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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim
letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) so
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Opozorilna stavka srbskih kolegov

Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?

V sklopu predpriprav na bližajočo se razširjeno sejo GO SVIZ ob letošnjem svetovnem
dnevu učiteljev so se na sedežu sindikata v
Ljubljani 12. 9. 2017 zbrali predsednice in
predsedniki območnih odborov SVIZ ter razpravljali tudi o poteku prihodnjih ak'vnos' v
sindikalni kampanji za zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev.

Ob svetovnem dnevu učiteljev bomo tokrat
v SVIZ 5. 10. 2017 izpeljali razširjeno sejo
glavnega odbora — najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma. S sejo, na
kateri pričakujemo več kot $soč izobraževalk in izobraževalcev z vseh ravni vzgoje in
izobraževanja – od predšolske vzgoje do
univerze – bomo v SVIZ hkra$ začeli naš 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 SVIZ
smo prepričani, da predstavlja kakovostno
javno izobraževanje ter posledično bolje
izobraženo in usposobljeno prebivalstvo
eno redkih – če že ne edino – primerjalno
prednost Slovenije pred drugimi državami,
a se naša oblast tega dejstva, če sodimo po
njenem ravnanju v zadnjih le$h, ne zaveda.
Družbeni pomen in ugled izobraževanja se,
žal, zmanjšujeta – stroka je marginalizirana,
vzgojitelji, učitelji in šolstvo kot celota so
vse prepogosto obravnavani zgolj kot strošek. Ob tem pa nikakor ni mogoče spregleda$, da se slovenski izobraževalni sistem
prav po zaslugi učiteljstva uvršča med najboljše v svetovnem merilu, kar naši otroci
in mladostniki potrjujejo tudi z odličnimi
dosežki v mednarodnih raziskavah znanja,
kot sta TIMSS in PISA. V SVIZ se bomo upoštevaje navedeno še naprej odločno zavzemali za ohranitev kakovos$ slovenskega
javnega izobraževanja, hkra$ pa bomo
uporabili tudi vsa legalna in legi$mna sredstva, ki so sindikatu na voljo, da se še pred
bližajočimi se državnozborskimi volitvami
ustrezno popravijo plače strokovnemu delu
članstva z visokošolsko izobrazbo, magisteriji in doktora$. Da so zahteve in pričakovanja SVIZ več kot utemeljene, med drugim
kažejo aktualni podatki iz mednarodnega
zbornika kazalnikov v izobraževanju Pogled
na izobraževanje 2017, ki ga je 12. 9. 2017
objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). V najvplivnejši zbirki
podatkov o stanju in učinkih izobraževanja

v 35 državah članicah OECD in partnerskih
državah organizacije je poudarjeno, da
postaja pedagoški poklic zaradi nekonkurenčnih plač neprivlačna izbira za mlade, da
v Sloveniji ostajajo plače učiteljic in učiteljev na vseh ravneh izobraževanja slabše,
kot je povprečje OECD in EU22, in da so
hkra$ nižje kot plače primerljivo izobraženih zaposlenih v drugih poklicih. Poleg tega
se je v naši državi delež javnih sredstev za
izobraževanje v celotnem obdobju gospodarske krize zmanjševal, s 4,6 odstotka pa
namenja Slovenija za izobraževalne ins$tucije manj, kot je povprečje drugih držav,
upoštevanih v zbiru podatkov v omenjeni
publikaciji OECD. Ob obeležitvi svetovnega
dneva učiteljev z razširjeno sejo Glavnega
odbora SVIZ bomo javnos$ in odločevalcem
– na dogodek smo iz SVIZ med drugimi
povabili tudi predsednika Vlade RS dr. Mira
Cerarja in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič –
odločno sporočili svoje zahteve po izboljšanju plač strokovnemu delu članstva z visokošolsko izobrazbo, magisteriji in doktora$
ter jim postavili vprašanje, ki bo tudi rdeča
nit naših sindikalnih ak$vnos$ v prihajajočih tednih in mesecih: Zakaj je izobraževalno delo vredno manj? Za več redno spremljajte www.sviz.si in našo Facebook stran!
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V pedagoški poklic vse manj mladih

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je ob
predstavitvi ugotovitev iz publikacije OECD
Pogled na izobraževanje 2017 na novinarski
konferenci izpostavil tudi, da bo sindikat od
vlade zahteval povečanje sredstev za dejavnos', ki jih zastopa, ter izboljšanje plač zaposlenih v njih.

