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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. Več vsebin na spletni strani SVIZ.  
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Volitve v sindikalnih konferencah 

Po volitvah sindikalnih zaupnic in zaupnikov 
ter predsednic in predsednikov območnih 
odborov SVIZ smo ob začetku novega šol-
skega leta nadaljevali z volilnimi opravili v 
luči 10. kongresa SVIZ, ki bo potekal 19. in 
20. 11. letos v Portorožu. Prvi so se na volil-
nem zboru za novo vodstvo sindikalnih 
konferenc našega sindikata v prihodnjem 
štiriletnem mandatnem obdobju 30. 8. 
2018 zbrali sindikalni zaupnice in zaupniki iz 
predšolske vzgoje. Vlogo predsednice sindi-
kalne konference do leta 2022 so zaupali 
Petri Koritnik, ki je zaposlena kot vzgojitelji-
ca v Vrtcu Jarše, potrdili pa so tudi šest 
članic in članov predsedstva konference.  

 
Prav tako šestčlansko predsedstvo je dobilo 
tudi vseh preostalih pet sindikalnih konfe-
renc, ki delujejo v okviru SVIZ, kot predse-
dnice oziroma predsedniki le-teh pa so 
prejeli mandat Jelka Velički (Sindikalna 
konferenca osnovnih in glasbenih šol ter 
zavodov za izobraževanje odraslih), Jelka 
Horvat (Sindikalna konferenca osnovnih šol 
za otroke in mladostnike s posebnimi po-
trebami), Jože Brezavšček (Sindikalna kon-
ferenca srednjih, višjih šol in dijaških do-
mov), mag. Mojca Jenko (Sindikalna konfe-
renca kulturnih organizacij) in dr. Jože Pun-
gerčar (Sindikalna konferenca visokega 
šolstva in znanosti). Na vseh posameznih 
volilnih zborih so imeli zbrani priložnost 
izpostaviti aktualno problematiko, s katero 
se srečujejo na svojem področju dela, na 
srečanjih pa jih je nagovoril tudi glavni taj-
nik  SVIZ Branimir Štrukelj.  

Od konca letošnjega avgusta smo v SVIZ v 

sklopu priprav na novembrski 10. kongres 

sindikata izpeljali šest volilnih zborov, na 

katerih so dobile novo vodstvo ter članice 

in člane predsedstva za mandatno obdobje 

2018–2022 vse naše sindikalne konferen-

ce.  

Predstavil je trenutno dogajanje v sindikatu 
ter napovedal pričakovane prihodnje aktiv-
nosti in izzive, povezane predvsem s poga-
janji z novoimenovano slovensko vlado. 
Podrobna poročila z volilnih zborov sindi-
kalnih konferenc in fotografije z le-teh naj-
dete na spletni strani SVIZ. Klik! 

http://www.sviz.si/SvizoveNovice/index.php
http://www.sviz.si
https://www.sviz.si/sindikalne-konference/
https://www.sviz.si/sindikalne-konference/
http://www.sviz.si
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Sindikat z novima sogovornikoma 
Pred poslanci Državnega zbora so septem-
bra prisegli člani nove ministrske ekipe, ki 
bodo predstavljali svoje resorje v trinajsti 
vladi v samostojni Sloveniji. Področje vzgo-
je, izobraževanja in znanosti je prevzel dr. 
Jernej Pikalo, nad kulturnim ministrstvom 
pa bo bdel Dejan Prešiček. V imenu glavne-
ga odbora sindikata in članstva smo v SVIZ 
obema ministroma ob izvolitvi na odgovor-
no in zahtevno funkcijo uradno čestitali ter 
jima predlagali, da bi na čimprejšnjem 
skupnem sestanku spregovorili o trenutno 
najbolj perečih temah v vzgoji, izobraževa-
nju, znanosti in kulturi ter se dogovorili o 
načinih prihodnjega sodelovanja. Novi šol-
ski minister se  je v izjavi ob primopredaji 
dela od svoje predhodnice dotaknil tudi 
stavkovnih zahtev SVIZ in ob tem izrazil 
upanje, da bosta obe strani pogajanja začeli 
čim prej in jih uspešno sklenili. Dodal je še, 
da si namreč nihče ne želi ponovitve stavke, 
ker je šolski sistem tisti, ki je stabilizacijski v 
državi. Po ministrovem prepričanju ga je 
treba temu primerno nadgraditi in temu 
primerno mora delovati. Med prvimi nalo-
gami, ki se jih namerava lotiti, pa je dr. 
Jernej Pikalo izpostavil pregled, kako daleč 

