov in uskladitvi

plač na delovnih mes0h, ki so primerljiva z
zdravniškimi, konkretne zahteve po zvišanju plač izobraževalk in izobraževalcev, ki
jih je SVIZ naslovili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter načrtovane
ak0vnos0 SVIZ na po0 do uresničitve zahtev po izboljšanju plač. Ob vprašanjih učiteljicam in učiteljem, ali so zadovoljni s
svojimi plačami, vrednotenjem učiteljskega
poklica v družbi in, ne nazadnje, z vztrajnim
zmanjševanjem javnih sredstev za izobraževanje, je poudaril, da je začrtana kampanja
sindikata lahko uspešna le ob ak0vni podpori članstva. Za naslednje datume shodov
in utrip z njih spremljajte naš proﬁl na Facebooku in spletno stran www.sviz.si.

Objavljene spremembe Zakona o vrtcih

V SVIZ nismo podprli spremembe, ki uvaja brezplačni krajši program v obsegu 240 ur letno za
predšolske otroke v letu pred vstopom v šolo.
Predlog, ki ni bil v javni obravnavi, smo problema!zirali v postopku obravnave predloga zakona na seji pristojnega odbora DZ in izpostavili
problema!čnost načina izvajanja tega programa, upoštevaje vprašanje koris! otrok ter tudi
nevarnost prekarnih oblik zaposlovanja delavcev, ki bi opravljali delo zgolj v tem programu.

V Uradnem listu (UL št. 55/2017) so bile v
začetku oktobra objavljene spremembe
Zakona o vrtcih (ZVrt), ki jih je Državni zbor
RS sprejel konec septembra, velja0 pa je
začel 21. 10 2017. Bistvena sprememba
ZVrt je v tem, da pomočnika vzgojitelja
nadomešča z na novo poimenovanim delovnim mestom vzgojitelj predšolskih otrok
- pomočnik vzgojitelja, pri čemer sta Vlada
RS kot predlagatelj zakona in Državni zbor
sledila predlogu, ki smo ga s SVIZ posredovali Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport lani jeseni: predlog smo podali na
podlagi uveljavljenega koncepta predšolske
vzgoje, ki ga je podprla tudi stroka. Prehodna določba zakona določa, da preimenovanje stopi v veljavo s 1. 9. 2018, do takrat
pa bo treba dopolni0 kolek0vno pogodbo
za dejavnost vzgoje in izobraževanja oziroma novo delovno mesto umes00 v katalog
delovnih mest ter določi0 tudi višino osnovne plače. MIZŠ, SVIZ in ostali reprezenta0vni sindika0 smo se pri spremembah kolek0vne pogodbe, ki je stopila v veljavo 26. 8.
2017, izrecno zavezali, da v mesecu dni od
sprejema zakona pristopimo k začetku urejanja novega delovnega mesta v kolek0vni
pogodbi. V luči tega se je 12. 10. 2017 na
sedežu SVIZ sestalo predsedstvo sindikalne
konference predšolske vzgoje in obravnavalo tudi omenjeno vprašanje. Spremenjeni
ZVrt sicer prinaša še nekatere druge spremembe: brezplačni krajši program za predšolske otroke v obsegu 240 ur letno, izboljšanje dostopnos0 staršev do vrtčevskih
programov, poenostavljen postopek za
znižano plačilo vrtca, več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok
v vrtec s centralnega čakalnega seznama,

možnost organiziranja oddelkov oziroma
enot javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske
vzgoje ter v prostorih gospodarske družbe.
SVIZ večini predlaganih sprememb ZVrt, ki
je bil v javni obravnavi že decembra lani, ni
nasprotoval in je nekatere podprl. Nismo
pa podprli spremembe, ki uvaja brezplačni
krajši program v obsegu 240 ur letno za
predšolske otroke v letu pred vstopom v
šolo. Ta predlog ni bil v javni obravnavi in je
bil v predlog zakona vnesen naknadno, SVIZ
pa ga je problema0ziral v postopku obravnave predloga zakona na seji pristojnega
odbora DZ. Tam smo izpostavili problema0čnost načina izvajanja tega programa,
upoštevaje vprašanje koris0 otrok ter tudi
nevarnost prekarnih oblik zaposlovanja
delavcev, ki bi opravljali delo zgolj v tem
programu. V SVIZ menimo, da se večjo
vključenost otrok v vrtec eno leto pred
vstopom v šolo lahko doseže predvsem
tako, da država izdatneje soﬁnancira dnevni
ali poldnevni program otrokom iz socialno
šibkejših družin in jim tako omogoči celoletno obiskovanje vrtca. Le-0 v Sloveniji dokazano spodbujajo kakovostnejšo vzgojo in
izobraževanje otrok iz socialno šibkejših
družin bolj kot v večini drugih evropskih
držav.
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Za več mladih v sindikatu

