
Številčno in aktivno članstvo ter medsebojna 
solidarnost – temelj uspešnosti sindikata
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Uvod

Pred tridesetimi leti, ko smo na spontanih in orga-
niziranih srečanjih ustanavljali Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture (SVIZ), so nasprotniki sin-
dikalizma vztrajno sejali dvom v smiselnost našega 
organiziranja, ob pohodu individualizma modrovali o 
spremenjenih okoliščinah in preživetosti kolektivnega 
delovanja delavstva, izpostavljali škodljivost omeje
vanja gospodarske pobude s pravicami zaposlenih in 
stabilnimi delovnimi razmerji ter vse skupaj začinili z 
zloveščimi napovedmi o neizbežnem koncu sindikal-
nega gibanja. 

Po treh desetletjih zagovorniki prostega, z niče-
mer omejevanega kopičenja dobičkov tudi na račun 
delavske mizerije še zmeraj svarijo pred škodljivostjo 
sindikatov in napovedujejo neizbežni konec sindikaliz-
ma. Kar se tiče tega, se od leta 1990, odkar deluje naš 
sindikat, ni spremenilo nič. Je pa SVIZ v tem času pos-
tal najštevilčnejši sindikat v državi, naša pogajalska 
moč se je okrepila. Aktivno članstvo, ki se je v ključnih 
trenutkih vedno zaneslo na tradicionalno in najmoč-
nejše delavsko orožje, na stavke, je odločilno prispeva-
lo k pomembnim premikom v kakovosti življenja zapo-
slenih – ne le našega članstva, temveč vseh delavk in 
delavcev, v zasebnem in javnem sektorju.

Jelka Velički
predsednica SVIZ Slovenije 

Branimir Štrukelj
glavni tajnik SVIZ Slovenije

V SVIZ smo od ustanovitve vsakokrat znova – v 
skrajnem primeru tudi, ko je bilo treba zatajiti lastni 
kratkoročni interes – uresničevali temeljni princip sin-
dikalnega delovanja: solidarnost med zaposlenimi. S so-
lidarnostjo med zaposlenimi v boju za boljše življenje 
vseh delavk in delavcev sindikati stojimo ali pademo, 
tako preprosto je to. Seveda delamo napake, seveda 
nas posamezne skupine članstva kdaj tudi upravičeno 
kritizirajo, da smo zanje naredili manj, da morda zanje 
nimamo dovolj razumevanja, da za članstvo na sploš-
no naredimo premalo … A četudi bi bilo vse to res, odziv 
z grožnjo o izstopu iz sindikata ali celo uresničitev 
omenjenega nikakor ni pravo ravnanje. Umik vsakega 
posameznika v pasivnost namreč škodi vsem zaposle-
nim, zato je prav, da se vsak morda nezadovoljen član 
ali članica še bolj angažira v organih sindikata in se v 
kritičnih stališčih izpostavi ter poveže z drugimi. Z ak-
tivno vztrajnostjo in skupaj bomo lahko tudi v prihod-
nje uspešno skrbeli za dobrobit vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture ter zaposlenih v teh dejavnostih in 
širše – angažirani in kritični člani in članice, dobrodošli, 
še zlati mladi lepo povabljeni, da se nam pridružite!
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Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
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SVIZ zastopa 37.920 članic in članov (podatek za marec 2020) v 855 
zavodih na vseh ravneh izobraževanja, v znanosti in kulturi. V večini sloven-
skih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter na številnih fakultetah, v raziskoval-
nih ustanovah in kulturnih organizacijah ima 869 sindikalnih zaupnic in za-
upnikov, ki predstavljajo zaposlene v razmerju do vodstva posameznega 
zavoda in prvi vzpostavijo stik z območnim odborom sindikata ali tajništ
vom Glavnega odbora SVIZ. V slednjem za podporo članstvu skrbi 13 stro
kovnih sodelavk in sodelavcev za različna področja. 

SVIZ ima po vsej Sloveniji 27 območnih odborov, predsednice in pred-
sedniki leteh pa predstavljajo članstvo svojega območja tudi v Glavnem 
odboru SVIZ Slovenije (GO SVIZ), ki je najvišji organ sindikata med kongre-
soma. V GO SVIZ so ob predsednikih območij še predsedniki sindikalnih 
konferenc, voljeni predstavniki območnih odborov, predstavnik konference 
visokega šolstva in znanosti, predsedniki sekcij in glavni tajnik. GO oblikuje 
stališča, ugotovitve in zahteve s področja svojih pristojnosti, sprejme letni 
program nalog in finančni načrt, obravnava pobude in predloge Izvršilnega 
odbora SVIZ, odloča o posameznih skupnih aktivnostih za urejanje eko-
nomskega, gmotnega in socialnega položaja članstva ter zaposlenih v de-
javnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. 

V SVIZ so članice in člani aktivno organizirani tudi v Sekciji admini-
strativnoračunovodskih in tehničnih delavk in delavcev, Sekciji upokojenih 
članic in članov, Sekciji svetovalnih delavk in delavcev, Sekciji šolskih knji-
žničark in knjižničarjev, Odboru za enakost in Aktivu mladih članic in članov. 

