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Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) 
je največja samostojna, demokratična 
in nestrankarska interesna organizacija 
v javnem sek torju v Sloveniji, ki 
zastopa interese zaposlenih v vzgo ji, 
izobraževanju, znanosti in kulturi, 
varuje njihov ekonomski in socialni 
položaj ter uveljavlja vlogo in pomen 
izobraževanja, znanosti in kulture 
kot temeljnih steb rov uspešne 
prihodnosti vsake dru žbe. 
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Leta 2013 je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vstopil v 24. leto, odkar orga-
nizirano in uspešno zastopa interese zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi ter javnem sektor-
ju nasploh. Uspešnost našega sindikalnega delovanja se je sprva več kot desetletje merila predvsem z dosežki 
pri zviševanju plač, kopičenju in povečevanju dodatkov, širitvi bonitet in povečevanju nadomestil za stroške, 
ki nastajajo ob delu. Veliko smo pripomogli tudi k izboljšanju pogojev za delo, a je bilo to bistveno manj cenje-
no kot zviševanje plač, prav tako je bila kot sama po sebi umevna tudi zložna krepitev posameznih elementov 
socialne države kot najpomembnejše pridobitve sodobne evropske civilizacije. A po začetku krize konec leta 
2008 so se razmere bliskovito spremenile in čez noč smo bili prisiljeni preiti v obrambo že pridobljenih pravic. 
Predvsem v minulih dveh šolskih letih, ko sta bili v Sloveniji solidarnost in socialna država nekajkrat na preiz-
kušnji, smo se z našimi članicami in člani, ki so naša prizadevanja podprli z redko videno odločnostjo, pogu-
mom, občutkom za skupno dobro, a tudi s pripravljenostjo na osebne žrtve, uspešno zoperstavili neoliberalni 
logiki vztrajnega zmanjševanja pravic, po kateri je posegla oblast. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je 
SVIZ-u v sicer ostrih konfl iktih uspelo preprečiti vladajočim uveljavitev škodljivih ukrepov, ki so ogrožali ka-
kovost in položaj javnih storitev v naši državi. Obranili smo delovna mesta, standarde in normative v javnem 
izobraževanju in v največji meri nam je uspelo ohraniti materialni položaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, 
znanosti in kulturi. V sindikalnih bojih za participativno demokracijo, ohranitev in utrditev socialne države in 
kakovostnih javnih storitev, za delovna mesta in ohranitev materialnega položaja zaposlenih je SVIZ postal 
sinonim za dobro organiziran sindikat, ki je sposoben načrtovati in nadzorovano izpeljati tudi najzahtevnejše 
sindikalne akcije, kot so stavke in množične demonstracije.
 
Pridružite se nam! Skupaj bomo obranili socialno državo, delovna mesta in dostojne plače!

Jelka Velički, Branimir Štrukelj, 
predsednica SVIZ Slovenije glavni tajnik SVIZ Slovenije

Skupaj za pošteno plačana 
delovna mesta in socialno državo
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Kot aktivni, odločujoči član boste lahko v okviru 
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije (SVIZ) kot največje samostojne, demo-
kratične in nestrankarske interesne organizacije v 
javnem sektorju v Sloveniji, ki od 15. maja 1990 za-
stopa zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in 
kulturi, organizirano izražali in uresničevali svoje 
interese, varovali svoj ekonomski in socialni polo-
žaj, svoje pravice na delovnem mestu, ob tem pa 
uveljavljali vlogo in pomen izobraževanja, znanosti 
in kulture kot temeljnih stebrov uspešne sedanjosti 
in prihodnosti naše države ter vplivali na oblikova-
nje politike v izobraževanju, znanosti in kulturi. 

V zdajšnjih negotovih družbenih okoliščinah zapo-
sleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi 
morda bolj kot kadarkoli do zdaj potrebujete zašči-
to sindikata. Predvsem izpostavljeni ste mladi, ki 
ste šele vstopili na svojo poklicno pot. 

Pridružite se 37.986 (podatek za julij 2013) že aktiv-
nim članicam in članom SVIZ ter tako še povečajte 
našo pogajalsko moč. Za vas bo SVIZ še naprej:

•  zahteval čim boljši gmotni in socialni, predvsem 
pa enakopraven ekonomski položaj z zaposleni-
mi v drugih dejavnostih v Republiki Sloveniji, 

Zakaj naj postanem član SVIZ

•  sklepal in nadzoroval izvajanje kolektivnih po-
godb, 

• organizirano z večinskim mnenjem vplival na 
oblikovanje zakonodaje, ki ureja področje vzgoje, 
izobraževanja, znanosti, socialnega varstva in kul-
ture ter celotnega javnega sektorja,

 
•  sodeloval pri odločanju in pogajanjih o urejanju 

delovnih razmerij in vrednotenju dela ter življenj-
skih 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 za-
poslenimi v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kul-
turi, 

• pospeševal strokovni razvoj članstva. 