Članice in člani ak!va Mlad.si SVIZ so na prvem
sestanku v tem šolskem letu med drugim razpravljali o številnih posledicah dolgoletnega
varčevanja v izobraževanju, s katerimi so se
primorani sooča! pri svojem delu.

Prvikrat v tem šolskem letu so se 19. 10.
2017 na sedežu GO SVIZ sešli članice in
člani ak0va Mlad.si SVIZ, da bi se seznanili z
aktualnimi novostmi in razpravljali o številnih izzivih, s katerimi se srečujejo pri delu v
svojih kolek0vih in sindikalnem delovanju.
V ospredju pogovora so bila pogajanja sindikatov javnega sektorja z vlado, in sicer
tako že sklenjena pogajanja o odpravi plačnih anomalij na delovnih mes0h do 26.
plačnega razreda kot jesenska pogajanja o
drugem delu odprave plačnih anomalij,
izboljšanju vrednotenja dela na delovnih
mes0h, ki so primerljiva z zdravniškimi, ter
odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov.
Mladi so namenili pozornost tudi dogodku
SVIZ ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev, si izmenjali mnenja o kampanji sindikata za dvig plač izobraževalk in izobraževalcev, dotaknili pa so se še prihajajočih shodov članstva z glavnim tajnikom po območ-

nih odborih. Na sestanku sta sodelovala
tudi predstavnika organizacije Cedra, neodvisnega raziskovalnega kolek0va, ki deluje
na področju raziskovanja, izobraževanja in
ak0vnega sodelovanja v razvoju ter napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja.
Dogovorili smo se za izvedbo raziskave in
srečanj, s katerimi bi prispevali h krepitvi
sindikalnega gibanja ter povezovanju in
vključevanju mladih v sindikat. Pred koncem sestanka so zbrani kot zaskrbljujoč
izpostavili podatek, da v številnih zavodih
zadnjih nekaj let zaradi varčevalnih ukrepov
in zakonskih omejitev niso zaposlovali mladih in se je zato povprečna starost zaposlenih v marsikaterem kolek0vu precej dvignila. Na tovrstne nega0vne posledice varčevanja v izobraževanju so v svojem letošnjem poročilu Pogled na izobraževanje
sicer resno opozorili tudi pri OECD.

Sestanek Sekcije šolskih knjižničarjev

Pozornost je sekcija namenila še obveznemu
prehodu šolskih knjižnic na Cobiss do 20. 12.
2018, ob čemer je bilo poudarjeno, da bi se
morali z zahtevnostjo prehoda gradiva na ta
sistem obvezno seznani! vodstva šol in drugi
strokovni delavci. Vzpostavi! bi bilo treba tudi
zavedanje, da šolske knjižnice potrebujejo najboljšo in najzmogljivejšo opremo.

Na sedežu GO SVIZ so se 23. 10. 2017 sešli
članice in člani Sekcije šolskih knjižničarjev
SVIZ. V prvem delu seje je strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve Jadranka
Zupanc navzočim podrobno predstavila z
ministrstvom za izobraževanje dogovorjeno
ureditev delovnega časa učiteljev. Pojasnila
je, da se je delovni čas najprej urejal za
učitelje zaradi zahtev Računskega sodišča,
ki je revidiralo prav to področje, v prihodnje
pa se bo urejalo delovni čas še za druge
strokovne delavke in delavce v vzgoji in
izobraževanju, tudi za knjižničarje. V razpravi so šolski knjižničarke in knjižničarji zelo
kri0čno opozorili na pereča vprašanja, povezana z (ne)vrednotenjem njihove sicer