V več kot 850 zavodih
v vzgoji, izobraževanju, 
znanosti in kulturi

* podatki so za marec 2020

37.920
aktivnih članic 
in članov

869
sindikalnih zaupnic 
in zaupnikov

1.082
upokojenih članic 
in članov

855
zavodov v vzgoji, 
izobraževanju, 
znanosti in kulturi

27 
območnih odborov 
po vsej Sloveniji
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 Zakaj biti član, članica SVIZ

Član SVIZ je vredno (po)ostati, ker v 
težkih službenih in osebnih trenutkih ne 
ostaneš sam. 

Boštjan, član 12 let
SVIZ uspešno zastopa interese 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter 
mi kot članici nudi različne vrste pomoči: 
pravno, finančno, druge ugodnosti … 

Janja, članica 25 let

Članica SVIZ sem zaradi naše sindikalne 
zaupnice, ki me je seznanila z delovanjem 
sindikata, ko sem začela s službovanjem. 
Včlanjena ostajam zaradi podpore in 
pojasnil, ki jih tako dobim. 

Špela, članica 15 let

SVIZ Slovenije

Všeč mi je, da smo redno obveščeni 
o vsem aktualnem dogajanju in da lahko 
vedno pridemo do informacij, ki nas 
zanimajo. S članstvom v sindikatu SVIZ 
čutim pripadnost stroki in povezanost 
s sodelavci. S članstvom sem pravno 
zaščitena in čutim varnost. Redno 
koristim ugodnosti, tudi počitniška 
stanovanja.

Tanja, članica 22 let
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Organizirano izražanje interesov in uveljavljanje pravic

Shod zaposlenih v plačni skupini J 
»Zahtevamo pošteno plačilo, 
nočemo miloščine«, 3. 11. 2016 

Shod »Pet minut pred dvanajsto« 
za pravico do pogajanj, pred sedežem 
Vlade RS v Ljubljani, 9. 6. 2016

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije (SVIZ) že od 15. maja 1990 zastopa zaposle-
ne v vzgoji, izobraževanju znanosti in kulturi. Našim 
članicam in članom zagotavljamo, da lahko v okviru 
največje samostojne, demokratične in nestrankarske 
interesne organizacije v naši državi organizirano izra-
žajo svoje interese, aktivno varujejo svoj ekonomski in 

socialni položaj, pravice na delovnem mestu. Ob tem 
naš zelo številčen in dobro organiziran sindikat omo-
goča odločno uveljavljati vlogo in pomen vzgoje, izo-
braževanja, znanosti in kulture kot temeljnih stebrov 
uspešne sedanjosti in prihodnosti Slovenije ter kot po-
memben socialni partner vpliva na oblikovanje politike 
na omenjenih področjih. 
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Protestni shod 
»SKUPAJ za skupino 

J ter pomočnike in 
pomočnice vzgojiteljic« 
za izboljšanje njihovega 
položaja, pred sedežem 

Vlade RS, 20. 6. 2017

V SVIZ že vse od ustanovitve zagovarjamo načelo, 
da je medčloveška solidarnost ključni pogoj za uspeš-
no uveljavljanje interesov zaposlenih v vzgoji, izob
raževanju, znanosti in kulturi, za varovanje našega 
dostojanstva in povečevanje ugleda poklicev, ki jih op-
ravljamo. Solidarnost s posameznikom, čigar pravice 
in človeško dostojanstvo so ogroženi, solidarnost med 
spoloma, solidarnost med različnimi poklici in stopnja-

Solidarnost nas krepi

mi izobrazbe, solidarnost med zaposlenimi na različnih 
ravneh izobraževanja, v znanosti in kulturi. Solidarnost 
nas povezuje in krepi. Povezanost zaposlenih – od vrt-
ca do univerze, znanstvenih inštitutov in v kulturnih or-
ganizacijah – v skupni sindikat in medsebojna solidar-
nost sta po našem prepričanju način, kako uspešno 
uresničevati cilje, ki si jih zastavljamo.
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SVIZ svoje člane enakovredno spoštuje 
tudi zatem, ko odidemo v pokoj.  
Ponosen sem na to gesto. SVIZ nam  
nudi vse ugodnosti, kot smo jih imeli  
kot zaposleni. Hvala! Pa naj se še drugi 
»špeglajo« pri nas! Tako bo več možnosti, 
da bomo sindikati še močnejši.

Ciril, upokojeni član

SVIZ zame ni samo skupina 
posameznikov, ki imajo skupne interese, 
ampak skupnost ljudi, ki ti v najbolj 
bolečih in težkih trenutnih življenja 
ponudijo roko pomoči. Kaj pomeni v takih 
trenutkih pomoč – tako finančna, kot tudi 
občutek, da je nekomu mar zate – lahko 
samo začutiš, je zelo težko ubesediti. 
Do SVIZa gojim občutke hvaležnosti za 
izkazano pomoč pri zdravljenju v tujini in 
prizadevnost, da pedagoški delavke in 
delavci nismo spregledani pri vseh 
odločitvah vladajočih. 

Mateja, članica od leta 2016

SVIZ mi lahko zagotovi pravno podporo, 
ko jo bom morda potrebovala.

Klara, članica 5 let

Članica SVIZa sem zato, ker je sindikatu 
mar za nas. Sem slišana, poskrbljeno 
je za naše pravice. Všeč mi je, da SVIZ 
ne »rine z glavo skozi zid«, da smo 
potrpežljivi, a vendarle odločni in močni. 