Izpolnite pristopno izjavo in se včlanite v Sindikat 
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije!
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Katere pravice in ugodnosti prinaša članstvo02

Ko bodo kakorkoli ogrožene vaše pravice iz dela in delovnega razmerja ali pa boste želeli le dobiti strokoven 
nasvet, vam je na voljo brezplačna pravna pomoč naših strokovnih sodelavcev za pravne zadeve. 

Brezplačna pravna pomoč

Življenje nas marsikdaj postavi pred težke preizkuš nje. Ko boste v stiski, lahko kot član SVIZ zaprosite za fi -
nančno pomoč.

Finančna pomoč

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

Višja solidarnostna pomoč in jubilejne nagrade

Če boste morda vi ali vaši družinski člani potrebovali sredstva za zdravljenje, nakup zdravil in pripomočkov v 
tujini, se lahko s prošnjo za pomoč obrnete na Lizin zdravstveni sklad, ki od leta 2008 deluje v okviru SVIZ.

Lizin zdravstveni sklad
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Če želite pridobiti ustrezno izobrazbo, ki jo od vas zahteva delovno mesto, na katerem ste zaposleni, vam SVIZ 
subvencionira dodatno izobraževanje oziroma izobraževanje za pridobitev ustrezne izo  brazbe.

Subvencionirano dodatno izobraževanje

So morda vaši otroci vpisani v program rednega šolanja oziroma študija za smeri vzgoje in izobraževanja ter 
kulture? SVIZ vsako leto podeli eno štipendijo za srednješolsko, drugo pa za visokošolsko izo b raževanje. 

Štipendiranje

S svojimi družinskimi člani lahko po ugodni ceni počitnikujete v več kot 40 sindikalnih počitniških stanova-
njih po vsej Sloveniji: v Izoli, Luciji, Ankaranu, Piranu, Kranjski Gori, Bohinjski Bistrici, v Dobrni, Podčetrt-
ku, Zrečah, Moravskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah, Rogaški Slatini in Banovcih. 

Počitniška stanovanja

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 … 

Ugodnosti in popusti

02
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Če ste športno aktivni, se lahko vsako leto preskusite v različnih športnih disciplinah na tradicionalnih Špor-
tnih igrah SVIZ. Na igrah ste prav tako dobrodošli, če radi le navijate ali spoznavate kolege iz vse Slovenije. 

Športne igre SVIZ

Kot član SVIZ ne boste nikoli ostali brez informacij o pomembnem aktualnem dogajanju. Za vas dnevno objavlja-
mo vse najpomembnejše informacije za področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture na spletni strani 
www.sviz.si, obveščamo vas preko sindikalnih zaupnikov v vaših zavodih, naročite pa se lahko tudi na mesečne 
e-Svizove novice, v katerih so zbrani utrinki iz dogajanja v sindikatu.

Informacije o aktualnem dogajanju

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

Družabna omrežja

Kot 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.

Strokovni sindikalni zaupniki

02
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Ko se boste odločili pridružiti SVIZ, se obrnite na sindikalnega zaupnika v svojem zavodu in pri njem izpolni-
te ter podpišite pristopno izjavo.

Pristopno izjavo sicer lahko dobite tudi na spletni strani www.sviz.si. Izpolnjeno in podpisano pošljite po pošti 
na naslov sedeža sindikata:  

SVIZ Slovenije
Oražnova ulica 3
p. p. 196
1102 Ljubljana

Kot novopridruženi član SVIZ prejmete člansko izkaznico SVIZ, ki prinaša številne že omenjene pravice in 
ugodnosti. 

Kako naj postanem član SVIZ

Kako se pridružiti SVIZ
Ime in priimek JANEZ VZOREC

   

Leto rojstva 1949   Članska številka  0000000001   Leto vstopa 1990

Območni odbor LJUBLJANA

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana

tel.: 01/24 40 900, faks: 01/24 40 920

e-naslov: info@sviz.si, spletna stran: www.sviz.si

0

JE  SAMOSTOJEN, DEMOKRATIČEN, 
NESTRANKARSKI SINDIKAT  IN  

NEPRIDOBITNA INTERESNA 
ORGANIZACIJA  ZAPOSLENIH V 

VZGOJI, IZOBRAŽEVANJU, 
ZNANOSTI IN  KULTURI .