nepogrešljive pedagoške vloge v zavodih, in
ob tem izpostavili problema0čno odsotnost
temeljnega ogrodja, ki bi natančno opredeljevalo, katera so opravila šolskega knjižničarja. V povezavi z upravljanjem učbeniških
skladov v skladu z aktualnim pravilnikom so
se dotaknili možnos0 spremembe norma0vov, saj delo s skladi razumejo kot dodatno
opravilo, ki pomembno posega v njihove
redne delovne naloge. Izpostavljeno je bilo
tudi vprašanje posledic, če bi šolski knjižničar delo z učbeniškimi skladi zavrnil, in izraženo pričakovanje o podpori SVIZ pri nadaljnjem urejanju ustreznejšega vrednotenja dela šolskih knjižničark in knjižničarjev.

Večje potrebe po svetovalnem delu

Zaradi povečane psihosocialne problema!ke po
zavodih so svetovalne delavke izrazile tudi zahtevo po več izobraževanjih, kot je opredeljeno
v kolek!vni pogodbi. Izobraževanje svetovalnih
delavcev je zapisano priporočilo v Smernicah
svetovalnega dela.

Na sedežu GO SVIZ se je 25. 10. 2017 sešla
še ena od sekcij našega sindikata – Sekcija
svetovalnih delavcev SVIZ. Osrednji del
sestanka je bil namenjen razpravi o načinu
urejanja delovnega časa svetovalnih delavcev, ob tem pa so si navzoče svetovalne
delavke izmenjale informacije o nadvse
različnih ureditvah delovnega časa svetovalnih delavcev po Sloveniji, ki so – kar je
nesprejemljivo – odvisne od posameznih
občin in vodstev šol. Opozorile so, da svetovalni delavci v zadnjem desetletju zaznavajo povečan stres med vsemi strokovnimi
delavci na šolah, da se je obseg dela (tako
upravnega kot svetovalnega) svetovalne
službe zelo povečal ter da zaradi poslabšanja socialnih in ekonomskih razmer vse več

otrok in učiteljev potrebuje pomoč svetovalnih delavk in delavcev. Vse pogostejše so
tudi potrebe po delu v popoldanskem času,
saj se morajo šolske svetovalne službe prilagaja0 delovnemu času staršev. Navzoče
na sestanku so zato predlagale in zahtevale,
da se tudi za svetovalne delavke in delavce
uredi neenakomerna razporeditev delovnega časa v šolskem letu ter da se temu
ustrezno vnaprej načrtuje in opredeli delovni čas ter upoštevajo različne speciﬁčne
zadolžitve, ki jih svetovalni delavec opravlja
na šoli. Obenem so članice sekcije izrazile
zahtevo, da se tudi njim zagotavlja supervizijo, kot imajo to že vrsto let urejeno strokovne delavke na centrih za socialno delo.
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Podelili š!rinajst š!pendij
Glavni odbor SVIZ Slovenije je tudi v zadnjem ﬁnančnem načrtu predvidel sredstva
za razpis enoletnih š0pendij za šolsko leto
2017/2018, 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 12. 10.
2017 pregledala komisija za š0pendiranje in
v skladu z razpisnimi merili podelila skupno
š0rinajst enoletnih š0pendij v pomoč pri
izobraževanju na srednješolski in univerzitetni ravni. Š0pendije za izobraževanje v
srednješolskih programih bodo prejemale
Anja Mohorič, ki se izobražuje za poklic
pomočnice vzgojiteljice na Srednji šoli Jesenice; Maja Pirš, vpisana v gimnazijski program na Šolskem centru Rogaška Sla0na;
Ajda Burgar, dijakinja Gimnazije Novo mesto; Špela Brinovec, dijakinja Gimnazije
Li0ja; Eli Čigon, dijakinja predšolske vzgoje
na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina; Zala
Bedjanič, ki obiskuje Gimnazijo Slovenska
Bistrica, ter Staša Kolar, ki se šola na Gim-