Tanja, članica 17 let 
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Moč sindikata se zrcali v spoštovanju, 
povezanosti, prepričanju, da je za 
spremembe treba vztrajati in vanje 
verjeti. Pripadnost ni dana sama po sebi. 
Vsak mora nekaj prispevati. 

Jelka, članica od leta 1991

Članica sem od ustanovitve SVIZa leta 
1990 in tudi po upokojitvi zaradi tradicije, 
zvestobe in pripadnosti ter spremljanja 
dejavnosti sindikata pa tudi aktivnega 
delovanja v sekciji upokojencev ter ne 
nazadnje tudi zaradi ugodnosti za 
upokojene člane. 

Avguština, članica 30 let

Članica SVIZa sem že od prvega dne 
zaposlitve na šoli. Članstvo mi daje 
varnost, ki jo potrebujem. Vem, da mi 
SVIZ stoji ob strani in se poteguje za 
moje pravice. Skupaj lahko poskrbimo 
za našo dobrobit. 

Danijela, članica 15 let 

Članstvo v SVIZu krepi moj občutek 
varnosti, solidarnosti, povezanosti, tudi 
odgovornosti. Ponosna sem, da sem 
članica tega sindikata vse od njegovih 
začetkov.

Majda, članica od leta 1995
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Povabljeni, da se nam pridružite!

V zdajšnjih negotovih družbenih okoliščinah za-
posleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi 
zagotovo po trebujete zaščito sindikata. Predvsem iz-
postavljeni ste mladi, ki ste šele vstopili na svojo po-

klicno pot. Pridružite se 37.920 že aktivnim članicam in 
članom SVIZ ter 1.082 upokojenim članicam in članom 
(podatek za marec 2020) – tako bomo še povečali našo 
pogajalsko moč.

Izpolnite pristopno izjavo, skupaj smo močnejši! 

Za vas bo SVIZ še naprej:

zahteval čim boljši gmotni in socialni, predvsem pa enakopraven 
ekonomski položaj z zaposlenimi v drugih dejavnostih v Republiki Sloveniji

―
sklepal in nadzoroval izvajanje kolektivnih pogodb  

―
organizirano z večinskim mnenjem vplival na oblikovanje zakonodaje, 

ki ureja področje vzgoje, izobraževanja, znanosti, 
socialnega varstva in kulture ter celotnega javnega sektorja  

―
sodeloval pri odločanju in pogajanjih o urejanju delovnih razmerij 

in vrednotenju dela ter življenjskih in delovnih pogojih  
―

zagotavljal varstvo pravic in zaščito zaposlenih ter po potrebi 
organiziral različne oblike protesta, vključno s stavko  

―
razvijal vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi 

v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi  
―

pospeševal strokovni razvoj članstva
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Sindikatu se lahko pridružite zaposleni v: predšol-
ski vzgoji, osnovnošolskem izobraževanju, glasbenem 
izobraževanju, srednješolskem splošnem, strokovnem 
in poklicnem izobraževanju, dijaških domovih, višjem 
strokovnem izobraževanju, vzgoji, izobraževanju, uspo
sabljanju in socialnem varstvu oseb s posebnimi po-
trebami, visokošolskem izobraževanju in študentskih 
domovih, na ljudskih univerzah in v organizacijah za iz-
obraževanje odraslih in mladine, znanstveni in razisko-
valni dejavnosti, knjižnicah, arhivih, muzejih, galerijah, 
varstvu kulturne dediščine, poustvarjalni in ustvarjalni 
umetnosti. Člani SVIZ lahko ostanete tudi po upokoji-
tvi, med porodniškim in starševskim dopustom ter tudi 
ob morebitni izgubi zaposlitve.

Ko se boste odločili pridružiti SVIZ, se obrnite na 
sindikalnega zaupnika ali zaupnico v svojem zavodu in 
tam izpolnite pristopno izjavo. Pristopnica je priložena 
tudi tej brošuri, prav tako pa jo lahko najdete na spletni 
strani www.sviz.si – izpolnjeno in podpisano pošljite na 
naslov sedeža GO SVIZ: 
SVIZ, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana. 

Kdo lahko 
postane član, 
članica

Kako lahko 
postanem član, 
članica

Kot novopridruženi član ali članica 
SVIZ prejmete člansko izkaznico SVIZ, 
ki prinaša številne pravice in ugodnosti.

Izobraževalni seminar za sindikalne 
zaupnice in zaupnike v kulturi, 
Bled, 1. in 2. 4. 2019

http://www.sviz.si
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Mesečna članarina za zaposlene članice in člane 
znaša 0,6 odstotka bruto plače zaposlenega, upokojeni 
člani pa plačujejo članarino enkrat na leto v višini, ki jo 
vsako leto s sklepom določi Glavni odbor SVIZ (za leto 
2020 znaša 15 evrov).

Članarina za leto 2020 znaša za članice in člane 
na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in 
varstvo otroka, ki članarine ne plačujejo preko centra 
za socialno delo, 10 evrov mesečno, za brezposelne 
članice in člane pa 2,5 evra mesečno.

Znesek za članarino z vašim pooblastilom skla-
dno z zakonodajo mesečno odvaja od vaše plače delo-
dajalec, če pa se boste včlanili kot posameznik, jo pla-
čujete sami preko plačilnega naloga ali spletne banke. 