sta pripravi zakona o visokem šolstvu in o 
raziskovalni dejavnosti. Dejan Prešiček je ob 
prevzemu dela na kulturnem ministrstvu 
napovedal, da se bo v prvi vrsti zavzel za 
postopen dvig proračunskih sredstev za 
kulturo. V koalicijski pogodbi je zapisana 
namera, da naj bi jih do leta 2020 postopno 
dvignili na 0,5 odstotka BDP, s tem pa bi 
prišli na raven, ki je bila kulturi namenjena 
leta 2009. 
Na MIZŠ smo iz SVIZ takoj po imenovanju 
vlade, 14. 9. 2018, že naslovili zahtevo po 
prehodnih pogajanjih za določitev plačnega 
razreda in šifre delovnega mesta za 
»Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik 
vzgojitelja« v okviru Kolektivne pogodbe za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 
(KPVIZ), kar je tudi ena od stavkovnih za-
htev SVIZ. K takojšnjim pogajanjem MIZŠ 
zavezuje Zakon o vrtcih, ki uveljavitev nave-
dene spremembe predvideva že s 1. 9. 
2018. Prav zaradi zakonske podlage pogaja-
nja o uvrstitvi novega delovnega mesta ne 
morejo biti del preostalih plačnih pogajanj 
in jih je v okviru KPVIZ dopustno in treba 
izvesti ločeno od ostalih pogajanj.  
 

Naprej z aktivnostmi za zvišanje plač! 

Predsednica Glavnega stavkovnega odbora 
SVIZ Jelka Velički ter vodja pogajalske sku-
pine SVIZ za sklenitev stavkovnega sporazu-
ma Branimir Štrukelj sta v posebnem pismu 
predsedniku Vlade RS le-tega 13. 9. 2018 
seznanila, da je z izvolitvijo nove slovenske 
vlade splošna stavka v vzgoji in izobraževa-
nju znova aktivna. V pismu sta premierja 
spomnila, da so zaposleni v vzgoji in izobra-
ževanju zaradi očitnega in dlje let trajajoče-
ga zaostajanja plač glede na primerljiva 
delovna mesta v javnem sektorju decembra 
lani izglasovali splošno stavko v vzgoji in 
izobraževanju. Za stavko se je na posamič-
nem glasovanju opredelilo 37.186 zaposle-
nih. SVIZ je prvi stavkovni dan izvedel 14. 
februarja letos, drugi dan pa 14. marca, ko 
je odstopil tudi takratni predsednik vlade. 
Glavni stavkovni odbor (GSO) SVIZ je sicer 
tretji stavkovni dan že napovedal, in sicer 
za 14. april, vendar je zaradi spremenjenih 
okoliščin po odstopu premierja nato konec 
marca nadaljevanje stavke preložil ter za-
mrznil stavkovne aktivnosti sindikata do 
izvolitve nove slovenske vlade. Z nedavno 
izvolitvijo Vlade Republike Slovenije je GSO 
SVIZ ponovno pridobil oziroma obnovil 
pristojnost, da odloča o prihodnjem poteku 
stavke. V pismu predsedniku vlade sta 
predsednica in glavni tajnik izpostavila, da 
SVIZ daje prednost pogajanjem, ki jih je 
mogoče na podlagi do zdaj že dogovorjene 
vsebine in načina odprave zaostajanja plač 
v vzgoji in izobraževanju skleniti hitro. 
Usklajene stavkovne zahteve so zapisane v 

