sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
Ljubljana, 21. novembra 2018

GLASOVANJE ČLANSTVA O STAVKOVNEM SPORAZUMU

Spoštovani sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,
v imenu pogajalske skupine Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
sem danes parafiral stavkovni sporazum o stavkovnih zahtevah, ki smo jih na Vlado RS naslovili
decembra lani. Ob tem je nujno poudariti, da parafa pod dogovorjeno, seveda, še ne pomeni,
da sporazum tudi že velja – veljati bo začel, če bo strinjanje z njegovo vsebino na glasovanju
potrdila večina članic in članov SVIZ ter drugih zaposlenih.
V aktualnih pogajanjih je SVIZ uveljavil vse zahteve, ki so bile dogovorjene z vlado že marca
letos, a takrat niso bile podpisane, ker si je vlada zaradi pritiska dela sindikatov v javnem
sektorju premislila. S stavkovnim sporazumom se zaposlenim v vzgoji in izobraževanju,
znanosti in kulturi plače zvišujejo, kot sledi iz nadaljevanja (kot kriterij se upošteva plačni
razred delovnega mesta):
•
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•

•

•
•

Zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se s 1. 1.
2019 plače povišajo za 1 plačni razred.
Zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena nad 26. plačni razred do vključno tarifnega
razreda VII/2 (večina s VI. ter vsi s VII./1 in VII./2 stopnjo izobrazbe), se plače povišajo za 2
plačna razreda, in sicer tako, da so do zvišanja za en plačni razred upravičeni s 1. 1. 2019,
do zvišanja za drugi plačni razred pa 1. 11. 2019. Gre za tista delovna mesta, ki so bila pred
odpravo anomalij v letu 2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom.
Zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena v VIII. in IX. tarifnem razredu, se plače
zvišajo za 3 plačne razrede, in sicer tako, da so do zvišanja za en plačni razred upravičeni s
1. 1. 2019, do zvišanja za drugi plačni razred s 1. 11. 2019, do zvišanja za tretji plačni razred
pa s 1. 9. 2020.
Zaposleni na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in ki leta
2017 v okviru odprave plačnih anomalij niso bili deležni zvišanja plače, so s 1. 11. 2019
upravičeni do dodatnega zvišanja plače za 1 plačni razred (to dodatno zvišanje je bilo
dogovorjeno na pogajanjih z drugimi sindikati).
S 1. 9. 2019 se uveljavi novo delovno mesto Učitelj razrednik, ki je uvrščen za 1 plačni
razred višje od delovnega mesta Učitelj v vseh nazivih.
S 1. 9. 2020 se vsem strokovnim delavcem, ki napredujejo v strokovne nazive in so pridobili
naziv svetovalec ali svetnik (od vrtcev do višjih šol in dijaških domov, npr. učitelj, učitelj
praktičnega pouka, vzgojitelj, knjižničar, svetovalni delavec, različni organizatorji …),
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uvrstitev zviša še za 1 plačni razred. Smiselno enako velja tudi za strokovne delavce v
kulturi iz plačne skupine G02, ki so upravičeni do napredovanja v strokovne nazive.
Po sklenitvi pogajanj se v skladu s stavkovnim sporazumom začnejo usklajevanja o prenovi
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, s ciljem uveljavitve
četrtega strokovnega naziva za strokovne delavke in delavce. Hkrati se preuči možnost
uvedbe strokovnih nazivov za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.
V raziskovalni dejavnosti se – ob splošnih zvišanjih – dodatno popravijo uvrstitve za 4
delovna mesta z univerzitetno izobrazbo (glejte prilogo).
Zaposlenim z minimalno plačo (do vključno 17. plačnega razreda) pripada poračun regresa
za letni dopust do višine 1.050 evrov bruto (207,21 evra bruto), ki se izplača v mesecu
decembru 2018.
V pogajanjih smo pristali na podaljšanje zamrznitve delovne uspešnosti in trajni zamik
izplačila višje plače v skladu z napredovanjem v plačni razred ali naziv, in sicer na 1.
decembra leta, v katerem zaposleni izpolni pogoje za napredovanje.
Na pogajanjih z drugimi sindikati je bilo dogovorjeno tudi, da se uvede jubilejna nagrada
za 40 let delovne dobe v javnem sektorju in da se višina odpravnine ob upokojitve vrne na
raven pred znižanjem, in sicer z dveh plač na tri zadnje plače delavca oziroma povprečne
plače v RS.

