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POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ  

 

 

14. MARCA 2018 SE SPLOŠNA STAVKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU NADALJUJE 

 

 

Spoštovani članice in člani SVIZ Slovenije, 

 

le dan po izpeljani splošni stavki v vzgoji in izobraževanju in množičnem protestnem shodu 

sredi Ljubljane 14. februarja letos, na katerem smo zahtevali odpravo neenakega vrednotenja 

vzgojno-izobraževalnega dela, je Vlada RS sprejela škandalozen sklep, ki preprečuje pravično, 

enakovredno vrednotenje našega dela. Na dozdajšnjih pogajanjih nam je vladna stran jasno 

priznavala, da je delo v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz, vrednoteno slabše kot 

primerljivo delo v drugih delih javnega sektorja, in je soglašala s podatki, ki smo jih 

predstavljali. A hkrati vlada ne želi pristati na popravke plač, da se ne bi zamerila drugim 

skupinam zaposlenih. Toda – druge skupine za strokovnimi delavci in delavkami v šolstvu niti 

ne zaostajajo, temveč nas celo prehitevajo! Od koalicijskih strank, ki sestavljajo aktualno 

vlado, bomo zahtevali, naj (vsaka posebej in zase) jasno, javno in enkrat za vselej povedo, ali 

se strinjajo z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela v naši državi.  

 

S sprejetjem ponujenega odstopa dosedanjega glavnega pogajalca ministra Borisa 

Koprivnikarja je vlada priznala, da njen dozdajšnji pristop k pogajanjem ni bil primeren, a 

zamenjava z mag. Lilijano Kozlovič, generalno sekretarko Vlade RS, še ne pomeni nujno, da bo 

prišlo v pogajalskih izhodiščih vlade do vsebinskih sprememb. Le če se bo vlada hkrati 

odpovedala kršitvi sklenjenih dogovorov z nami (Aneksa h Kolektivni pogodbi za vzgojo in 

izobraževanje iz leta 2002, Dogovora o plačah s konca leta 2016), nadaljevanju podcenjevanja 

vzgoje in izobraževanja ter sistematičnega razvrednotenja našega dela, bo zamenjava 

glavnega pogajalca smiselna in ne bo služila zgolj izmikanju odgovornosti in kupovanju časa. 

 

Argumenti so tokrat trdno na naši strani, podatki enoznačno potrjujejo zaostajanje plač v 

vzgoji in izobraževanju, zato bomo pri naših zahtevah vztrajali. Udeleženci in udeleženke 

najštevilčnejšega februarskega protestnega shoda izobraževalk in izobraževalcev, ki se je 

kadarkoli do zdaj zgodil pri nas, ne bi mogli bolj odločno sporočiti oblasti, da bomo vztrajali. 

Ker na vladni strani doslej še ni bilo zaznati nobenih vsebinskih premikov, se bo splošna stavka 

v vzgoji in izobraževanju 14. marca letos nadaljevala z enakimi vztrajnostjo, odločenostjo in 

močjo, kot se je začela pred enim mesecem. 

  



Odločitve 4. seje Glavnega stavkovnega odbora SVIZ 

Članice in člani GsO SVIZ so soglasno sprejeli sklep, da sindikat kategorično nasprotuje 
odločitvi Vlade RS z njene seje 15. februarja letos, na kateri je sprejela dopolnitev izhodišč za 
pogajanja in prek njih napeljevala h kršitvi dela Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju, sprejetega konec leta 2016, in prepovedala odpravo 
zaostankov pri vrednotenju dela strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju, od 
vrtcev do univerz. 
Hkrati je GsO dopolnil stavkovne zahteve s konca lanskega novembra s pozivom Vladi RS po 
prenehanju s kršenjem Dogovora in zahtevo po plačilu splošne stavke v vzgoji in izobraževanju 
zaradi kršitve veljavnih predpisov, kolektivnih pogodb in dogovorov. 
 
V sredo, 14. marca 2018, se zato splošna stavka v vzgoji in izobraževanju nadaljuje! Na 
posameznih območnih odborih bodo organizirani tudi protestni shodi, o čemer je več napisano 
v nadaljevanju. Tokratnim obvestilom prilagamo tudi plakat, ki ga obesite na za to predvidena 
mesta v vaših zavodih, dodajamo pa še Navodila za izvedbo stavke 14. 3. z vsemi potrebnimi 
prilogami. Prosimo, da se z vsemi dokumenti natančno seznanite. 
 

 

Način izvedbe stavke 14. marca 2018 

Stavko bomo v sredo, 14. marca 2018 izvedli na enak način, kot smo jo že izpeljali februarja. 

Dopolnjena in ustrezno prilagojena navodila za izvedbo prilagamo tem posebnim obvestilom. 