 WE ARE AN INDEPENDENT, 
DEMOCRATIC, NON-POLITI CAL 

AND NON-PROFIT  INTEREST 
ORGANIZATION OF EMPLOYEES 

IN  EDUCATION, SCIEN CE 
AND CULTURE.

EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE

TRADE UNION OF SLOVENIA

ESTUSSINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

Izobraževalna internacionala 
Education International
Internationale de l’Education
Bildungsinternationale

MEMBER OF 
EDUCATION I NTERNATIONAL

03

Članstvo v SVIZ je prostovoljno. Sindikatu se lahko pridružijo zaposleni v: predšolski vzgoji, osnovnošolskem 
izobraževanju, glasbenem izobraževanju, srednješolskem splo šnem, strokovnem in poklicnem izobraževa-
nju, dijaških domovih, višjem strokovnem izobraževanju, vzgoji, izob raževanju, usposabljanju in socialnem 
varstvu oseb s posebnimi potrebami, visokošolskem izob ra ževanju in študentskih domovih, na ljudskih uni-
verzah in v organizacijah za izobraževanje odraslih in mladine, znanstveni in raziskovalni dejavnosti, knjižni-
cah, arhivih, muzejih, galerijah, varstvu kulturne dediščine, poustvarjalni in ustvarjalni umetnosti. Zaposleni 
v omenjenih dejavnostih lahko ostanejo člani SVIZ tudi po upokojitvi ali ob morebitni izgubi zaposlitve.

Kdo lahko postane član SVIZ
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Mesečna članarina za zaposlene članice in člane zna ša 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 2013 znaša 
kot že nekaj let do zdaj 12,50 evra).

Znesek za članarino bo z vašim pooblastilom skladno z zakonodajo mesečno odvajal od vaše plače delodajalec, če 
pa se boste včlanili kot posameznik, jo plačujete sami preko plačilnega naloga ali spletne banke. 

Ko želite prekiniti članstvo v SVIZ, napišete izstopno izjavo in jo skupaj s svojo člansko izkaznico oddate sin-
dikalnemu zaupniku v svojem zavodu oziroma pošljete po pošti na naslov:

SVIZ Slovenije
Oražnova ulica 3
p. p. 196
1102 Ljubljana

Koliko znaša članarina

Kako poravnam članarino

Izstop iz sindikata

03
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SVIZ v skoraj 900 zavodih04

SVIZ zastopa 37.986 članic in članov (podatek za julij 
2013) v 895 zavodih na vseh ravneh izobraževanja, v 
znanosti in kulturi. V večini slovenskih vrtcev, osnov-
nih in srednjih šol ter na številnih fakultetah, v razi-
skovalnih ustanovah in kulturnih organizacijah ima 
871 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki predstavljajo 
zaposlene v razmerju do vodstva zavoda in prvi nave-
žejo stik z območnim odborom sindikata ali tajniš t-
vom glavnega odbora. V slednjem za podporo član-
stvu skrbi 12 strokovnih sodelavcev, med katerimi jih 
ima enajst najmanj visokošolsko izobrazbo. 

SVIZ ima po vsej Sloveniji 27 območnih odborov, 
predsedniki le-teh pa predstavljajo članstvo svojega 
območja tudi v Glavnem odboru (GO) SVIZ Slove-

nije, ki je najvišji organ sindikata med dvema kon-
gresoma. Kongres poteka vsaka štiri leta, delegati 
pa na njem začrtajo delovanje sindikata za priho-
dnje obdobje. V GO SVIZ so ob predsednikih ob-
močij še predsedniki sindikalnih konferenc, voljeni 
predstavniki območnih odborov, predstavnik kon-
ference visokega šolstva in znanosti, predsedniki 
sekcij in glavni tajnik. GO oblikuje stališča, ugoto-
vitve in zahteve s področja svojih pristojnosti, sprej-
me letni program nalog in fi nančni načrt, obravna-
va pobude in predloge Izvršilnega odbora SVIZ, 
odloča o posameznih skupnih aktivnostih za ureja-
nje ekonomskega, gmotnega in socialnega položaja 
članstva ter zaposlenih v dejavnostih vzgoje, izo-
braževanja, znanosti in kulture. 
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Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti 
in kulture Slovenije

 

