
From: PR Stranka Alenke Bratušek [mailto:mediji@alenkabratusek.si]  
Sent: Tuesday, April 10, 2018 2:19 PM 
To: tajnistvo@sviz.si 
Subject: Re: FW: vprasanja SVIZ SLOVENIJE politicnim strankam 

 

Spoštovani, 

  

V Stranki Alenke Bratušek smo prepričani, da je znanje pogoj za razvoj družbe. Slovenija je 

lahko ponosna na to, da imamo dober izobraževalni sistem in visoko raven znanja. Dober 

javni vzgojno-izobraževalni sistem, ki ga imamo v naši državi, je naša velika prednost, na 

kateri moramo graditi tudi naprej. Sredstva, ki jih namenjamo za znanost in izobraževanje, je 

vsekakor treba dvigniti na raven, primerljivo z drugimi evropskimi državami. In nikakor 

popustiti težnjam, da se financiranje javnih in zasebnih šol izenači, saj bi to pomenilo 

slabšanje kakovosti v javnih šolah, ki so edine dostopne vsem pod enakimi pogoji. 

  

O tem, kateri plačni razred je primeren za kateri poklic, je težko govoriti na pamet. 

Populistično bi lahko na vsa vaša vprašanja odgovorili pritrdilno. Strinjamo se s trditvijo, da 

mora biti za primerljivo delo zagotovljeno enako plačilo. Znotraj plačnega sistem pa je treba 

odpraviti anomalije, ki so se pokazale skozi leta. 

  

Tudi pri tretjem vprašanju velja podoben odgovor: enako plačilo za primerljivo delo naj bo 

zagotovljeno. Dodajamo pa, da so razmerja med delovnimi mesti/med različnimi deli 

določena v enotnem plačnem razredu. S temi razmerji ste se ob uveljavljanju enotnega 

plačnega sistema partnerji strinjali. Res pa je tudi, da je vlada, ko je popustila zdravnikom, ta 

razmerja podrla. 

  

Prioriteta te vlade, ne šele prihodnje, bi morala biti, da doseže dogovor s sindikati javnega 

sektorja. Ko je odhajala vlada Alenke Bratušek in opravljala tekoče posle, je pogajanja s 

sindikati izvedla do konca – pripravljen in usklajen sporazum je gospoda Cerarja pričakal na 

mizi. Škoda, da on ne čuti enake odgovornosti do države in bo ta vroč kostanj pustil naslednji 

vladi, ki se bo s sindikati zagotovo morala začeti pogovarjati prednostno. 

  

Lep pozdrav, 

  

Denis Vičič, odnosi z javnostmi pri Stranki Alenke Bratušek 
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