Tisti članice in člani, ki bi želeli nadaljevati s član-
stvom tudi po upokojitvi, morate na GO SVIZ sami ali 
preko sindikalnih zaupnikov sporočiti domači naslov, 
na katerega vam enkrat letno pošljemo položnico za 
plačilo članarine in vas seznanimo tudi z drugimi po-
membnimi informacijami, povezanimi s članstvom.

Koliko 
znaša 
članarina

Kako 
poravnam 
članarino

Upokojeni članice 
in člani SVIZ 
na rednem letnem 
srečanju, Ljubljana, 
7. 6. 2018

Izobraževalni seminar  
za sindikalne zaupnice in 
zaupnike v visokem šolstvu 
in znanosti, Strunjan,  
15. in 16. 4. 2019
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― Ko so ogrožene vaše pravice iz dela in 
delovnega razmerja ali pa želite dobiti strokoven 
nasvet, vam je na voljo brezplačna pravna pomoč 
strokovnih sodelavk in sodelavcev za pravne zadeve. 

― Življenje prinaša tudi zelo zahtevne 
preizkušnje. Ko se znajdete v stiski, ki je ne morete 
premagati sami, lahko kot član ali članica SVIZ 
zaprosite za finančno pomoč.

― Članstvo v sindikatu zagotavlja višje 
solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade v primerjavi 
z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju.

― Če bi vi ali vaši družinski člani potrebovali 
sredstva za zdravljenje, nakup zdravil in pripomočkov 
v tujini, se lahko s prošnjo za pomoč obrnete na 
Svizov zdravstveni sklad, ki je od leta 2008 
vzpostavljen v okviru SVIZ.

― Članice in člani, ki mesečno prejemate plačo, 
nižjo od 1.500 evrov bruto, lahko zaprosite za 
brezobrestno pomoč iz blagajne vzajemne pomoči – 
Svizove čebelice.

Katere pravice in ugodnosti 
prinaša članstvo v SVIZ 

― SVIZ subvencionira dodatno izobraževanje 
oziroma izobraževanje za pridobitev ustrezne 
izobrazbe.

― SVIZ vsako leto podeljuje štipendije za 
srednješolsko in visokošolsko izobraževanje za smeri 
vzgoje in izobraževanja ali kulture. 

Počitniško 
stanovanje SVIZ v 

Bohinjski Bistrici
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― S svojimi družinskimi člani lahko po ugodni 
ceni počitnikujete v 34 sindikalnih počitniških stanovanjih 
po vsej Sloveniji – ob morju, v hribih in termah. 

― V SVIZ si prizadevamo, da za vas in vaše 
najbližje nenehno pridobivamo ugodnosti in popuste: 
za različna potovanja, izlete, počitnikovanje, pri 
nakupu knjig, obisku kulturnih prireditev … 

― Kot članici ali članu SVIZ vam je v vašem 
zavodu za kakršnakoli vprašanja na voljo sindikalni 
zaupnik, ki je seznanjen z najpomembnejšim 
dogajanjem v sindikatu in se redno izobražuje na 
izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in 
zaupnike SVIZ.

― Kot upokojeni članice in člani se lahko ob 
vseh drugih pravicah in ugodnostih, ki sicer izhajajo iz 
članstva v SVIZ, udeležite vsakoletnega druženja 
nekdanjih članic in članov sindikata ter ob tem 
spoznavate različne dele Slovenije. 

― Če ste športno aktivni, se lahko vsako leto 
preskusite v različnih športnih disciplinah na 
vsakoletnih tradicionalnih Športnih igrah SVIZ. Na 
igrah ste prav tako dobrodošli, če radi le navijate ali 
spoznavate kolege iz vse Slovenije. 

― Kot članica ali član SVIZ nikoli ne boste ostali 
brez informacij o pomembnem aktualnem dogajanju. 
Za vas na spletni strani www.sviz.si dnevno 
objavljamo najpomembnejše informacije s področja 
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, obveščamo 
vas preko sindikalnih zaupnikov v vaših zavodih, 
pripravljamo pa tudi mesečne eSvizove novice. 

― Ste naklonjeni družabnim omrežjem?  
SVIZ lahko spremljate na Facebooku in Twitterju. 

Športne igre SVIZ, 
Celje, 18. 5. 2019

6. veleslalom SVIZ, 
Golte, 25. 1. 2020

http://www.sviz.si


16 SVIZ Slovenije

SVIZ je ustanovni član Konfederacije sindikatov 
javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki deluje od leta 2006.  
 
 
 

 
 
Sedem sindikatov KSJS predstavlja skupaj več kot 71.000 
članic in članov ter več kot 80 odstotkov sindikalno or-
ganiziranih javnih uslužbenk in uslužbencev. 

SVIZ član konfederacije, 
dejavni tudi mednarodno 

SVIZ je eden od ustanovnih članov Izobraževalne 
internacionale (Education International, EI) ki je bila os-
novana leta 1993. Je član Evropskega sindikalnega od-
bora za izobraževanje (European Trade Union Commi-
ttee for Education, ETUCE), povezan je z Organizacijo 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for 
Economic Cooperation and Development, OECD), Med-
narodno organizacijo dela (International Labour Orga-
nization, ILO) in Unescom. Od leta 2011 je tudi član 
Mednarodne zveze glasbenikov (International Federa-
tion of Musicians, FIM).

S kolegicami in kolegi iz šolskih sindikatov z območja nekdanje skupne države, 
8. kongres Izobraževalne internacionale, Bangkok, 21.–26. 7. 2019
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1991
Podpisana Kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji.

