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Svizove novice bodo pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
 
Novice ureja: Tanja Modrijan. Iz
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SVIZ z novima sogovornicama 
Pred poslanci DZ so ta mesec prisegli 
člani nove ministrske ekipe, ki bodo 
predstavljali svoje resorje v 12. vladi v 
samostojni Sloveniji. Področje vzgoje, 
izobraževanja in znanosti je prevzela 
dr. Stanka Setnikar Cankar, nad kul-
turnim ministrstvom pa bo bdela 
mag. Julijana Bizjak Mlakar. V imenu 
GO SVIZ in v imenu članstva smo 
obema ministricama ob izvolitvi na 
odgovorno in zahtevno funkcijo ura-
dno čestitali ter jima predlagali, da si 
na čimprejšnjem skupnem sestanku 
izmenjamo poglede na razmere v de-
javnosti, ki jih pokriva naš sindikat, in 
se dogovorimo o načinih sodelovanja.  
Dr. Stanka Setnikar Cankar je sicer 
ob zaslišanju pred pristojnimi parla-
mentarnim odborom med drugim 
napovedala, da si bo prizadevala za 
večjo kakovost znanja in za obvezno 
učenje dveh tujih jezikov v osnovni 
šoli. Poudarila je potrebo po poveča-
nju javnih sredstev za visoko šolstvo, 
govorila pa je še o zasebnem šolstvu 

in kakovosti vzgoje in izobraževanja. 
Spreminjanje standardov in normati-
vov je po njenem mnenju stvar stro-
kovne razprave, a naj v douniverzitet-
nem izobraževanju ne bi bilo potreb-
no. V visokem šolstvu je kot pre-
dnostno označila sprejem zakonov o 
visokem šolstvu in o raziskovalni de-
javnosti. Mag. Julijana Bizjak Mlakar 
je kot kandidatka za ministrico za 
kulturo izpostavila, da bi morala kul-
tura postati blagovna znamka Slove-
nije ter da se bo treba začeti zavedati, 
da je vložek v kulturo investicija in ne 
strošek. Kot svojo najpomembnejšo 
nalogo je omenila trajni dialog med 
vsemi deležniki na področju kulture; 
napovedala pa je še postopne spre-
membe krovnega zakona v kulturi in 
odpravo administrativnih ovir, kar bi 
pripomoglo k izboljšanju položaja 
samozaposlenih in nezaposlenih 
ustvarjalcev ter jih vključilo v delo 
javnih zavodov.  

Pred pogajanji o plačni politiki 
Kot je v sklopu svojega zaslišanja pred 
parlamentarnim odborom že napove-
dal tudi novi minister za javno upravo 
Boris Koprivnikar, bo nova Vlada RS 
zelo pohitela s postopki za začetek 
pogajanj s sindikati javnega sektorja. 
Datum za zdaj še ni znan, vendar pa je 
za približno 350 milijonov vreden do-
govor o varčevalnih ukrepih v javnem 
sektorju čas le do konca tega koledar-
skega leta. Če do dogovora ne bi pri-
šlo, bi se začasni varčevalni ukrepi, ki 
so bili izpogajani v času prejšnje vlade 
– med drugim progresivno znižanje 
plač, znižan regres in zamrznjena na-
predovanja –, z novim letom sprostili 
in vrnili na raven pred znižanjem. 
SVIZ bo v teh pogajanjih, kot smo že 

večkrat izpostavili, kategorično zavr-
nil vse morebitne predloge o dodat-
nem zniževanju stroškov dela v jav-
nem sektorju v naslednjem letu in 
tako ne bo pristal na nadaljnje zniže-
vanje plač. Za SVIZ je nesprejemljivo 
tudi kakršnokoli zaostrovanje stan-
dardov in normativov, ki bi vodilo v 
odpuščanje strokovnih, računovod-
skih, administrativnih ali tehničnih 
delavk in delavcev v izobraževanju, 
znanosti in kulturi. Na pogajanjih 
bomo zahtevali, da se dogovorimo o 
sprostitvi napredovanj v nazive in 
plačne razrede ter o odpravi anomalij 
v skupini »J«.  