V SVIZ smo 14. 9. 2017 pripravili novinarsko
konferenco, na kateri je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj komen$ral podatke
in ugotovitve iz svežega mednarodnega
zbornika Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj o kazalnikih v izobraževanju – Pogled na izobraževanje 2017
(Educa$on at a Glance 2017, OECD). Ob
tem je predstavil še izhodišča SVIZ v pogajanjih z vlado, utemeljil zahteve po zvišanju
plač v vzgoji in izobraževanju ter napovedal
predvidene ak$vnos$ sindikata v prihodnjih
tednih in mesecih. Ob aktualnih ugotovitvah poročila OECD je glavni tajnik SVIZ
podčrtal, da se je izobraževalno delo od
začetka gospodarske krize izrazito razvredno$lo, da so plače izobraževalk in izobraževalcev nekonkurenčne in pod povprečjem
prejemkov zaposlenih z isto izobrazbo v
drugih primerljivih poklicih, v Sloveniji pa
ob tem na vseh ravneh izobraževanja nižje,
kot je povprečje OECD. Ena od posledic
takšnega stanja v izobraževanju je, da se
mladi ne odločajo več za kariero v izobraže-

vanju, v Sloveniji pa se še bolj kot v državah
OECD zmanjšuje odstotek mladih učiteljev,
učiteljska populacija pa je v povprečju vse
starejša. Zgovorni so tudi podatki, da v
Sloveniji ostajajo plače učiteljic in učiteljev
na vseh ravneh izobraževanja slabše, kot je
povprečje OECD in EU22, in da so hkra$
nižje kot plače primerljivo izobraženih zaposlenih v drugih poklicih. Poleg tega je naša
država izpostavljena med peščico $s$h, v
katerih se je delež javnih sredstev za izobraževanje v času krize zmanjševal, hkra$ pa
Slovenija s 4,6 odstotka namenja za izobraževalne ins$tucije manj, kot je povprečje
drugih držav, upoštevanih v zbiru podatkov
v omenjeni publikaciji OECD. Dodatni poudarki iz omenjenega zbornika OECD, ki zgolj
še potrjujejo večletna opozorila sindikata o
težkem položaju vzgoje in izobraževanja ter
raziskovalne dejavnos$ pri nas, so dostopni
na spletni strani www.sviz.si. Tam si prav
tako lahko ogledate tudi videoposnetka z
novinarske konference.

Odprava plačnih anomalij
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport je na ravnatelje vrtcev in šol naslovilo
okrožnice, ki se nanašajo na odpravo plačnih anomalij za zaposlene do vključno 26.
plačnega razreda, na spremembe Pravilnikov o norma$vih in standardih v povezavi z
novimi delovnimi mes$ (vse spremembe
pravilnikov so bile objavljene v Uradnem
listu RS št. 47/2017, 1. 9. 2017) ter na implementacijo sprememb. Do dogovora o
izboljšanju plač za zaposlene na delovnih
mes$h do vključno 26. plačnega razreda so
sindika$ in vlada prišli ob koncu letošnjega
julija, približno mesec dni pozneje (29. 8.)

pa je bilo sklenjeno v obliki aneksov h kolek$vnim pogodbam objavljeno v Uradnem
listu (št. 46). Skladno z dogovorjenim morajo delodajalci po uveljavitvi aneksov v 30dnevnem roku spreje$ ustrezne spremembe aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, nato pa najpozneje v nadaljnjih 30 dneh javnim uslužbenkam in uslužbencem predloži$ v podpis nove anekse k
pogodbam o zaposlitvi. MIZŠ je torej ravnateljem poslalo okrožnice z navodili in predlogi aneksov k pogodbam o zaposlitvi, vse
navedeno pa najdete tudi na naši spletni
strani www.sviz.si.