1992

Podpisana Kolektivna pogodba za raziskovalno 
dejavnost.

1993

Po tridnevni stavki (9. 6.–11.6.) doseženo zvišanje 
količnikov za osnovne plače od VI. tarifne skupine 
navzgor; izhodiščne plače strokovnih delavcev na 
šolah se izenačijo s plačami pedagoških delavcev; 
zvišanje plač za pedagoške delavce z višješolsko 
izobrazbo, ki imajo delovno dobo 25 let in več; 
povečanje dodatka za nazive pedagoških in drugih 
strokovnih delavcev.

1994

Sistemska ureditev izhodiščnih plač v javnem 
sektorju. Zmanjšanje celotne tedenske delovne 

obveznosti učiteljev za dve pedagoški uri in 
zmanjšanje učne obveznosti za eno pedagoško uro. 
Podpisana Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, s katero se uvede odpravnina ob 
nezakonitem odpuščanju; zagotovi varstvo za starejše 
učitelje z zmanjšanjem učne obveznosti; doseže 
izplačilo jubilejne nagrade glede na bruto plačo; 
izplačilo dodatka za poučevanje maturitetnih 
predmetov in dodatka za poučevanje treh predmetov. 

1995

Doseženo izplačilo dodatka za mentorstvo.

1996

Omogočeno lažje pridobivanje poklicnih nazivov; 
obenem pa pridobljeni nazivi postanejo trajni. 
Zagotovljeno nadomestilo plače za 
polprofesionalnega sindikalnega zaupnika. 

1997

Z napovedano stavko dosežena zakonska uveljavitev 
plačnih razredov.

Pomembne aktivnosti in dosežki 
za članstvo (1990–2020)
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1998

Podpisan dogovor med Vlado RS, sindikati zavodov  
na univerzah in raziskovalnih inštitutih o 
prestrukturiranju plačnega sistema, s katerim bi plače 
zaposlenih na univerzah in v raziskovanju postale 
primerljive s plačami vodilnih v drugih poklicih. 

1999–2002

SVIZ v pogajanjih o spremembah Kolektivne pogodbe 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z vlado 
postavi v ospredje primerjave poklicev v vzgoji, 
izobraževanju, znanosti in kulturi z drugimi poklici  
v javnem sektorju ter zatem doseže primerljivo rast 
plač za vse zaposlene v vzgoji, izobraževanju, 
znanosti in kulturi. Z Aneksom h Kolektivni pogodbi  
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS se zviša 
dodatek za psihofizične obremenitve (za 250,38 evra 
bruto) in približno 27.000 strokovnih delavcev v vrtcih, 
šolah in dijaških domovih pomakne navzgor po 
socialni lestvici ter skoraj v celoti izniči neupravičene 
razlike, ki so pred spremembo obstajale glede na 
plače primerljivih poklicev.

2000

Uveljavljena pravica iz Dogovora o zagotavljanju 
kakovosti vzgoje in izobraževanja, o reševanju 
presežkov delovne sile in izvajanju strokovnega 
spopolnjevanja, katerega ključni dosežek je bilo 
napredovanje do pet plačnih razredov tudi za 
zaposlene, ki nimajo VII. stopnje izobrazbe. 

2004

SVIZ se je s svojimi zaposlenimi leta 2004 z 
Dalmatinove ulice, kjer je bil njegov sedež do tedaj, 
preselil v posebej v ta namen celostno obnovljeno 
staromeščansko vilo na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani.

2005

Pokojninski načrt Zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU) 
kot edini pokojninski načrt v državi, ki je izdelan v 
obliki kolektivne pogodbe in ga ni mogoče spreminjati 
brez soglasja predstavnikov zavarovancev.

SVIZ se 16. junija pred ministrstvom za zdravje 
pridruži protestnemu shodu zaradi predlaganih 
sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, na katerem sindikati 
opozorijo na nesprejemljivo krčenje pravic, predvsem 
pravice do bolniške odsotnosti in denarnega 
nadomestila v času tovrstne odsotnosti z dela.
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Na shodu Za socialno Slovenijo središče prestolnice 
26. novembra ob močnem sneženju napolni velika 
množica protestnikov iz vse Slovenije, med njimi tudi 
številni članice in člani SVIZ. Podporo slovenskim 
sindikatom z udeležbo na protestu, ki ga organizirajo 
štiri sindikalne centrale, na njem pa sodeluje še enajst
sindikalnih organizacij ter študentska in dijaška

organizacija, izrazijo tudi kolegi iz Italije, Avstrije in 
Hrvaške. Udeleženci protestnega shoda izrazijo veliko 

nezadovoljstvo z gospodarskimi in socialnimi 
reformami, ki jih je pred tem napovedala vlada.

2007

SVIZ zbere več kot 76.000 podpisov proti zniževanju 
sredstev za javno šolstvo v korist zasebnega šolstva.

2008

Podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor, ki je 
eden od predpisov, s katerim je bil vpeljan enotni 
plačni sistem za zaposlene v javnem sektorju.

2009

Potrjene spremembe in dopolnitve Kolektivne 
pogodbe za kulturne dejavnosti, ki opredeljujejo 
nadomestilo za delo sindikalnih zaupnikov na 
področju kulture, in aneks h Kolektivni pogodbi za 
kulturne dejavnosti, ki opredeljuje uvrstitev v plačne 
razrede vrhunskih glasbenikov in prvakov. 