SVIZ ne bo pristal na dodatno zniževa-
nje stroškov dela v javnem sektorju, 
zahteval i bomo sprostitev vseh napre-
dovanj in odpravo anomalij v skupini 
»J«. 
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Dijaški dom ohranja status 
Na pobudo SVIZ, na katerega so se 
po pomoč obrnili vodstvo in zaposle-
ni v Dijaškem domu Murska Sobota, 
so se 5. septembra 2014, v prostorih 
MIZŠ sestali predstavniki ministr-
stva, DD MS in sindikata. Govorili so 
o problematiki doma, ki se zaradi zni-
ževanja vpisa dijakov vanj sooča z re-
snimi težavami, in iskali možnosti za 
ureditev položaja dijaškega doma. 
SVIZ je uvodoma izpostavil skrb za 
zaposlene oziroma njihova delovna 
mesta ter željo, da se za obstoj doma 
najde dolgoročnejša rešitev. Ravnate-
ljica doma Antonija Berden je izpo-
stavila, da se zaradi več razlogov vpis v 
dijaški dom zmanjšuje, a so se temu 
doslej uspešno prilagajali s tržno de-
javnostjo. Ena od težav je, da se zaradi 
zadnjih sprememb zakona o usmerja-
nju otrok s posebnimi potrebami teh 

otrok v DD MS ne more več name-
ščati, čeprav imajo ustrezno usposob-
ljene vzgojitelje za delo z njimi in več 
kot 20-letno tradicijo, znanje, izkuš-
nje in rezultate pri delu. Predstavnik 
zaposlenih v domu je povedal, da si 
tudi zaposleni želijo ohraniti delovna 
mesta in dijaški dom kot tak, da so vsi 
ustrezno strokovno usposobljeni, 
pripravljeni delati ter se tudi prilago-
diti novim  zahtevam. Zdaj že nekda-
nji šolski minister dr. Jernej Pikalo je 
zagotovil, da v tem šolskem letu pose-
gov v status doma ne bo, ter obljubil, 
da se bodo rešitve iskale v dogovoru z 
vpletenimi. Šolski minister je še zago-
tovil, da bo ob predaji poslov nasle-
dnike posebej opozoril na položaj 
Dijaškega doma Murska Sobota ter 
na nujnost, da se zanj najde primerno 
rešitev. 

SVIZ v koalicijskem sporazumu 
Predsedujoči strankam SMC, DeSUS 
in SD so 8. septembra letos podpisali 
koalicijski sporazum, ki na področju 
predšolske vzgoje predvideva uvelja-
vitev različnih programov v vrtcih ter 
programa družinskega varstva, obli-
kovanje lestvice z manjšim številom 
razredov (ki bodo razbremenili starše 
s povprečnimi dohodki) in z nižjim 
plačilom vrtca za vsakega naslednjega 
otroka, vključenega v vrtec. Vprašanje 
pri tem je, kje bodo vzeli denar, s kate-
rim bi nadomestili zmanjšanje sred-
stev iz naslova plačila staršev. Med 
cilje je zapisana tudi prenova strokov-
nega napredovanja, ki bi v primeru 
zaostritve pogojev za napredovanje 
lahko privedla do globljih sporov med 
SVIZ in ministrstvom. V srednjem 
šolstvu je napovedana prenova dual-
nega sistema, v visokem šolstvu pa 
med drugim podpora stalnemu zbolj-
ševanju profesionalnega razvoja viso-
košolskih delavcev in sprejem zakona 

o visokem šolstvu. Koalicijski part-
nerji se bodo zavzemali za učinkovit, 
strateško umeščen, odziven in odprt 
raziskovalno-inovativen sistem ter za 
družbeno promocijo znanosti, napo-
vedujejo pa tudi sprejem novega zako-
na o raziskovalni in inovacijski dejav-
nosti. Na področju kulture se bodo 
koalicijski partnerji zavzemali za dr-
žavotvorno, svobodno, vključujočo in 
široko dostopno kulturo ter avtono-
mijo ustvarjanja. Napovedujejo pre-
novo kulturnopolitičnega modela v 
skladu s sprejetim Nacionalnim pro-
gramom za kulturo, s ciljem vzposta-
vitve močne mreže izvajalcev kultur-
nih programov in projektov v javnem 
interesu, ki bodo deležni podpore 
vseh ostalih resorjev. Cilj koalicijskih 
partnerjev pa je tudi zagotoviti pro-
gramsko in finančno avtonomijo jav-
nih zavodov, izboljšati razmere za 
delovanje nevladnih organizacij in 
samozaposlenih ustvarjalcev. 
 

Zdaj že nekdanji šolski minister dr. 
Jernej Pikalo je zagotovil, da bo svoje 
naslednike opozoril na položaj Dija-
škega doma Murska Sobota in na nuj-
nost, da se zanj najde primerno rešitev. 