KSJS podprla stavkajoče voznike
Konfederacija sindikatov javnega sektorja
Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000 zaposlenih v javnem sektorju in katere član je tudi
SVIZ, je v sporočilu za javnost 6. 9. 2017
izrazila solidarnost s stavkajočimi vozniki
avtobusov v skupini Arriva Slovenija. Ob
tem je podprla njihov pravični boj za boljše
delovne pogoje in dostojne plače, ki poteka
prav v mednarodnemu letu boja za višje
plače, ki ga je razglasila Evropska konfederacija sindikatov ETUC (European Trade
Union Confedera$on). Konfederacija je
podprla prizadevanja stavkajočih voznikov

avtobusov za dosego pravičnega plačila in
odpravo kršitev v povezavi z delovnim časom ter obrambo pravice zaposlenih do
sindikalnega združevanja in stavke, zlas$
zavzemanje za pošten socialni dialog v skupini Arriva Slovenija. Upravo skupine in
njenega direktorja je pozvala, naj prenehajo
z grožnjami in pri$ski na stavkajoče ter
pristopijo k pogajanjem o vsebini stavkovnih zahtev, saj je njihovo reševanje tako v
interesu zaposlenih kot podje$j v skupini
ter njihovih strank.
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Povezani s SVIZ na medmrežju
Z novim šolskim letom 2017/18 smo v SVIZ
ta mesec osvežili in začeli namenja$ več
pozornos$ naši Facebook strani – »SVIZ –
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanos$«.
Na strani lahko sledite rednim objavam o
vzgoji, izobraževanju, znanos$ in kulturi, o
organiziranju delavk in delavcev na teh
področjih, o poklicnih dilemah in ne nazadnje tudi o aktualnih pogajanjih z oblastjo
ter ugodnos$h in prednos$h, ki jih prinaša
članstvo v našem sindikatu. Vsak objavljeni
članek, komentar, novinarski prispevek ali
raziskavo praviloma pospremimo s krajšim

komentarjem, vljudno pa vas vabimo, da
svoje mnenje o aktualnih temah s področja
delovanja SVIZ zapišete na našem Facebook
proﬁlu tudi vi. Sledite torej objavam na naši
Facebook strani, stran všečkajte, jo komen$rajte, delite vsebine s svojimi prijatelji! Na
nas se lahko preko Facebooka obrnete tudi,
če se spoprijemate s kakšno poklicno dilemo, vprašanjem, imate za nas morda zanimiv predlog … Skratka, ne oklevajte, pišite
nam, bodite informirani in povezani s svojim sindikatom tudi na medmrežju …

Vabljeni, da sledite objavam o vzgoji, izobraževanju, znanos' in kulturi na naši osveženi
Facebook strani, ter delite vsebine s svojimi
prijatelji.

Omizje učiteljskih sindikatov v Latviji

Osrednja tema tokratnega srečanja v Rigi, na
katerem sta SVIZ zastopala predsednica glavnega odbora Jelka Velički in glavni tajnik
Branimir Štrukelj, je bilo vprašanje opolnomočenja sindikatov iz regije za uspešno spoprijemanje z družbeno in gospodarsko krizo.

V organizaciji vseevropskega sindikalnega
odbora za izobraževanje (ETUCE), katerega
član je tudi SVIZ, vsako drugo leto poteka
sestanek predstavnic in predstavnikov sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope. Letos
je dogodek od 27. do 29. 9. gos$lo latvijsko
glavno mesto Riga, SVIZ pa sta tam zastopala predsednica glavnega odbora Jelka Velički in glavni tajnik Branimir Štrukelj, ki je
hkra$ tudi podpredsednik ETUCE. Osrednja
tema tokratnega srečanja je bilo vprašanje
opolnomočenja sindikatov iz regije za uspešno spoprijemanje z družbeno in gospodarsko krizo. Približno sedemdeset predstavnic
in predstavnikov učiteljskih sindikatov je
tako prisluhnilo različnim predstavitvam in
si izmenjalo izkušnje ter primere dobrih
praks o spoprijemanju z izzivi, ki izhajajo iz
že dlje trajajoče podﬁnanciranos$ izobraže-

vanja in nenehnih poskusov krčenja pravic
iz dela ter slabšanja delovnih pogojev. Le
redke države, ki so sodelovale na tokratnem omizju, se ne srečujejo z različnimi
omejevanji pravice do pogajanj in kršitvami
socialnega dialoga, ob tem pa so v nekaterih državah regije očitne tudi kršitve človekovih in sindikalnih pravic. Sindika$ iz Srednje in Vzhodne Evrope so na omizju predstavljali ak$vnos$ za nadaljnjo krepitev
kapacitet in zmogljivos$ v podporo zaposlenim v izobraževanju in njihovim poklicnim
potrebam. Glavni tajnik SVIZ je predstavil
dozdajšnje ak$vnos$ našega sindikata v
delu, v katerem je potekala predstavitev
konkretnih dejavnos$ in primerov dobrih
praks o vključevanju migrantov in beguncev
v izobraževalni sistem in širšo družbo.

