
1. a) Da, čimprej. Kljub proračunskemu zategovanju pasu, ki ga je uzakonilo fiskalno 

pravilo, bi to višino lahko dosegli že z rebalansom proračuna 2019 ali s proračunom za 

2020. 

 

1. b) Da. V Levici pomen kakovostnega javnega izobraževalnega sistema vseskozi 

poudarjamo. Zavzemamo za krepitev javnega izobraževalnega sistema od vrtcev do 

univerze. Posebej velja izpostaviti nevarnost dolgoročnega siromašenja sredstev za 

javne programe na račun subvencioniranja zasebnih izobraževalnih zavodov, kar smo 

kritizirali skozi celotni mandat.  

 

2. a) b) c) č) d) V Levici se zavzemamo za spremembe v plačnem sistemu, ki bi 

odpravile anomalije. Zato  podpiramo prizadevanja sindikatov za izboljšanje stanja, ki so 

zaradi nepripravljenosti vlade za dogovor privedla do stavke. Posebej si prizadevamo 

za prednostno urejanje razmer pri najnižje plačanih delovnih mestih. V tem oziru 

pozdravljamo odločitev SVIZ, ki je med stavkovne zahteve dodal zahtevo za višji regres 

za prejemnike minimalne plače. Prav tako pozdravljamo zahteve SVIZ po izključitvi 

vseh dodatkov iz minimalne plače, kot tudi zahteve po prednostni odpravi anomalij do 

27. plačnega razreda. 

Levica je prepričana, da mora biti končni rezultat prenove plačnega sistema ureditev, v 

kateri minimalna plača znaša vsaj 20% več kot minimalni življenjski stroški in v kateri 

bosta najnižja osnovna plača in minimalna plača izenačeni. Nesprejemljivo je, da je 

osnovna plača v javnem sektorju 16 plačnih razredov pod minimalno plačo. 

V tem oziru podpiramo žal neuresničeni dogovor SVIZ z vlado v odstopu, ki odpravlja 

ugotovljene anomalije v plačnem sistemu, po katerih sprašujete v vprašanjih a), b), c), 

č) in d).   

 

3. Primerljivost plač zdravnikov in visokošolskih učiteljev je eno od načel, na katerih je 

oblikovan javni plačni sistem. V tem mandatu smo se z enostranskimi potezami vlade 

od tega načela še bolj oddaljili. Zato je potrebno čim prej zagotoviti enako plačilo za vsa 

primerljiva delovna mesta in enako zahtevano izobrazbo. 

 

4. Seveda. Več kot 40.000 tisoč delavcev v vzgoji in izobraževanju si zasluži čimprejšnji 

dvig plač. Enako velja za druge delavce v javnem sektorju, vse od medicinskih sester, 

strežnic do čistilk. Med prvimi ukrepi prihodnje vlade pa bi moral biti tudi dvig minimalne 

plače na 700€. Ta ukrep bi izboljšal življenja 121.000 delavcem in delavkam, med njimi 

tudi mnogim v vzgoji in izobraževanju. 