Komercializacija naj ostane zunaj 
SVIZ je 10. septembra letos na dr. Mi-
ra Cerarja naslovil pismo o spornem 
predlogu mednarodnega trgovinske-
ga sporazuma CETA, o katerem se 
Evropska komisija pospešeno pogaja 
s Kanado. Tedaj še mandatarja smo 
pozvali, naj se zavzame za to, da bi bila 
vzgoja in izobraževanje v celoti izvze-
ta iz teh pogajanj oziroma da ti podro-
čji niti druge ključne javne storitve, ki 
so v splošnem interesu in vitalnega 
pomena za vsako državo, ne bi bili 
vključeni v končnem sporazumu. Po-
sledice vključitve vzgoje in izobraže-
vanja v sporazum CETA bi bile na-
mreč zelo negativne, saj bi pravila, ki 

urejajo dostop do trga, lahko omejila 
pristojnosti držav članic EU, da bi 
odločale o vstopu zasebnih in profit-
nih izobraževalnih institucij in nadzo-
rovale njihovo kakovost. Prepričani 
smo, da komercialna pravila trgova-
nja ne bi smela nikoli omejevati mož-
nosti posameznih vlad in pristojnih 
lokalnih oblasti, da same bdijo nad 
zagotavljanjem kakovostnega javnega 
šolstva. Od mandatarja pa smo v skla-
du s tem zahtevali, naj javno izrazi 
stališče Slovenije do omenjene izklju-
čitve ter aktivno podpre ohranjanje 
kakovostnega javnega izobraževanja, 
ki ga imamo v Evropi. 
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Izpeljani vsi volilni zbori 
Od konca letošnjega avgusta so v 
sklopu bližajočega se novembrskega 
kongresa SVIZ – izpeljan bo 20. in 21. 
11 na Bledu – potekali volilni zbori 
vseh sindikalnih konferenc, na kate-
rih so sindikalni zaupnice in zaupniki 
volili vodstvo za naslednje mandatno 
obdobje. Na zadnjem od volilnih zbo-
rov, ki je potekal 29. septembra 2014, 
so novo vodstvo – tj. predsednico in 
šestčlansko predsedstvo – izbrali za-
upniki in zaupnice iz kulturnih orga-
nizacij, pred tem pa je bilo izpeljanih 
še pet zborov. Predsednico in pred-
sedstvo za mandatno obdobje 2014–
2018 so prvi dobili v predšolski vzgoji, 
sledili pa so zbori visokega šolstva in 

znanosti (2. septembra), osnovnih šol 
in zavodov za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami (9. septembra), 
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov 
za izobraževanje odraslih (16. septem-
bra) ter nazadnje še volilni zbor sred-
njih šol in dijaških domov (23. sep-
tembra). Natančneje so volilni zbori 
predstavljeni na naši spletni strani 
www.sviz.si, kjer so objavljene tudi 
fotografije z dogodkov, vse podatke o 
izvoljenih pa najdete tudi na straneh 
posameznih sindikalnih konferenc.  
 V sklopu bližajočega se novembrskega 

kongresa SVIZ smo od konca avgusta 
pripravili šest volilnih zborov , na ka-
terih so sindikalne konference  dobile 
novo vodstvo za mandatno obdobje 
2014-2018. 

Oddali pomoč za poplavljene 
SVIZ je ta mesec nakazal prizadetim v 
spomladanskih poplavah na območju 
nekdanje Jugoslavije še del sredstev, 
ki so jih članice in člani SVIZ, območ-
ni odbori in posamezniki zbrali v do-
brodelni akciji, ki je trajala od 22. maja 
letos do konca junija. Medtem ko je 
SVIZ del denarja v ta namen nakazal 
že sredi letošnjega julija, je šlo tokrat 
nakazilo v BiH (Federacija); s kolegi iz 
Republike Srpske in Srbije pa še 
usklajujemo seznam prejemnikov 
sredstev. V dobrodelni akciji je bilo 

sicer zbranih 29.692,33 evra, pet tisoč-
akov pa je dodal še Glavni odbor, tako 
da SVIZ za pomoč namenja slabih 35 
tisoč evrov. Seznam donatorjev sku-
paj s podatki o prejemnikih pomoči 
bo objavljen tudi na naši spletni stra-
ni. Pošiljanje pomoči v tujino sicer 
traja nekoliko dlje, saj SVIZ tudi v 
tem primeru sledi načelu popolne 
transparentnosti in od kolegov zahte-
va vsa zagotovila in dokazila, da bo 
zbrani denar prišel v prave roke. 



