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DIREKTORJU ZAVODA 
RAVNATELJU ZAVODA 
PREDSEDNIKU SVETA ZAVODA 
 
 
 
Na podlagi neposrednega opredeljevanja vseh zaposlenih dne ………………………………. je bil skladno 
z 2. členom Zakona o stavki in na podlagi Pravil o organizaciji in izvedbi stavke SVIZ z večino 
glasov vseh zaposlenih v zavodu sprejet 
 

 
SKLEP O STAVKI 

 
 
1. Z odločitvijo večine zaposlenih v zavodu je bil izglasovan sklep o stavki dne 14. februarja 

2018. 
 

2. Zaposleni bodo stavkali na delovnem mestu v delovnem času ali organizirano na drugi 
lokaciji, ki jo določi Glavni stavkovni odbor SVIZ. 

 

3. Stavkovne zahteve so:  
 

1. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev 

od vrtcev do univerz, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega 

dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017; 

2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za 

spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 

RS z dne 16. 10. 2017; 

3. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za vse zaposlene, katerih 

osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači;  

4. Spoštovanje in dosledno uresničevanje pravice do pogajanj v okviru Kolektivne 

pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v skladu s 13. členom KPVIZ. 

Spoštovanje 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 56/2002, z dne 28. 6. 2002). Spoštovanje VIII. točke 

Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 88/2016, z dne 30. 12. 2016).  



4. Stavkovne aktivnosti vodi stavkovni odbor v sestavi:  

 

        _______________________________, predsednik 

        _______________________________, član 

        _______________________________, član 

 

5. Stavkovni odbor zavoda in direktor/ravnatelj zavoda se najpozneje 7 delovnih dni pred 

izvedbo stavke dogovorita o: 

 

 načinu obveščanja učencev in staršev (pisna obvestila učencem in staršem, oglasne table, 

idr.), 

 zagotovitvi varnosti premoženja (dežurstva na vratih), 

 posredovanja informacij v času stavke staršem in učencem ter javnosti. 

 

6. Odsotnost zaposlenih se v času stavke ureja na enak način kot odsotnost z dela. 

 
 

                                                             Sindikalni zaupnik:____________________________________ 
                        (podpis) 
 

           

 
žig sindikata zavoda 

 
 

Sklep prejel dne ____________________________________ 

        (podpis ravnatelja, predsednika sveta zavoda) 

 

žig zavoda 
 