20 SVIZ Slovenije

Podpisana izjava o usklajenosti Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji  
in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki učiteljem  
z višješolsko izobrazbo, ki so do uveljavitve ZOFVI  
leta 1996 izpolnjevali pogoje za opravljanje vzgojno
izobraževalnega dela, omogoča enakovredno 
kandidiranje na razpisih za prosta delovna mesta in 
zaposlovanje kot kandidatom, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje. 

2012

Po enodnevni splošni stavki javnega sektorja  
(18. aprila) zaradi nasprotovanja vladnim predlogom 
za uravnoteženje javnih financ podpisan socialni 
sporazum. Sindikatom uspe ohraniti socialno državo 
in kakovostne javne storitve, v zameno za ohranitev 
številnih delovnih mest pristanejo na začasno 
znižanje plač. Na protestnem shodu Za solidarno 
Slovenijo v Ljubljani 17. novembra 2012 je bilo med 
skupno 30.000 udeleženci 5.000 članic in članov SVIZ.

SPLOŠNA

JAVNEGA SEKTORJA

STAVKOVNE ZAHTEVE: 
Zahtevamo, da Vlada RS:

1. umakne nepraviËne ukrepe, 
ki razgrajujejo socialno državo,

2. ohrani dosežene standarde 
 kakovosti javnih storitev,

3. ne odpuπËa in ne znižuje plaË 
javnih uslužbencev.

SREDA,18. APRIL 2012

 SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAÆEVANJA,

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
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2013

V okviru enodnevne splošne stavke javnega sektorja 
(23. januarja) SVIZ organizira protestne shode v vseh 
večjih slovenskih mestih. Vlada se vrne na pogajanja; 
SVIZu uspe ob veliki podpori strokovne in širše 
javnosti ohraniti standarde in normative v vzgoji in 
izobraževanju ter s tem kakovost slovenskih vrtcev  
in šol. Prepreči tudi izgubo tisoče delovnih mest.

Vladna in sindikalna stran podpišeta izjavo  
(15. novembra) o usklajenosti besedila zakonskega 
predloga o načinu izplačila razlike v osnovni plači 
javnih uslužbencev zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij za čas od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012, 
skupaj z zamudnimi obrestmi. Zakon o izplačilu 
razlike v plači zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih 
plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) novembra 
sprejme Državni zbor, s tem je odpravljena kršitev 
Kolektivne pogodbe za javni sektor, na kar je v svoji 
odločitvi opozorilo Vrhovno sodišče RS.

2015

SVIZ v začetku leta zbere 39.236 podpisov k peticiji  
Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in 
odličnosti raziskovalnega dela ter odločevalcem tako 
preda jasno sporočilo, da je politika zmanjševanja 
sredstev za izobraževanje in raziskovanje povsem 
napačna in jo je treba opustiti. 

Po večmesečnih pogajanjih predstavniki Vlade RS, 
delodajalskih organizacij in sindikalnih konfederacij 
– med njimi tudi Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja (KSJS), katere člane je SVIZ – podpišejo 
socialni sporazum za leti 2015 in 2016 (5. februarja). 
Za sindikate je ključno, da iz dokumenta izhaja, da je 
za spreminjanje delovnopravne zakonodaje, trga dela, 
zdravstva, pokojninskega zavarovanja in plačnega 
sistema v javnem sektorju potrebno soglasje socialnih 
partnerjev. 
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SVIZ z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ) aprila podpiše Dogovor o določitvi meril 
in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja  
iz nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 
2014/15. 

Sedem sindikalnih central, med njimi KSJS, katere 
član je SVIZ, 14. maja poda pobudo za vložitev 
predloga sprememb Zakona o minimalni plači v 
parlamentarni postopek. Na upravnih enotah po 
Sloveniji 1. septembra tudi SVIZ začne aktivno zbirati 
podpise podpore za spremembo definicije minimalne 
plače, iz katere bi izvzeli dodatke za neugoden delovni 
čas, tj. dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo.

Predstavniki Vlade RS in sindikati javnega sektorja 
novembra podpišemo Dogovor o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za 
leto 2016. Skladno s IV. točko dogovora se morajo 
uveljaviti nove uvrstitve delovnih mest, ki so vezane 

na uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov, 
katerih vrednotenje je bilo spremenjeno z Aneksom  
št. 1 h KPJS in katerih uvrstitev je zaradi načela 
enakega plačila za primerljivo delo treba zvišati. 

2016

Sindikati javnega sektorja 9. junija na shodu  
»Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega 
dialoga v Sloveniji« pred poslopjem Vlade RS izrazimo 
nasprotovanje zaradi opustitve socialnega dialoga in 
enostranskega izstopa vlade iz pogajanj o plačah. 

V organizaciji SVIZ in Sindikata delavcev v vzgojni, 
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije  
(VIR) 2.500 pomočnikov in pomočnic vzgojiteljic in 
vzgojiteljev 29. junija pred sedežem Vlade RS zahteva 
takojšen začetek pogajanj za sklenitev dogovora o 
ustreznem ovrednotenju njihovega odgovornega dela.
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Na pobudo najslabše plačanih članic in članov SVIZ 
delavke in delavci iz plačne skupine »J« 3. novembra 
pred Vlado RS na protestnem shodu »Zahtevamo 
pošteno plačilo, nočemo miloščine!« v organizaciji KSJS, 
katere član je SVIZ, opozorijo, da s svojimi prihodki, kljub 
temu da delajo polni delovni čas, ne morejo dostojno 
živeti in si privoščiti temeljnih življenjskih dobrin. 

