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POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ PRED SPLOŠNO STAVKO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 
 
 
 
Spoštovani članice in člani, kolegice in kolegi, 
 
v luči priprav na izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter protestnega shoda na 
Kongresnem trgu v Ljubljani prihodnjo sredo, 14. februarja 2018, vam posredujemo 
najnovejše informacije ter pomembna dodatna navodila in pojasnila. 
 
POGAJANJA O NAŠIH STAVKOVNIH ZAHTEVAH 
Po napovedi splošne stavke smo s pogajalsko skupino Vlade RS, ki jo vodi minister za javno 
upravo Boris Koprivnikar, opravili tri pogajalske kroge, ki niso prinesli popolnoma nobenega 
napredka. Preseneča, da za razliko od pogajanj z zdravniki, policisti in gasilci, ki sta jih vodili 
resorni ministrici, ministrice za izobraževanje dr. Maje Makovec Brenčič sploh ni med 
vladnimi pogajalci. Vlada sicer ravna cinično, saj je v celoti pritrdila našim argumentom o 
bistveno slabšem vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela, od vrtcev do univerz, a hkrati 
zavrnila vse naše ključne stavkovne zahteve. V celoti je zavrnila uskladitev plač vseh 
strokovnih delavk in delavcev, od pomočnikov vzgojiteljev in vzgojiteljev v vrtcih do učiteljev, 
knjižničarjev in svetovalnih delavcev v osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šolah ter dijaških 
domovih. Minimalna zvišanja je predlagala le za delovna mesta v VIII. in IX. tarifni skupini 
(doktorat znanosti) na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Zavrnila je tudi zahtevo po 
oblikovanju novega delovnega mesta razrednik, ki bi bilo ovrednoteno višje kot delovno 
mesto učitelja, ki ni razrednik. Prav tako je zavrnila našo zahtevo, da se vsem, ki imajo plačo 
nižjo ali enako minimalni, izplača 1.200 evrov bruto regresa. 
 
Vloga Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v vladni pogajalski skupini 
povsem marginalizirana, o nalogah razrednikov so nas podučevali državni uradniki, ki o tem 
pač ne vedo veliko, poslušati smo morali tudi očitne žalitve, da se delo učiteljic in učiteljev ne 
more primerjati z zahtevnostjo dela uradnikov. Vse bolj postaja očitno, da je vlada dr. Mira 
Cerarja namenila izobraževalcem vlogo žrtve, ki naj plača za napake, ki jih je vlada naredila v 
preteklosti z zviševanjem plač posameznim skupinam v javnem sektorju. A se je krepko 
zmotila. Ne bomo se kar tako predali in se pustili žrtvovati. Stavkali bomo! 
 
IZVEDBA STAVKE 
Pravico do stavke opredeljuje 77. člen Ustave RS in vsako oviranje pri izvajanju te pravice 
pomeni kršitev slovenske ustave. Za področje vzgoje in izobraževanja Zakon o stavki ne 
predpisuje nikakršnega zagotavljanja minimuma delovnega procesa. Stavkajočim zato ni 
mogoče naložiti nobenega dela, ki ni dogovorjeno s stavkovnim odborom v zavodu ali na 
območnem odboru ali z Glavnim stavkovnim odborom SVIZ! To velja, denimo, tudi za 
napotitve na izobraževanja, ki so bila napovedana šele po dnevu napovedi stavke. Tisti, ki bi 



na dan stavke pozival učence ali dijake, naj pridejo v šolo, zanje v celoti prevzema 
odgovornost, saj zaposleni ne delajo. Onemogočanje stavkajočim, da bi se udeležili 
protestnega shoda v Ljubljani, pa pomeni omejevanje in oviranje izvajanja pravice do stavke. 
V času stavke se v vrtcih ne izvaja nikakršnega programa, v šolah pa ni pouka. Temu 
rečemo, da so vrtci in šole zaprti. V vrtcih bomo, ob vnaprejšnjih dogovorih s starši in nujnih 
primerih, zagotovili varstvo otrok. O načinu varstva teh otrok se dogovori stavkovni odbor z 
vodstvom vrtca. Priporočamo dogovarjanje! V nujnih primerih naj stavkovni odbori ravnajo 
podobno tudi, ko gre za učence prvega triletja osnovne šole.  
 
V zavodih, ki so izglasovali stavko, se nestavkajoči dogovorijo z delodajalcem za drugo delo, 
ki ne sme biti pouk in ki ga bodo lahko opravili v času stavke. Ponovno vas prosimo, da glede 
teh vprašanj preverite navodila, ki smo vam jih posredovali že 17. januarja letos (objavljena 
tudi tukaj: www.sviz.si/stavka14februar), kjer so načini stavke za posamezne ravni 
natančneje opredeljeni. 
 
Podatki o številu stavkajočih: Vsi stavkajoči se zjutraj zberete v svojem zavodu ter ugotovite, 
koliko vas je in kdo je odsoten. Najpozneje do 9. ure dopoldne nam sindikalni zaupniki 
posredujte podatke o tem. Za ta namen bo na naši spletni strani www.sviz.si objavljena 
posebna novica, v okviru katere boste lahko sindikalni zaupniki oddali te številke. 
Natančnejša navodila o sporočanju števila stavkajočih dodajamo še ob koncu teh obvestil. 
 