naziji Šiška v Ljubljani. Š0pendije so bile
podeljene tudi sedmim študentkam – v
SVIZ bomo na po0 do želene izobrazbe
pomagali Katarini Špringer, ki študira v
programu enopredmetne slovenis0ke na
Filozofski fakulte0 v Ljubljani; Urški Fon, ki
se šola na Akademiji za glasbo v Ljubljani, in
sicer v programu Glasbena umetnost, smer
violina; Vanji Hanžekovič, študentki na drugostopenjskem magistrskem študijskem
programu Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulte0 v Ljubljani;
Anji Novak, ki se šola na smeri predšolske
vzgoje na Pedagoški fakulte0 v Mariboru;
Hani Banﬁ, študentki nemškega jezika in
književnos0 ter pedagogike na Filozofski
fakulte0 Univerze v Mariboru; Ani Kolar, ki
obiskuje smer razredni pouk na Pedagoški
fakulte0 v Ljubljani, ter Klari Ravnik, ki v
tem študijskem letu po pridobljenem nazivu profesorica specialne in rehabilitacijske
pedagogike študij nadaljuje na drugi bolonjski stopnji istega programa.

Izobraževanje je naložba, ne strošek
Ob dogodku SVIZ ob letošnjem svetovnem
dnevu učiteljev je podporo našim prizadevanjem po zvišanju plač izobraževalkam in
izobraževalcem ter izboljšanju položaja
izobraževanja v imenu 11 milijonov vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju v Evropi izrazila tudi direktorica
Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) Susan Flocken. Opozorila
je, da so vzgojitelji in učitelji 0s0, brez katerih družbe ne bi ne obstajale ne delovale.
Pridružila se nam je v svarilih, da je visokoPodporo SVIZ ob 5. oktobru so poslali tudi Študentska organizacija Slovenije, Društvo učiteljev
podružničnih šol, Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, Pedagoški inš!tut in Zveza
ak!vov svetov staršev Slovenije. Več na
www.sviz.si.

kakovostno in učinkovito delo vzgojiteljev
in učiteljev zelo podcenjeno, hkra0 pa pritrdila, da je odgovornost vlade in poli0ke
nasploh, da sprejme in udejanji ustrezne
ukrepe, s katerimi se bo izboljšal položaj
zaposlenih v izobraževanju in povečalo
vlaganje v izobraževalni sistem. Predsednica ETUCE Chris0ne Blower je videonagovoru navzočim na razširjeni seji GO SVIZ, ki je
potekala 5. 10. 2017, med drugim poudarila, da je izobraževanje naložba in ne strošek.

Rdeči alarm za boljše plače
Po enourni opozorilni stavki in demonstracijah junija letos, so osnovnošolski učiteljice
in učiteljice na Nizozemskem svojo odločenost, da bodo vztrajali do izpolnitve zahtev
po zvišanju plač in ureditvi delovnih pogojev, oktobra podkrepili še z enodnevno
stavko, ki sta jo organizirala tamkajšnja
največja učiteljska sindikata AoB in CNV.
Ulice tretjega največjega nizozemskega
mesta Haag je ob svetovnem dnevu učiteljev 5. 10. 2017 napolnilo več kot 60.000
stavkajočih in vladi sporočilo, naj zaposlenim v osnovnih šolah, kjer so razmere še
zlas0 kri0čne, zagotovi višje plače in zmanjša njihovo delovno obremenitev. Ponovno
so opozorili, da se je status učiteljskega
poklica zaradi decentralizacije, težavnih
poli0čnih in gospodarskih razmer ter neza-

dostnega vlaganja v izobraževanje v zadnjih
desetletjih na Nizozemskem zelo poslabšal.
Učitelji – med njimi predvsem mladi – pogosto odhajajo iz šol, vse manj mladih pa v
poklic tudi vstopa. Nizozemska se posledično spoprijema s pomanjkanjem predvsem
osnovnošolskih učiteljev, ki imajo nižje
plače kot učitelji na drugih ravneh izobraževanja, in z zaposlovanjem za pedagoško
delo neustrezno usposobljenih posameznikov. V AOb izpostavljajo, da je zaradi kri0čnos0 situacije njihov cilj najprej uredi0
položaj zaposlenih v osnovnih šolah, nato
pa bodo nadaljevali s svojim bojem za višje
plače in primerne delovne pogoje učiteljev
in drugega osebja na drugih ravneh izobraževanja, kjer so težave podobne.

