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Ljubljana, 31. januarja 2018 

 

NOČEMO BITI ŽRTVE ZGREŠENIH ODLOČITEV VLADE RS 

 

Spoštovani kolegice in kolegi, 

Naš položaj – položaj izobraževalk in izobraževalcev, od vrtca do univerze – je v resnici slabši, 

kot se zdi. Plače v vzgoji in izobraževanju vse bolj zaostajajo za plačami v drugih delih javnega 

sektorja, zlasti za plačami v državni upravi in zdravstvu. Povprečna plača zaposlenega v vzgoji 

in izobraževanju je že za 500 evrov bruto nižja od plače zaposlenega v državni upravi z enako 

stopnjo  izobrazbe. Z nedavnimi zvišanji plač v državni upravi, vojski, pri gasilcih, zdravnikih 

so se razlike v škodo strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju le še povečale.  

Na ločenih pogajanjih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) z 

Vlado RS je z vsakim krogom le-teh bolj očiten cinizem vlade, ki se pred našimi očmi 

pretvarja, da omenjenih razlik ne vidi. Zatem ko je izrazito izboljšala plače posameznim 

poklicnim skupinam (vojakom, policistom, carinikom, gasilcem, zdravnikom), se je zdaj 

odločila, da bo učitelje in učiteljice ter vse druge strokovne delavke in delavce v 

izobraževanju žrtvovala. Prepričana je, da smo dovolj pohlevni, da bomo pristali na povečane 

razlike in na trajno razvrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela. Prepričana je, da nas bo 

zlomila, da ne bomo vztrajali, da se bomo sprijaznili z dolgoročnim znižanjem vrednosti 

našega dela. 

Mi delamo dobro, celo zelo dobro, kot kažejo mednarodne evalvacije dosežkov in znanja 

naših otrok v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah, oblast pa nas za nagrado plačuje bistveno 

slabše kot druge. Ne zahtevamo višjih plač od drugih, a za ceno skrajnega konflikta bomo 

vztrajali, da nas plačajo toliko kot druge! 

Spoštovani kolegice in kolegi, zavedati se moramo, da smo pred enim ključnih spopadov za 

ustrezno plačilo vzgojno-izobraževalnega dela, ki bo za dolgo časa opredelil naš položaj v 

družbi. Vladi pokažimo, da se bomo borili, da ne pristanemo na skrajno podcenjujoč odnos 

do vzgojno-izobraževalnih poklicev. Kakovostnega javnega izobraževanja ni brez ustreznega 

vrednotenja izobraževalk in izobraževalcev, od vrtca do univerze! 

Oblasti so prepričane, da vodstvo SVIZ pretirava, ko izpostavlja nezadovoljstvo članstva, 

prepričani so, da se boste sprijaznili z manjvrednostjo vzgojno-izobraževalnega dela. 

Pokažimo jim, kako hudo so se zmotili! V sredo, 14. 2. 2018, na Kongresnem trgu v 

Ljubljani naj bo kristalno jasno, da nočemo biti žrtve in plačati cene za njihove zgrešene 

odločitve pri plačah v javnem sektorju. Pokažimo jim, iz kakšnega testa smo v resnici! Vsak 

glas šteje! Pričakujemo vas! 



S tem dopisom vam pošiljamo še plakat s pozivom za udeležbo na protestnem shodu 14. 2. 

2018, ki ga, prosimo, obesite na za to predvideno mesto v vaših zavodih. Prilagamo še drugo 

gradivo, ki ga boste potrebovali ob napovedani stavki – napis »STAVKA«, s katerim boste 

označili, da v vašem zavodu stavkate, in nalepko »stavkovna straža«, za tiste kolegice in 

kolege, ki bodo pri vas na dan stavke prevzeli to vlogo. Če bi morda potrebovali dodatne 

fotokopije dopisa, dodatne izvode plakata, napisa ali nalepk, nam to, prosimo, sporočite na e-

naslov: Tanja.Bukac@sviz.si ali pa nas pokličite po telefonu 01 24 40 916. 

 

S spoštovanjem, 

 

Jelka Velički,                                                                                                                 Branimir Štrukelj,  

predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ                                                   glavni tajnik SVIZ 
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