SVIZ po potrditvi na izredni seji glavnega odbora  
21. decembra pristopi k podpisu Dogovora o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju, ki odpravo varčevalnih ukrepov postavlja v 
leti 2017 in 2018. Dogovor opredeli sredstva za 
odpravo anomalij v plačnem sistemu, vključno z 
možnostjo izboljšanja plač zaposlenih iz skupine J  
ter pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic; izboljšuje se 
regres za letni dopust za zaposlene do 16. plačnega 
razreda in za tiste nad 41. plačnim razredom; 
izboljšujejo se premije dodatnega pokojninskega 
zavarovanja; kakršnokoli zvišanje plač zdravnikom pa 
zavezuje vlado k pogajanjem o ustreznem zvišanju 
plač drugih, z zdravniki primerljivih skupin zaposlenih. 

2017

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) in 
SVIZ 20. junija izpeljeta tretji protestni shod v šolskem 
letu 2016/17, namenjen izboljšanju položaja najslabše 
plačanih v javnem sektorju. Na shodu »Skupaj za 
skupino J in ostale najslabše plačane v javnem 
sektorju« več kot 2.500 udeleženk in udeležencev 
odločno zahteva, da Vlada RS s sindikati v pogajanjih 
o odpravi plačnih anomalij najprej podpiše dogovor za 
javne uslužbenke in uslužbence iz plačne skupine J  
in druge zaposlene do vključno 26. plačnega razreda, 
šele zatem se nadaljuje odpravljanje preostalih 
anomalij. Plače najslabše plačanih javnih uslužbencev 
se s 1. julijem 2017 zvišajo v povprečju za 1–3 plačne 
razrede (od 4 do 12 %). 

S Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS se konec avgusta uveljavi nova 
ureditev delovnega časa učiteljev v osnovnih in 
srednjih šolah, ki je po poskusnem spremljanju na 
vzorčnih šolah v šolskem letu 2017/18 v naslednjem 
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šolskem letu, tj. 2018/19, vzpostavljena v vseh šolah 
po Sloveniji. Cilj ureditve je poenotiti pravila o 
organizaciji in razporeditvi delovnega časa učitelja. 

Z razširjeno sejo glavnega odbora na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, ki poteka pod sloganom »Zakaj 
je izobraževalno delo vredno manj?« in na kateri ob 
svetovnem dnevu učiteljev (5. oktobra) sodeluje več 
kot tisoč izobraževalk in izobraževalcev iz vse 
Slovenije, SVIZ začne boj za izboljšanje plač učiteljic 
in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v 
vzgoji in izobraževanju, ki so dokazano plačani slabše 
kot zaposleni z isto stopnjo izobrazbe v drugih 
primerljivih poklicih. Kampanjo SVIZ nadaljuje z 
organizacijo shodov članstva z vseh 27 območnih 
odborov sindikata; poteka odločanje o splošni stavki v 
vzgoji in izobraževanju.

SVIZ 15. decembra Vladi RS napove splošno stavko v 
vzgoji in izobraževanju, o kateri so se pred tem izrekali 
vsi članice in člani sindikata ter s prepričljivo večino 
– kar 37.186 glasovi za – odločili, da SVIZ tudi za 
ceno stavke vztraja v zahtevah po ustreznem 
izboljšanju položaja izobraževanja in vrednotenja 
izobraževalnega dela. 

2018

S splošno stavko v vzgoji in izobraževanju se  
14. februarja sklene tridnevni stavkovni val javnega 
sektorja, ki so ga začeli policisti in zatem nadaljevali 
zaposleni v zdravstvenem in socialnem varstvu. SVIZ 
na dan stavke pripravi tudi množični protestni shod 
izobraževalk in izobraževalcev na Kongresnem trgu v 
Ljubljani. Udeleži se ga več kot 20.000 stavkajočih iz 
vse Slovenije, skupno pa v vrtcih in šolah takrat stavka 
40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. To 
pomeni najmnožičnejšo stavko v javnem sektorju od 
osamosvojitve Slovenije. 
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Po nepričakovani zavrnitvi dogovora, ki sta ga 
pogajalski skupini vlade in sindikatov javnega sektorja 
poprej sicer že uskladili, SVIZ 14. marca nadaljuje 
splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Poteka v več 
kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol, v njej pa sodeluje 
40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Na dan 
stavke potekajo protestni shodi v Ljubljani pred 
sedežem Vlade RS, v Mariboru, Murski Soboti, Celju, 
Velenju, Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju ter na 

Ravnah in na Ptuju, ki se jih udeleži 15.000 
vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, 
zaposlenih v vrtcih in šolah, kulturnikov ter 
podpornikov našega boja. Na shodih kulturnice in 
kulturniki opozorijo tudi na nesprejemljivo 
zapostavljenost kulture in nezadovoljstvo zaposlenih 
v njej. 