Kakovostni učitelji in izobraževanje 
»Vlagajte v izboljšanje kakovosti 
vzgojiteljev in učiteljev ter zagotavlja-
nje dostopnosti do izobraževanja za 
vse, ter pustite izobraževanje in javne 
storitve zunaj Čezatlantskega trgovin-
skega in naložbenega partnerstva!« To 
je bilo poglavitno sporočilo oblikoval-
cem politik in odločevalcem, ki so ga 
pristojnim prenesli udeleženci do-
godka 22. septembra letos v Bruslju. 
Na zaslišanju v prostorih Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora so 
poleg evropskih učiteljskih sindika-
tov, tudi predstavnika SVIZ, sodelo-
vali še predstavniki Evropske komisi-
je in nekateri poslanci iz Evropskega 
parlamenta. Razpravljali so o potrebi 
po vlaganju v izobraževanje ter o Čez-

atlantskem trgovinskem in naložbe-
nem partnerstvu, ki pomeni grožnjo 
kakovostnemu izobraževanju. Pred-
sednica Izobraževalne internacionale 
Susan Hopgood je izpostavila, da je 
izobraževanje človekova pravica in 
javno dobro. Odgovornost vlad je, da 
zagotovijo brezplačno kakovostno 
izobraževanje za vse. Novi generalni 
direktor direktorata Evropske komi-
sije za izobraževanje in kulturo Xavier 
Prats Monné pa je izpostavil, da iz-
kušnje kažejo, da je, če želimo izbolj-
šati izobraževalni sistem, treba pozor-
nost nameniti učiteljem, saj noben 
izobraževalni sistem ni kakovostnejši 
od kakovosti njegovih učiteljev.  
 

Študijski obisk s Kosova 
Zadnji septembrski teden se je v Slo-
veniji na študijskem obisku mudila 
desetčlanska delegacija s Kosova, v 
kateri so bili predstavniki tamkajšnje-
ga šolskega sindikata SBASHK, izo-
braževalnega ministrstva in nevladne 
organizacije, ki se prav tako ukvarja z 
vprašanji vzgoje in izobraževanja 
(Kosovo Education Center). Obisk je 
bil del projekta Krepitev vloge šolskih 
sindikatov pri ustvarjanju izobraže-
valnih politik in udeležence je zani-
malo, kako pri nas poteka socialni 
dialog tako na ravni posameznih za-
vodov (šol) kot na nacionalni ravni 

med ministrstvom in našim sindika-
tom. Med obiski na osnovni in srednji 
šoli, na sedežu SVIZ in šolskega mini-
strstva, Zveze prijateljev mladine in 
ob pogovoru s profesorjem Mirosla-
vom Stanojevićem z ljubljanske Fa-
kultete za družbene vede so se člani 
kosovske delegacije natančno sezna-
nili z razvojem in trenutnim položa-
jem socialnega dialoga pri nas, z vlogo 
socialnih partnerjev, njihovimi pri-
stojnostmi in načini sodelovanja ter z 
aktualnimi težavami v šolstvu in v 
širši družbi. 
 

Še ena od prioritet EU na področju 
izobraževanja je podpora novim gene-
racijam učiteljev, saj znaša v nekaterih 
evropskih državah njihova povprečna 
starost že več kot 45 let.  

Uspešen pevski projekt Riga 
V SVIZ smo se konec letošnjega julija 
razveselili zahvale naše sindikalne 
zaupnice na OŠ Bled Irene Kosmač, 
ki je hkrati tudi umetniški vodja 
mešane pevske skupine Dr. France 
Prešeren Žirovnica–Breznica. Zapisa-
la je, da je bila finančna pomoč SVIZ 
skupini zelo dobrodošla in je pripo-
mogla k njihovemu zelo uspešno iz-
peljanemu »projektu RIGA«. Zbor se 
je v času od 15. do 20. julija nadvse 
dobro odrezal na 8. svetovnih zborov-
skih iger v latvijski Rigi, ki so potekale 
v organizaciji nemškega zborovskega 
združenja Interkultur. Na tekmovanju 
je skupno sodelovalo kar 460 pevskih 
zborov ter 27.000 pevk in pevcev iz 73 
različnih držav, Prešernovci pa so 
nastopili v kategorijah ljudske pesmi, 

sakralne pesmi in v kategoriji malih 
pevskih skupin. V vseh kategorijah so 
se odlično izkazali, saj so v sakralni 
pesmi prejeli srebrno diplomo 5. stop-
nje, v kategorijah ljudske pesmi in 
malih pevskih skupin pa srebrno me-
daljo. V drugem delu tekmovanja so 
se zbori v paradi, ki jo je spremljalo na 
tisoče ljudi in jo je prenašala tudi 
latvijska nacionalna televizija, spre-
hodili skozi stari del mesta. Po bese-
dah Irene Kosmač so naši predstavni-
ki poskrbeli, da so bili s slovensko 
zastavo na ulicah Rige, ki to leto nosi 
naziv Evropsko mesto kulture, zelo 
prepoznavni.  