Ključna razlika v izvedbi stavke je, da tokrat protestnega shoda v prestolnici ne bo, bodo pa 

zborovanja organizirana po celotni Sloveniji. Namesto enega, osrednjega protestnega shoda, 

bomo shode istočasno organizirali v: Krškem, Kranju, Celju, Velenju, Ljubljani, Kopru, Ravnah 

na Koroškem, Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju. Na shode bomo povabili tudi lokalne 

prebivalce s prošnjo, naj podprejo vzgojitelje, vzgojiteljice in njihove pomočnike in pomočnice, 

ki skrbite za njihove najmlajše, naj podprejo učitelje, učiteljice, ki poučujete in usposabljate 

njihove otroke in mladostnike za življenje, naj podprejo tudi druge strokovne delavke in 

delavce, ki vsi skupaj zagotavljate, da ima Slovenija kakovostno vzgojo in izobraževanje. Vsi 

shodi se bodo začeli ob isti uri, predvidoma opoldne, in naj ne bi trajali več kot eno uro. Na 

vseh shodih bomo predvidoma prebrali skupni poziv in zahtevo oblastem, naj uresniči naše 

stavkovne zahteve, glede na lokalne specifike pa bodo ostali elementi protestnih shodov (izbor 

kratkih govorov, nastop uglednih občanov in občank, ki nas podpirajo, kulturni vložki …) 

prepuščeni organizatorjem, ki so območni odbori SVIZ Slovenije. Vodstva območnih odborov 

bodo pred stavko in izvedbo protestnih shodov organizirala pripravljalne sestanke s 

sindikalnimi zaupniki in zaupnicami. 

 

Zaostritev stavke po 14. marcu 2018 

Če vlada tudi do sredine letošnjega marca ne bo sprejela naših stavkovnih zahtev, bomo stavko 

primorani še dodatno zaostriti. Tako se bomo po marčevski stavki odločali o bojkotu izvedbe 

NPZ ter možnih drugih zaostrovalnih ukrepih. V načrtu je tudi izvedba množičnega protestnega 

pohoda po Ljubljani, ki bi potekal mimo prostorov Vlade RS in Državnega zbora ter se končal 

na Kongresnem trgu v Ljubljani. V skrajnem primeru bomo stavko zaostrovali do konca 

letošnjega šolskega leta. 

 



Vztrajamo pri stavkovnih zahtevah  

Na tem mestu ponovno povzemamo stavkovne zahteve SVIZ, pri katerih vztrajamo:  

 

1. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od 

vrtcev do univerz, in sicer (navajamo le za nosilne poklice, za ostala delovna mesta zvišanja 

veljajo po analogiji, kot je navedeno pri posamezni točki):  

o zvišanje uvrstitve na delovnem mestu (DM) pomočnik vzgojitelja za 2 plačna 

razreda (PR); 

o zvišanje uvrstitve vzgojiteljev za 2 PR; 

o zvišanje uvrstitve učiteljev za 2 PR (enako zvišanje predlagamo tudi na primerljivih 

delovnih mestih, za katere je DM učitelj orientacijsko delovno mesto: učitelj 

praktičnega pouka, svetovalni delavec, knjižničar, vse vrste organizatorjev …); 

o zvišanje uvrstitve na DM asistent za 3 PR (enako zvišanje predlagamo tudi na 

primerljivih delovnih mestih, za katere je DM asistent orientacijsko delovno mesto: 

bibliotekar, lektor, organizator, predavatelj …); 

o zvišanje uvrstitve na DM visokošolski učitelj za 2 PR; 

o uvedba novega delovnega mesta »Višji« visokošolski učitelj. 

 

2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela tako, da se uvede novo DM učitelj razrednik, ki 

bi bilo uvrščeno 2 PR višje kot učitelj (uvedbo novega delovnega mesta predlagamo tudi za 

učitelja praktičnega pouka razrednika). 

 

3. Regres za letni dopust za leto 2018 v višini 1.200 evrov bruto za tiste, katerih plača je 

manjša ali enaka minimalni plači. Ne pristanemo na to, da bi v letu najvišje gospodarske 

rasti dobili tisti, katerih plača je enaka minimalni plači ali nižja, najnižji možni regres, ki ga 

zagotavlja zakon. 

 

4. Plačilo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

Jelka Velički, l.r.                                  Branimir Štrukelj, 

predsednica GSO SVIZ                               glavni tajnik SVIZ 

  



Priloga 1 

 

 

SHODI 14. MARCA 2018 

 

 

1 Posavje Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško 

2 Kranj Občina Kranj-velika dvorana 

3 Ptuj Mestni trg 1, pred mestno hišo v Ptuju 

4 Murska Sobota Pri Gradu, Trubarjev drevored 1-4 Murska Sobota 

5 Velenje Trg mladosti  Velenje 

6 Podravje Trg generala Maistra Maribor 

7 Obala Titov trg Koper 

8 Celje Krekovem trg 3 pred Celjskim domom Celje in hotelom Evropa 

9 Ljubljana Pred vlado, Gregorčičeva ulica 27 

10 Koroška Plato pred Tuš-em v središču mesta, Ravne na Koroškem 

 

 


