
 
 

 

 

 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva solidaren z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju 
 
Ljubljana, 9. marca 2022 - SVIZ danes organizira stavko zaposlenih v vrtcih, osnovnih in 
srednjih šolah ter fakultetah. Stavko je izglasovalo več kot 37 tisoč zaposlenih oziroma 91 % 
vseh, ki so glasovali. Delavke in delavci v prvi vrsti zahtevajo dvig plač vsem zaposlenim v vzgoji 
in izobraževanju in sklenitev sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki je nastalo 
z obvladovanjem epidemije koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
 
Stavka je kot skrajno sredstvo upravičena (in plačana) takrat, ko Vlada RS krši kolektivne 
pogodbe – in vlada dejansko krši dogovor s sindikati javnega sektorja z junija 2021, saj vse do 
danes ni podala svojega predloga glede uskladitve vrednosti plačnih razredov in ureditve 
ustreznih razmerij v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer se višina plač zaposlenih giblje pod ali 
okoli minimalne plače, pa čeprav se je zavezala k pogajanjem v roku enega meseca od podpisa 
dogovora, torej do julija 2021. Da minimalno plačo prejemajo vzgojiteljice predšolskih otrok – 
pomočnice vzgojiteljice, poleg mnogih zaposlenih v plačni skupini J (enako je tudi v dejavnosti 
zdravstva in socialnega varstva), je enostavno nesprejemljivo. Nizko plačilo za pomembno delo 
in delovni pogoji, v katerih opravljajo delo, je barometer standardov in nivoja delavskega boja 
ter solidarnosti ne le v javnem sektorju, ampak v celotni državi.  
 
Poleg tega se vlada s SVIZ-om ni pripravljena niti sestati in prisluhniti njihovim zahtevam, kar 
je v nasprotju z Zakonom o stavki in v samem bistvu ignorira socialni dialog. Zato gre 
odgovornost za stavko v dejavnosti vzgoje in izobraževanja v celoti pripisati Vladi RS, ki je 
ponovno pokazala mačehovski odnos do zaposlenih v tej dejavnosti, podobno, kot se to 
dogaja v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. 
 
V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije izražamo solidarnost in vso podporo 
stavkovnim zahtevam SVIZ-a in vsem zaposlenim v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.  
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