Po odstopu tedanjega predsednika vlade SVIZ za  
17. april že napovedano stavko za nedoločen čas 
prestavi. Po imenovanju nove slovenske vlade Glavni 
stavkovni odbor SVIZ na izredni seji oktobra sprejme 
sklep o nadaljevanju stavke 4., 5. in 6. decembra. 
Stavko in pridružitev stavkovnim aktivnostim 
razglasijo tudi zaposleni v kulturi. Tridnevna 
napovedana stavka je odpovedana, ko pogajalska 
skupina SVIZ 21. novembra z vlado parafira stavkovni 
sporazum o stavkovnih zahtevah in se nato do konca 
novembra o sprejemljivosti sporazuma izreče članstvo 
v SVIZ. Za podpis stavkovnega sporazuma glasuje 
36.559 zaposlenih ali 95,3 odstotka vseh, ki so se do 
vprašanja opredeljevali. 
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Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja 3. decembra podpišejo dokumente, 
povezane s sklenitvijo dogovora na novembra 
končanih pogajanjih. V Uradnem listu RS so  
7. decembra objavljeni stavkovni sporazum med 
Vlado RS in SVIZ, Dogovor o plačah in drugih stroških 
dela v javnem sektorju ter aneksi h kolektivni pogodbi 
za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti ter kolektivnim pogodbam dejavnosti in 
poklicev. Preko njih se uveljavljajo dogovorjeni plačni 
dvigi in dvigi dodatkov, ki jih je vladna pogajalska 
skupina uskladila v pogajanjih s sindikati javnega 
sektorja. Vsi zaposleni v javnem sektorju – z izjemo 
zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev – pridobijo 
najmanj en plačni razred, nekaterim se plače 
izboljšujejo za dva, tri ali celo štiri razrede. Zvišajo se 
dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za 
deljeni delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let 
se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, 
višja je odpravnina ob upokojitvi. 

SVIZ sredi novembra z Odločbo ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobi 
reprezentativnost tudi za dejavnost nastanitvenih 
ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno 
obolelih in zasvojenih oseb – v leto se uvrščajo 
socialnovarstveni zavodi. Na podlagi omenjenega 
dokumenta in drugih predpisov lahko SVIZ zdaj 
zastopa ne zgolj interese svojega članstva v 
socialnovarstvenih zavodih, temveč na ravni države 
tudi interese vseh zaposlenih v teh zavodih. SVIZ 
lahko tudi pristopi k področni kolektivni pogodbi in 
sodeluje pri njenih spremembah ter pri pristojnem 
ministrstvu opozarja na pravice in interese zaposlenih 
v socialnovarstvenih zavodih.

2019

SVIZ po mesecih usklajevanja januarja z MIZŠ doseže 
kompromis o plačilu nadomeščanj v osnovnih šolah, 
ki je opredeljeno v Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v RS v poglavju o urejanju 
delovnega časa učiteljic in učiteljev. 

SVIZ konec maja na MIZŠ naslovi zahtevo po 
takojšnjem reševanju že več let neurejene 
problematike mobilnih učiteljev, ki izvajajo dodatno 
strokovno pomoč za premagovanje ovir in 
primanjkljajev na več lokacijah oziroma zavodih. 
Zadnji avgustovski in prvi teden septembra poteka 
opredeljevanje o izvedbi stavke, ki jo podpre 97,5 
odstotka vseh zaposlenih (mobilnih učiteljev in 
solidarnostno tudi njihovih sodelavcev) v osnovnih 
šolah s prilagojenim programom, centrih in zavodih,  
v katerih ima SVIZ svoje članstvo. Štiri stavkovne 
zahteve so: naj država zagotovi zakonito povračilo 
stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene 
namene, naj uredi problematiko napredovanj mobilnih 
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učiteljev v nazive na delovnem mestu, uredi dolgoletno 
nezakonito določanje povečane učne obveznosti 
mobilnim učiteljem in njihovo preobremenjevanje ter 
zagotovi vštevanje časa, potrebnega za opravljanje 
vseh napotenih službenih poti, v delovni čas.  
V intenzivnih pogajanjih s šolskim ministrstvom v 
času od napovedi stavke do druge polovice septembra 
SVIZu uspe doseči dogovor, ki v zadostni meri 
naslovi stavkovne zahteve, in sindikat prekine priprave 
na stavko. 

2020

SVIZ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) 8. januarja podpišeta Dogovor o izvrševanju 
stavkovnega sporazuma v točki, ki opredeljuje 
prenovo kariernega napredovanja strokovnih delavcev 
in delavk v vzgoji in izobraževanju. Zahteva o prenovi 
sistema napredovanj je ena od točk Stavkovnega 
sporazuma, ki ga je sindikat z Vlado RS sklenil konec 
leta 2018, in je temelji na prizadevanju SVIZ, da se 
olajša napredovanje zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v nazive, ki je do tedaj zahtevnejše kot 
v drugih delih javnega sektorja.

20. julija SVIZ z MIZŠ podpiše izjavo o usklajenosti 
sprememb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive. Sledijo določitev in ureditev 
novega najvišjega naziva ter usklajevanja o možnostih 
napredovanja vzgojiteljicpomočnic v nazive. 



»Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je največja samostojna, demokratična 
in nestrankarska interesna organizacija v javnem sektorju v Sloveniji, ki zastopa interese zaposlenih 
v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, varuje njihov ekonomski in socialni položaj ter uveljavlja vlogo 
in pomen izobraževanja, znanosti in kulture kot temeljnih stebrov uspešne prihodnosti vsake družbe.« 
(1. člen Statuta SVIZ Slovenije)
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