»Sklepni informaciji o poteku pogajanj o 
razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativ-
nih sindikatov javnega sektorja«, s katero 
se je takratna vlada seznanila na svoji seji 
22. marca letos. Glede na to, da so vse 
stranke nove koalicije v odgovorih SVIZ-u 
pred volitvami zagotovile takojšnje nadalje-
vanje pogajanj ter se strinjale z zahtevami 
sindikata, je upravičeno pričakovati, da bi 
bil stavkovni sporazum lahko sklenjen hitro 
ter nadaljevanje stavke ne bo potrebno, sta 
še opozorila predstavnika SVIZ.  

Z izvolitvijo nove slovenske vlade smo v SVIZ, 
kot smo napovedali, znova aktivirali splošno 
stavko v vzgoji in izobraževanju. Glavni stav-
kovni odbor sindikata - na izredni seji se bo 
sešel 4. 10. 2018 - je ponovno pridobil poo-
blastila tudi za vodenje stavke.  

V imenu glavnega odbora sindikata in član-
stva smo v SVIZ ministroma dr. Jerneju Pikalu 
in Dejanu Prešičku ob izvolitvi na odgovorno 
in zahtevno funkcijo uradno čestitali ter jima 
predlagali, da bi na čimprejšnjem skupnem 
sestanku spregovorili o trenutno najbolj 
perečih temah v vzgoji, izobraževanju, znano-
sti in kulturi ter se dogovorili o načinih pri-
hodnjega sodelovanja. 
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Vse manj denarja za izobraževanje 
V SVIZ smo se ob izidu vsakoletne publikaci-
je Education at a Glance 2018 o strukturi, 
sredstvih in delovanju izobraževalnih siste-
mov v državah članicah Organizacije za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in 
partnerskih državah 11. 9. 2018 s sporoči-
lom za javnost odzvali na temeljne ugotovi-
tve poročila. Osrednja tema je bila tokrat 
pravičnost v izobraževanju, pri čemer OECD 
posebej izpostavlja pomen vključenosti 
otrok v zgodnje izobraževanje in nujnost 
odpravljanja vrzeli, ki temeljijo na spolu. 
Podatki, povezani s financiranjem izobraže-
vanja, še enkrat znova povsem nedvoumno 
potrjujejo resnost številnih dozdajšnjih 
opozoril SVIZ o marginalizaciji enega najvi-
talnejših podsistemov vsake družbe ter 
utemeljenost vztrajnih pozivov slovenski 
oblasti, naj preneha z uničujočo prakso 
zmanjševanja sredstev za javno izobraževa-
nje. Naša država je, kot kaže Education at a 
Glance 2018, leta 2015 s 4,3 odstotka na-
menila izobraževalnim ustanovam od vrt-
cev do fakultet nižji odstotek BDP, kot je 
povprečje v OECD in tudi EU22, hkrati pa 
OECD izpostavlja, da je Slovenija ob Estoni-
ji, Irski in Litvi v obdobju od leta 2010–2015 
občutila največji padec BDP za izobraževa-

nje med vsemi državami, ki so zajete v po-
ročilu. Prav tako v naši državi ni bilo stabil-
no financiranje izobraževanja iz proračuna 
– leta 2005 je to znašalo 11,5 odstotka, leta 
2015, ki je zadnje referenčno leto za ta 
kazalnik v omenjeni publikaciji, pa 8,5 od-
stotka. Podobno drastično je bilo zmanjša-
nje javnih sredstev za izobraževanje le še v 
peščici držav, ob tem pa ne gre spregledati 
niti dodatnega opozorila OECD, da so se 
sicer na drugi strani celotni odhodki države 
iz proračuna v Sloveniji pomembno poveča-
li. SVIZ je ob nanizanih aktualnih ugotovi-
tvah OECD  vnovič opozoril, da je odnos 
slovenske politike do izobraževanja zadnjih 
nekaj let povsem neustrezen, če naj bi to 
področje dolgoročno ohranilo visoko kako-
vost. Predstavniki slovenske vlade bi morali 
z vso resnostjo vzeti v obzir tudi dejstvo, da 
plače slovenskih učiteljic in učiteljev na 
vseh ravneh izobraževanja – od vrtca do 
univerze – in na vseh kariernih stopnjah 
ostajajo pod povprečjem njihovih kolegic in 
kolegov v državah članicah OECD in EU22, 
obenem pa  zaostajajo tudi za plačami v 
primerljivih poklicih v javnem sektorju. Več 
na spletni strani SVIZ.   