Čim večje število stavkajočih naj se odpravi v Ljubljano na protestni shod, stavkovne straže 
pa ostanejo po dogovoru s stavkovnim odborom v zavodu, in sicer najmanj do 14. ure. 
Dodatno pa priporočamo, naj ostanejo v zavodih do 16. ure oziroma do takrat, da se kolegice 
in kolegi vrnejo s protestnega shoda. 
 
PROTESTNI SHOD NA KONGRESNEM TRGU V LJUBLJANI 
Predvidevamo, da bo zaradi hkratnega prihoda velikega števila avtobusov v Ljubljano na 
cestah gneča, zato se na pot odpravite pravočasno, prej kot običajno. Od izstopa iz 
avtobusov do kraja shoda hodite po pločnikih, da ne bomo ovirali prometa. Vsaka skupina 
mora imeti reditelje z ustreznimi oznakami. Priporočamo, naj bo kraj vstopa na avtobus po 
zaključenem shodu isti kot kraj izstopa z avtobusa pred začetkom shoda. Za vse dodatne 
informacije se obrnite na predsednico ali predsednika vašega območnega odbora. 
 
Shod se bo začel ob 12. uri in bo predvidoma trajal uro in pol. Shod bo vodila predsednica 
Glavnega stavkovnega odbora Jelka Velički. Stavkajočim bo podporo izrazila Christine 
Blower, predsednica Evropske konfederacije učiteljskih sindikatov, ki ima 11 milijonov 
članov, njen član je tudi SVIZ. Sledili bodo kratki nagovori predsednikov in predsednic 
sindikalnih konferenc SVIZ, predstavnika mladih učiteljev, svoje stališče do vzgoje in 
izobraževanja bodo v videoposnetkih izrazili predstavniki nekaterih parlamentarnih strank, 
shod bo sklenil glavni tajnik SVIZ. 
Na povezavi https://www.youtube.com/channel/UCcnYhqpT95sMARJv-3PsbkQ bo pod 
naslovom »STAVKA zaposlenih v VIZ, 14. 2. 2018« na dan stavke od 12. ure dalje potekal 
prenos protestnega shoda s Kongresnega trga. 
 
NATANČNEJŠA NAVODILA ZA SPOROČANJE PODATKOV O ŠTEVILU STAVKAJOČIH 

http://www.sviz.si/stavka14februar
http://www.sviz.si/
https://www.youtube.com/channel/UCcnYhqpT95sMARJv-3PsbkQ


Ob bližajoči se splošni stavki v vzgoji in izobraževanju bo nadvse pomembno, da bomo v SVIZ 
že navsezgodaj na dan stavke razpolagali z natančnimi podatki o številu in deležu stavkajočih 
ter tudi številu otrok, ki jih bodo starši pripeljali v vrtce in šole. V ta namen bo na naši spletni 
strani www.sviz.si objavljena posebna novica, v okviru katere boste lahko sindikalni zaupniki 
oddali podatke. Do nje lahko dostopate tudi prek mobilnih telefonov, tablic … Pomembno je, 
da podatke v sredo, 14. februarja oddate najpozneje do 9. ure zjutraj.  
 
Postopek vpisa in oddaje podatkov 
Za dostop do obrazca za vpis podatkov se morate sindikalni zaupnice in zaupniki vpisati s 
člansko številko in letnico rojstva. Odkljukajte »Nisem robot« in kliknite na gumb Prijava. Na 
isti strani se vam bo odprl obrazec, v katerega vpišite: ime in priimek vodje stavkovnega 
odbora, število vseh zaposlenih na vašem zavodu, število stavkajočih na vašem zavodu, 
število otrok, ki so jih na dan stavke starši pripeljali v vaš zavod. Podatke oddate s klikom na 
gumb Oddaja podatkov. 
 
Glede na nekatera vprašanja in dileme glede vnosa števila vseh zaposlenih, ki se pojavljajo, 
svetujemo, da tistih sodelavk in sodelavcev, ki so dlje časa odsotni (daljše bolniške, 
porodniške …) in niso sodelovali že v opredeljevanju glede sodelovanja v stavki, ne štejete v 
skupno število vseh zaposlenih, saj niso niti glasovali za ali proti stavki niti nimajo možnosti 
sodelovati v stavki. 
 
Testna oddaja podatkov 
Da bi se izognili vsem morebitnim težavam in nejasnostim ob vpisovanju podatkov o 
stavkajočih 14. februarja zjutraj, lahko poskusite podatke (lahko v celoti izmišljene) testno 
oddati do 12. februarja, in sicer tukaj: https://www.sviz.si/test-stevilo-stavkajocih/.  
 
Če boste ob vnosu naleteli na kakršnekoli težave, nam lahko svoja vprašanja posredujete na 
e-naslov Sandi.Modrijan@sviz.si. Vedite, da je podatke sicer mogoče vnesti večkrat (če bi pri 
katerem od vnosov naredili napako ipd.), v rezultat pa bodo šteli zadnji oddani podatki. 
 
Prosimo, da ste pri vnosu podatkov na dan stavke, ko bo šlo zares in bo čas omejen, 
resnično previdni in natančni ter podatke zanesljivo vnesete do 9. ure, ker bomo podatke o 
številu stavkajočih zaposlenih in zavodov potrebovali v najkrajšem času po začetku stavke za 
to, da jih bomo lahko predstavili novinarjem in javnosti. 
 
 
Skupaj smo močni!  
 

Branimir Štrukelj, 
glavni tajnik SVIZ 
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