V prilogi dodajamo tabelo s pregledom vseh zvišanj in datumov uveljavitve dogovorjenega na
pogajanjih z vlado.
ČLANSTVO IN DRUGE ZAPOSLENE V VZGOJI, IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI
POZIVAMO, DA SE Z GLASOVANJEM OPREDELIJO DO DOSEŽENEGA
Članice in člani SVIZ in drugi zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ste se
lanskega decembra v skladu s stavkovnimi zahtevami našega sindikata s 37.186 glasovi odločili
za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, le-tej pa so se sredi novembra letos pridružili tudi
zaposleni v kulturi. Čeprav nekateri menijo, da je opredeljevanje o sprejemljivosti aktualnega
stavkovnega sporazuma odveč, se je velika večina delegatov in delegatk na 10. kongresu SVIZ
Slovenije, ki je v Portorožu potekal 19. in 20. novembra 2018, odločila, da je glasovanje
izjemno pomembno in da ga bomo izpeljali. Ko prepuščamo končno sodbo o sprejemljivosti in
ustreznosti zvišanj v stavkovnem sporazumu članstvu in drugim zaposlenim, poglabljamo
notranjo demokracijo v sindikatu in bistveno povečujemo vpliv članstva na ključne odločitve.
Članice in člani ter drugi zaposleni ste stavko izglasovali, Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ
in pogajalski skupini podelili mandat, da zahteve uveljavi, zdaj ko je stavkovni sporazum
parafiran, ga izročamo v presojo vam, članstvu in tudi drugim zaposlenim, če želijo sodelovati
pri opredeljevanju. Želimo si, da si vzamete čas in izrazite svoje stališče do podpisa
stavkovnega sporazuma, da poveste, ali se strinjate z izpogajanim ali morda ocenjujete, da to
ni tisto, kar ste pričakovali, da bomo dosegli, ko ste se odločili za stavko. Izpolnite svojo
dolžnost, ki izhaja iz Statuta SVIZ Slovenije, in se opredelite!

Spoštovani sindikalni zaupniki in zaupnice, prosimo vas, da tudi tokrat še enkrat znova
vložite vso svojo energijo – za kar se vam že zdaj zahvaljujemo – in v časovni stiski, v kateri
smo, izpeljete glasovanje na vašem zavodu.
Če sporazum ne bo prejel soglasja večine, ki se bo glasovanja udeležila, se bo stavka v
dejavnostih SVIZ nadaljevala z izhodiščnimi stavkovnimi zahtevami, kompromisne rešitve, ki
so bile uveljavljene med pogajanji z vlado, pa bodo umaknjene.
KAKO GLASOVATI
Za glasovanje imamo ob vseh potrebnih postopkih in rokih, ki spremljajo sklenitev
stavkovnega sporazuma, žal na voljo izjemno malo časa, a verjamemo, da nam ga bo uspelo
uspešno izpeljati. Glasovanje poteka že od danes, 21. novembra, do vključno srede, 28.
novembra do 16. ure.
Prosimo vas, da nam izpolnjene in žigosane zapisnike o izidu glasovanja vrnete najpozneje
do četrtka, 29. novembra, do 10. ure (po navadni pošti, skenirane na e-naslov
tajnistvo@sviz.si ali po faksu na številko 01 244 09 20; podatke o izidu glasovanja pa vnesite
tudi preko posebnega obrazca na naši spletni strani www.sviz.si/glasovanjeNOV2018).
Podatke lahko vpisujete zgolj sindikalni zaupniki in zaupnice; za vstop v sistem morate vpisati
vašo člansko številko in letnico rojstva. Če imate o izvedbi opredeljevanja o podpisu
stavkovnega sporazuma morda dodatna vprašanja ali bi potrebovali dodatne informacije, nas
pokličite po telefonu 01 24 40 904 (Marjan Gojkovič, pomočnik glavnega tajnika) ali nam pišite
na e-naslov Marjan.Gojkovic@sviz.si.
Z lepimi pozdravi,
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Priloga: Preglednica o dogovorjenem na pogajanjih z Vlado RS