Otroci priseljenci v srbskih šolah 

V okviru projekta Evropski sektorski socialni 
partnerji za spodbujanje učinkovitega vklju-
čevanja migrantov in beguncev v izobraže-
vanje, ki poteka pod okriljem evropskega 
združenja učiteljskih sindikatov ETUCE, 
sofinancira pa ga Evropska komisija, je bil v 
Srbiji od 26. do 28. 9. 2018 izpeljan drugi od 
v projektu predvidenih treh študijskih obi-
skov. V dveh dneh in pol se je mednarodna 
delegacija – med njimi tudi predstavnica 
SVIZ – v Beogradu, Subotici in Somborju 
sešla s predstavniki srbskih nevladnih orga-
nizacij in drugimi deležniki, obiskala štiri 
osnovne šole, vrtec, ministrstvo za izobra-
ževanje ter dva begunska sprejemna cen-
tra. Srbski gostitelji so nazorno predstavili 
izzive, s katerimi se tamkajšnja skupnost in 
vzgojno-izobraževalni sistem soočajo ob 
vključevanju otrok priseljencev v šole in 
vrtce, ter prikazali zglede dobre prakse in 
odličnega sodelovanja vzgojno-
izobraževalnih ustanov, nevladnih organiza-
cij, resornega ministrstva in države. Učitelji 
so poudarili, da predstavlja šola otrokom 
migrantom »oazo normalnosti« v sicer zelo 
težkih življenjskih okoliščinah in da do zdaj z 
vključevanjem niso imeli slabih izkušenj. 
Povedali so, da otroci z veseljem prihajajo k 
pouku, so motivirani za učenje in da se brez 
težav vključujejo v družbo sovrstnikov. Kot 
najzahtevnejši izziv so izpostavili začetne 
jezikovne prepreke, a učitelji opažajo, da 
otroci le-te zelo hitro premagajo. Učitelji so 

ocenili kot zelo dobrodošla tudi izobraževa-
nja na temo vključevanja otrok priseljencev, 
ki jih v sodelovanju z mentorskimi šolami 
zagotavlja ministrstvo za izobraževanje. Pri 
nas tovrstna usposabljanja med drugim 
potekajo v okviru programa »Le z drugimi 
smo«, ki ga izvajata ZRC SAZU 
(koordinatorka dr. Marijanca Ajša Vižintin) 
in Pedagoški inštitut v sodelovanju z zuna-
njimi sodelavci. Do zdaj je enega od njiho-
vih petih 16-urnih seminarjev poslušalo že 
več kot 4.000 pedagoških delavcev, s svojim 
delom pa bodo nadaljevali tudi v tem šol-
skem letu. Naslednje regijsko usposabljanje 
pripravljajo 16. in 17. 11. 2018 v Vipavi, če 
pa bi želeli, da pridejo tudi v vaš kolektiv, 
jim pišite na info@lezdrugimismo.si. Več 
informacij o programu in seminarjih najde-
te na spletni strani https://
lezdrugimismo.si/.  

SVIZ podatki OECD iz poročila Education at a 
Glance 2018 o zmanjševanju deleža BDP in 
javnih sredstev za izobraževanje še dodatno 
utrjujejo v odločnosti, da bo neomajno vztra-
jal pri svojih stavkovnih zahtevah, dokler le-
te ne bodo uresničene.   
 