Prosto dostopni izobraževalni viri

Šolski ministrice in ministri, ki so bili med
udeleženci Unescovega kongresa, so poudarili pomen vloge države pri omogočanju kakovostnega in vsem dostopnega izobraževanja,
k čemur lahko pripomorejo tudi prosto dostopni izobraževalni viri, pomembno pa je
tudi vlaganje v učitelje.

V delegaciji Izobraževalne internacionale je
SVIZ od 18. do 20. 9. 2017 sodeloval na
kongresu Unesca o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki je potekal v Ljubljani in
na katerem je bilo med več kot 500 udeleženci iz več kot sto držav tudi približno 30
ministrov za izobraževanje. Unesco je spodbudil razpravo o tem, kako uporabi$ prosto
dostopne izobraževalne vire (digitalne vsebine, namenjene učenju, poučevanju in
raziskovanju, ki so v javni las$ ali pod javno
licenco in ki med drugim dopuščajo brezplačno uporabo) v praksi, v prepričanju, da
lahko $ razširijo dostop do kakovostnega
izobraževanja, še posebno če ga organizirajo države in visokošolski zavodi. Navzoči
šolski ministri so poudarili pomen vloge
države pri omogočanju kakovostnega in
vsem dostopnega izobraževanja, k čemur
lahko pripomorejo tudi prosto dostopni
izobraževalni viri, pomembno pa je tudi
vlaganje v učitelje. Pogled učiteljev na prosto dostopne vire je v imenu Izobraževalne

internacionale predstavil David Robinson iz
Kanadske zveze univerzitetnih učiteljev.
Izpostavil je, da so trije temelji kakovostnega izobraževanja kakovostni učitelji, kakovostna poučevanje in učno okolje ter kakovostni učni viri in pripomočki. Pomembno
je, da prosto dostopni izobraževalni viri
olajšajo ali omogočijo izobraževanje tudi
$s$m, ki bi se mu morali zaradi ﬁnančnih
težav sicer najverjetneje odreči. Ob tem pa
je treba poudari$, da se vsi prihranki, ki jih
prinesejo prosto dostopni izobraževalni viri,
v celo$ povrnejo v izobraževanje – nameni
se jih lahko za izobraževanje, spopolnjevanje in nagrajevanje zaposlenih, vzdrževanje
spletnih strani, zbirk gradiv, vzpostavljanje
novih portalov ipd. Kanadski strokovnjak je
izpostavil, da učitelji včasih do izobraževalnih virov težko dostopajo ali jih je teže najdejo, da vse gradivo ni kakovostno in da so
v ozadju objave posameznih vsebin pogosto
tudi komercialni interesi in ne le izobraževalni cilji.
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Opozorilna stavka srbskih kolegov
V SVIZ že dlje spremljamo dogajanje v Srbiji
in smo seznanjeni z nezavidljivim položajem
tako vzgoje in izobraževanja kot zaposlenih v
teh dejavnos'h oziroma vseh javnih uslužbencev, ki jim vlade kot po pravilu že zadnjih nekaj let zmanjšujejo pravice in krčijo
prihodke, zato je podprl srbske kolege v njihovih prizadevanjih za izboljšanje položaja
ter jim izrekel vso podporo in ponudil pomoč
pri njihovih nadaljnjih sindikalnih ak'vnos'h.

Zaposleni v osnovnih in srednjih šolah v
Srbiji so v organizaciji treh reprezenta$vnih
sindikatov 4. 9. 2017 organizirali opozorilno
stavko, in sicer tako, da niso izpeljali prve
ure pouka v jutranji in v popoldanski izmeni. Na vlado so ob tem naslovili zahtevo, naj
plače v dejavnos$ izobraževanja zviša nad
raven povprečne plače v državi, zahtevali
pa so tudi umik dveh zakonov, ki vsebujeta
številne škodljive spremembe in zmanjšujeta dozdajšnje pravice zaposlenih v izobraževanju, iz zakonodajnih postopkov. Plača
zaposlenih v izobraževanju je 16 odstotkov
pod povprečjem plačnega povprečja v državi in je julija letos znašala 357 evrov, vlada
pa bi s sprejetjem predlaganih sprememb

zakona o zaposlenih v javnih službah in
zakona o temeljih sistema vzgoje in izobraževanja položaj zaposlenih še poslabšala in
med drugim odprla tudi prostor za njihovo
odpuščanje brez ustreznih elementov zaščite. Sindika$ so zahtevali, naj vlada začne z
njimi iska$ ustrezne rešitve na pogajanjih,
sicer bodo oktobra začeli splošno stavko.
Prvi krog pogajanj je stekel 14. 9. 2017 in
obe strani sta se strinjali, da je najpomembnejše vprašanje, ki ga je treba reši$, zvišanje plač zaposlenih v izobraževanju, prav
tako je bilo doseženo soglasje, da prihodnje
reforme v izobraževanju ne smejo poslabševa$ razmer na tem področju.

