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Na prvem sestanku koordinacijskega odbora Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih 
delavk in delavcev SVIZ (ARTD), ki je potekal oktobra 2018, so se njeni članice in člani poslovili od 
dotedanjega predsednika Slavka Rajha, kot novega predsedujočega pa so izvolili Miho Jarca ter 
šest članic in članov predsedstva.  
 
Večji del mandatnega obdobja 2018–2022 so članice in člani sekcije obravnavali problematiko 
nizkih plač administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev, v začetku pa so se dotaknili 
predloga zakona za zvišanje minimalne plače. Ocenili so ga kot dobrodošlega, a izpostavili, da  
lahko povzroči, da bo večje število zaposlenih prejemalo za svoje delo bolj ali manj enako plačilo. 
Marca 2019 je sekcija obravnavala dvige plač, ki so bili dogovorjeni ob koncu prejšnjega 
koledarskega leta, in učinke dviga minimalne plače. Članice in člani so ocenili, da se bo položaj 
dela zaposlenih izboljšal, marsikateri delavec v plačni skupini J pa bo še zmeraj ostal na robu 
preživetja. Presodili so, da težava ostaja uvrstitev osnovnih plač v plačne razrede pod minimalno 
plačo in (pre)majhna razlika med prejemki zaposlenih z zahtevano V. in VI. stopnjo izobrazbe ter 
da bo treba dvig minimalne plače v prihodnje prenesti tudi na ta delovna mesta. V zvezi s 
predlogom o umestitvi prvega plačnega razred na raven minimalne plače je bilo izpostavljeno, da 
tovrstni – na prvi pogled enostaven – ukrep lahko povzroči dvige plače vsem ostalim, višje 
uvrščenim delavcem, kar bi terjalo velikanski dvig javnih sredstev za plače javnih uslužbencev. 
Problem plačnih razredov, ki so uvrščeni okoli minimalne plače, ni preprosto rešljiv in bo terjal 
več časa. Predvsem na podlagi opozarjanja s strani SVIZ je Vlada RS v dogovoru s sindikati poleti 
2021 sprejela in potrdila, da  višina plač zaposlenih ob minimalni plači predstavlja problem, in se 
zavezala k začetku pogajanj na to temo (za jesen 2021). A do tovrstnih vsebinskih pogajanj in 
predlogov rešitev žal ni prišlo. Plačilo delavcev z nizkimi plačami je bilo zato umeščeno tudi med 
stavkovne zahteve SVIZ v okviru stavke, katere prvi dan je sindikat izpeljal 9. marca 2022 in 
ostaja aktivna. Pogajanja o stavkovnih zahtevah SVIZ z novo Vlado RS se v času priprave tega 
poročila še niso začela.  
 
Kot drugo pomembno temo je Sekcija administrativno-računovodskih in tehničnih delavk in 
delavcev SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022 obravnavala predloge za spremembe 
normativov (hišniki, računovodje, tajniki VIZ, čistilci ipd.). Na kratko so se članice in člani te teme 
dotaknili že na svoji prvi seji, leta 2019 pa je sekcija sklenila, da se za pripravo predloga 
normativov za novo delovno mesto dietni kuhar ter boljše normative za zaposlene v kuhinji 
oblikuje delovna skupina SVIZ iz vrst kuharjev. Petčlanska delovna skupina je obravnavala 
predlog sprememb normativov za malice v osnovnih šolah, ki ga je resorno ministrstvo že podalo 
v javno obravnavo, a ga nato ni sprejelo. Predlog je sekcija povzela in nekoliko nadgradila ter 
preko glavnega odbora SVIZ pozvala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naj ga 
sprejme. Predlagala je še, da se ob prihodnjih spremembah normativov predlaga normiranje tudi 
ostalih obrokov v šoli in obrokov v zavodih, kjer normativ sploh ni opredeljen (npr. v srednjih 
šolah in dijaških domovih). SVIZ je leta 2020 tudi sicer začel s sistematičnim zbiranjem predlogov 
za spremembe normativov. Člani sekcije so marca 2020 sklenili, da se predloge sprememb 
normativov za ARTD zbira najprej preko sindikalnih konferenc, nato pa jih pregleda sekcija. Junija 
2021 se je sekcija s temi predlogi seznanila in o njih opravila razpravo. Odločili so se, da 

 
1 Strokovni sodelavec GO SVIZ je prevzel pripravo poročila po odstopu predsednika Sekcije administrativno-
računovodskih in tehničnih delavk in delavcev SVIZ Mihe Jarca.  



strokovna služba SVIZ predloge v preglednici posreduje članom sekcije v nadaljnjo dopolnitev in 
mnenje. Strokovna služba je ob tem posredovala tudi analizi posledic sprememb zahtevane 
izobrazbe za vse računovodje in tajnike VIZ v osnovnih in glasbenih šolah (tako pri osnovni plači 
ter (ne)ustrezni izobrazbi), na podlagi katerih bi se oblikoval končni predlog SVIZ za ti delovni 
mesti. Sekcija je decembra 2021 potrdila dokončne predloge sprememb normativov, ki so bili še 
isti mesec skupaj s predlogi sprememb normativov za ostala delovna mesta posredovani 
ministrstvu. Zgolj predlog za tajnike VIZ je bil zaradi dodatnih usklajevanj s predstavniki tajnikov 
posredovan MIZŠ februarja 2022. Ministrstvo na predloge SVIZ za spremembe o normativov več 
mesecev ni niti odgovorilo, zato je bila zahteva o spremembah normativov in usklajevanjih s SVIZ 
umeščena med stavkovne zahteve SVIZ v splošni stavki marca 2022. 
  
Med članicam in člani Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev je bilo v 
mandatnem obdobju 2018–2022 zaznati željo, da bi bili interesi sekcije bolje zastopani v organih 
SVIZ (predvsem z vidika boljše informiranosti ter vključenosti predstavnikov sekcije na ravni 
območnih odborov SVIZ). Tik pred koncem mandata, junija 2022, je s svojega položaja odstopil 
predsednik sekcije. Kot razlog za to je navedel preveliko nezadovoljstvo članov, ker niso bile 
udejanjene pričakovane spremembe, ter svoje pomanjkanje motivacije in časa za opravljanje te 
funkcije. 
 
 