 
 

Temeljna rezultata projekta ETUCE, ki spod-
buja učinkovito vključevanje priseljencev v 
izobraževanje, bosta raziskovalno poročilo in 
video dokumentarni film, socialni partnerji 
pa ob tem oblikujejo praktične smernice in 
konkretne načine za spodbujanje vključeva-
nja na vseh ravneh izobraževanja ter tudi 
učinkovite prakse in politike za vključevanje 
migrantov in beguncev v vzgojno-
izobraževalne ustanove.  

 
 
 

https://www.sviz.si/trend-zmanjsevanja-sredstev-za-izobrazevanje-v-sloveniji-vztraja/
https://www.sviz.si/trend-zmanjsevanja-sredstev-za-izobrazevanje-v-sloveniji-vztraja/
mailto:info@lezdrugimismo.si
https://lezdrugimismo.si/
https://lezdrugimismo.si/


Obisk skandinavskih sindikatov 
Od 12. do 14. 9. 2018 smo na SVIZ-u spreje-

li sindikalne kolege s Švedske in Finske, ki 

so se pred tem obrnili na nas s prošnjo za 

pomoč pri organizaciji njihovih študijskih 

obiskov v Sloveniji. Za obe skupini skupaj 

smo v naših prostorih pripravili predstavi-

tveno srečanje z glavnim tajnikom in pred-

stavnikom šolskega ministrstva, ki sta goste 

seznanila s temeljnimi značilnostmi sloven-

skega vzgojno-izobraževalnega sistema ter 

glavnimi izzivi in aktivnostmi sindikata. Ob 

veliki pomoči  sindikalnih zaupnikov in vod-

stev zavodov smo v nadaljevanju zanje 

organizirali tudi obiske izobraževalnih zavo-

dov. Tako je sedem švedskih kolegov, čla-

nov regionalnega odbora Kristinehamn 

sindikata Lärarförbundet in obenem učite-

ljev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, obi-

skalo Osnovno šolo Majde Vrhovnik ter 

Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevar-

stveno šolo v Ljubljani. Za 28 kolegov iz 

finskega sindikata OAJ (sekcije AKOL, ki 

združuje približno 2.500 zaposlenih v izo-

braževanju odraslih) pa smo organizirali 

obisk Šolskega centra Ljubljana in Centra za 

izobraževanje Ljubljana Cene Štupar. Na-

tančno so se seznanili z značilnostmi siste-

ma poklicnega izobraževanja mladih, potre-

bami trga dela in skušali odgovoriti na 

(večno) vprašanje, kako najbolj ustrezno 

pripraviti mlade na zaposlitev ter jih opre-

miti z znanjem in spretnostmi, ki jih od njih 

pričakujejo delodajalci. Direktor in sodelav-

ci zavoda Cene Štupar pa so jim predstavili 

aktivnosti njihovega centra in nekaj prime-

rov dobrih praks.   

Višje plače za estonske kolege 
Estonsko ministrstvo za izobraževanje je ob 
začetku šolskega leta zagotovilo, da se bo 
povprečna plača tamkajšnjih učiteljev leta 
2019 zvišala na vsaj 1.500 evrov. Vlada je 
obenem obljubila, da bo podobno uredila 
plače zaposlenih v vrtcih, saj je njen cilj 
zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zago-
toviti tudi primerljivo plačilo za enako stop-
njo izobrazbe. Estonska oblast se je plače 
zaposlenim v šolstvu odločila zvišati, ker 
prepoznava učitelje kot ključne pri zagotav-
ljanju kakovosti izobraževalnega sistema, 
izkazano učinkovitost, ki jo potrjujejo števil-
ne mednarodne raziskave znanja, pa želi 
zadržati tudi v prihodnje. S finančnimi spod-
budami bi radi preprečili morebitno prihod-
nje pomanjkanje učiteljskega kadra, s čimer 
se že soočajo tudi nekatere evropske drža-
ve, in ohranili pedagoški poklic privlačen za 