Za šolstvo zmanjka sredstev

Španski kolegi opozarjajo, da je nedopustno,
da oblast varčuje v izobraževanju, saj je prav
kakovostno šolstvo močan napovedovalec
blaginje posamezne države.

Ob začetku letošnjega šolskega leta, ki naj
bi ga spremljala predvsem pozi$vno pričakovanje in navdušenje, je španski učiteljski
sindikat FE.CC.OO opozoril na vse več pomanjkljivos$ v tamkajšnjem izobraževalnem sistemu. Devet let po začetku gospodarske krize se namreč izobraževalni sektor
v Španiji zaradi kronično nizkega ﬁnanciranja ob sicer izpričani gospodarski ras$ spoprijema številnimi težavami. Sindikat
FE.CC.OO, ki je tudi član Izobraževalne internacionale, opozarja, da je država plačala
gospodarsko krizo s precejšnjim zmanjšanjem proračuna, namenjenega socialnim
pravicam, med katerimi je tudi pravica do
izobraževanja. Javno porabo je oblast v
Španiji omejila predvsem na področju ukre-

pov za spodbujanje enakos$, kot so š$pendije, in tako poslabšala dostopnost do izobraževanja mladim iz socialno in ekonomsko manj spodbudnih okolij. Naložbe v izobraževanje so se v Španiji od leta 2009 do
2015 zmanjšale za 13,2 odstotka, leta 2014
pa so za to področje namenili do zdaj najnižji odstotek BDP – 4,29 odstotka. Kot
posledica krčenja sredstev se je že četrto
leto zapored zmanjšala tudi zaposlenost v
izobraževalnem sektorju, in sicer je bilo leta
2014 v španskih šolah zaposlenih 20.000
manj učiteljic in učiteljev kot leta 2010.
Poleg tega je kar četr$na pedagoških delavcev zaposlena zgolj začasno, kar je v primerjavi z letom 2011 za 64 odstotkov več.
Več na www.sviz.si.

Le z drugimi smo gre naprej

V programu »Le z drugimi smo« je v minulem
šolskem letu sodelovalo že več kot 2.000
pedagoških delavk in delavcev iz vse Slovenije, letos nova brezplačna izobraževanja na
temo medkulturnos'.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanos$ in umetnos$ (ZRC SAZU) in Pedagoški inš$tut v okviru programa
»Le z drugimi smo«, ki ga ﬁnancirata Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
ter Evropski socialni sklad, tudi v novem
šolskem letu 2017/18 nadaljujeta z brezplačnimi izobraževanji za pedagoške delavke in delavce na temo medkulturne vzgoje
in izobraževanja. Z regijskimi usposabljanji
so začeli v Novi Gorici (28. in 29. 9. 2017),
nadaljevali pa bodo v Novem mestu (19. in
20. 10. 2017), Murski Sobo$ (16. in 17. 11.
2017) in v Ljubljani (1. in 2. 12. 2017). Na
srečanjih izvajajo seminarje Žive$ raznoli-

kost: vključevanje priseljencev in slovenščina (koordinira dr. Marijanca Ajša Vižin$n),
Ničelna toleranca do nasilja (mag. Sabina
Autor), Spoštljiva komunikacija in reševanje
konﬂiktnih situacij (dr. Alenka Gril), Medkulturni odnosi in integracija v vzgojnoizobraževalni praksi (dr. Mirjam Milharčič
Hladnik) ter Izzivi sodobne družbe v šoli in
vrtcu (dr. Alenka Gril). Več informacij o
projektu in prijavi na regijske posvete dobite
na
spletni
strani
hMps://
lezdrugimismo.si/, če pa želite, da pridejo v
vaš vrtčevski, osnovno- ali srednješolski
kolek$v,
jim
pišite
na
info@lezdrugimismo.si.