mlade. Na nujnost primernejšega odnosa 
države do izobraževanja in zaposlenih v 
njem so v novem šolskem letu že opozorili 
kolegi v Bosni in Hercegovini, na Nizozem-
skem in Kosovu. V Sarajevu so 12. 9. 2018 
pedagoški delavke in delavci na mirnem 
shodu od vlade zahtevali, naj vrne dosto-
janstvo njihovemu poklicu in jim zviša pla-
če, predsednik sindikata FBiH Saudin Sivro 
pa je ob tem poudaril, da oblast s tem, ko 
se izogiba pogajanjem s sindikati, kaže svoj 
podcenjujoč odnos do pomena dela, ki ga 
opravljajo zaposleni v vzgoji in izobraževa-
nju. Izpostavil je, da bodo pri svojih zahte-
vah po izboljšanju plač vztrajali do uresniči-
tve, politike pa bodo pozvali, naj se jasno 
izrečejo, ali je vlaganje v izobraževanje 
strošek ali naložba v prihodnost. Več tukaj! 

Ob obilici dela, ki je v šolah stalnica vse šol-

sko leto in ne zgolj ob septembrskem začet-

ku, so si vodstva in zaposleni vzeli čas, da so 

gostom s Švedske in Finske natančno pred-

stavili svoje delo. Za sindikalne kolege je bilo 

vse, kar so pri nas videli in doživeli, zelo pozi-

tivna izkušnja ter so svoj študijski obisk skle-

nili navdušeni in zadovoljni.  

Nič o nas brez nas 
Strokovne potrebe učiteljev so pomembna 
tema, ki mora biti del socialnega dialoga 
med šolskimi oblastmi in sindikati kot za-
stopniki interesov učiteljev. Sindikati s po-
dročja izobraževanja so ključni zastopniki 
pravice zaposlenih v vrtcih in šolah do stal-
nega strokovnega spopolnjevanja in izobra-
ževanja, ki morata biti kakovostna in skla-
dna s potrebami. Navedeno sta glavna skle-
pa zaključne konference projekta o strokov-
nih potrebah učiteljev, ki je bila 19. in 20. 9. 
2018 v organizaciji ETUCE izpeljana v Brus-
lju. Cilj projekta je bil okrepiti vlogo šolskih 
sindikatov ter jih opolnomočiti pri zastopa-

nju strokovnih potreb učiteljev in spodbudi-
ti razprave o le-teh kot pomembnem delu 
socialnega dialoga. V okviru projekta je bila 
izvedena anketa med učiteljskimi sindikati v 
Evropi, ki je pokazala, da je začetno in na-
daljnje strokovno usposabljanje učiteljev 
pogosto manj kakovostno, nezadostno 
evalvirano in finančno podhranjeno, veliko-
krat pa tudi vsebinsko neustrezno in nece-
njeno pri delodajalcih. Učitelji so tudi poro-
čali, da največkrat sami nimajo nikakršnega 
vpliva pri oblikovanju vsebin ter uresničeva-
nju svojih lastnih strokovnih potreb. 

Vprašanja strokovnega razvoja in spopolnje-

vanja učiteljic in učiteljev bi morala biti del 

kolektivnih pogajanj med sindikati in šolsko 

oblastjo ter prepoznana kot izjemno po-

membna in tako tudi finančno podprta. Za-

poslenim je treba omogočiti priložnosti pro-

fesionalnega razvoja tako samostojno kot v 

sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, 

obenem pa naj imajo učitelji možnost in 

pristojnost, da sami prepoznajo, opredelijo in 

'naslovijo' svoje strokovne potrebe.  

Z zvišanjem povprečne učiteljske plače na 
najmanj 1.500 evrov želi estonska vlada 
ohraniti doseženo kakovost vzgojno-
izobraževalnega sistema. Na nujnost primer-
nejšega odnosa do le-tega so opozorili tudi 
učiteljski sindikati v Bosni in Hercegovini, na 
Nizozemskem in Kosovu.  Podporo stavkajo-
čim smo izrazili tudi v SVIZ.  

https://www.sviz.si/visje-place-za-estonske-kolege/