KONGRES

Nadzorni 
odbor

voli Komisija za
statutarna 

vprašanja in 
pritožbe

predsedniki
konferenc (6)

predsedniki 00 (27)

voljeni
predstavniki 00 (19)

predstavnik
konference visokega
šolstva in znanosti

predsedniki sekcij (5)

glavni tajnik

GLAVNI ODBOR

voli

predsedniki

glavni tajnik

IZVRŠILNI ODBOR
predsednice/predsedniki SK in glavni tajnik

SINDIKALNA    KONFERENCA

27 OBMOČNIH ODBOROV

871 sindikalnih zaupnic in zaupnikov
895 zavodov

37.986 članic in članov

predšolske 
vzgoje

osnovnih in
glasbenih šol

ter zavodov za
izobraževanje

odraslih

osnovnih šol in
zavodov za otroke 
in mladostnike s 

posebnimi 
potrebami

srednjih,
višjih šol

in dijaških
domov

visoka
šolstva in
znanosti

kulturnih
organizacij
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SVIZ dejaven tudi mednarodno05

SVIZ je eden od ustanovnih članov Izobraževalne 
internacionale (Education International, EI) ki je 
bila osnovana leta 1993. 

Je član Evropskega sindikalnega odbora za izobra-
ževanje (European Trade Union Committee for Edu-
cation, ETUCE), povezan je z Organizacijo za go-
spodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD), 
Mednarodno organizacijo dela (International La-
bour Organization, ILO) in Unescom, od leta 2011 
pa tudi član Mednarodne zveze glasbenikov (Inter-
national Federation of Musicians, FIM).

SVIZ je tudi ustanovni član Konfederacije sindika-
tov javnega sektorja Slovenije (KSJS).
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Najpomembnejši dosežki za članstvo06

1991 Podpisana Kolektivna pogodba za javni sek-
tor.

1992 Podpisana Kolektivna pogodba za razisko-
valno 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 izobraz-
bo, ki imajo delovno dobo 25 let in več; po-
večanje dodatka za nazive pedagoških in 
drugih strokovnih delavcev. 

1994 Sistemska ureditev izhodiščnih plač v jav-
nem sektorju. Zmanjšanje celotne tedenske 
delovne obveznosti učiteljev za dve pedago-
ški uri in zmanjšanje učne obveznosti za 
eno pedagoško uro. Podpisana Kolektivna 
pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja, s katero se uvede odpravnina ob neza-
konitem odpuščanju; zagotovi varstvo za 
starejše učitelje z zmanjšanjem učne obve-
znosti; doseže izplačilo jubilejne nagrade 
glede na bruto plačo; izplačilo dodatka za 
poučevanje maturitetnih predmetov in do-
datka za poučevanje treh predmetov. 

1995 Doseženo izplačilo dodatka za mentorstvo.

1996 Omogočeno lažje pridobivanje poklicnih 
nazivov; obenem pa pridobljeni nazivi po-
stanejo trajni. Zagotovljeno nadomestilo pla-
če za polprofesionalnega sindikalnega za-
up nika. 

1997 Z napovedano stavko dosežena zakonska 
uveljavitev plačilnih razredov.

1998 Podpisan dogovor med Vlado RS, sindikati 
zavodov na univerzah in raziskovalnih in-
štitutih o prestrukturiranju plačnega siste-
ma, s katerim bi plače zaposlenih na univer-
zah in v raziskovanju postale primerljive s 
plačami vodilnih v drugih poklicih. 

 
1999- SVIZ v pogajanjih o spremembah Kolek 
2002 tivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izo-

braževanja z vlado postavi v ospredje pri-
merjave poklicev v vzgoji, izobraževanju, 
znanosti in kulturi z drugimi poklici v jav-
nem sektorju ter zatem doseže primerljivo 
rast plač za vse zaposlene v vzgoji, izobraže-
vanju, znanosti in kulturi. Z Aneksom h Ko-
lektivni pogodbi za dejavnost vzgojo in izo-
braževanje se zviša dodatek za psihofi zične 
obremenitve (za 250,38 evra bruto) in pribli-
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žno 27.000 strokovnih delavcev v vrtcih, šo-
lah in dijaških domovih pomakne navzgor 
po socialni lestvici ter skoraj v celoti izniči 
neupravičene razlike, ki so pred spremem-
bo obstajale glede na plače primerljivih po-
klicev.

2000 Uveljavljena pravica iz Dogovora o zagota-
vljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja, o 
reševanju presežkov delovne sile in izvaja-
nju strokovnega spopolnjevanja, katerega 
ključni dosežek je bilo napredovanje do pet 
plačnih razredov tudi za zaposlene, ki nima-
jo VII. stopnje izobrazbe. 

2005 Pokojninski načrt Zaprtega vzajemnega po-
kojninskega sklada za javne uslužbence 
(ZVPSJU) kot edini pokojninski na črt v dr-
žavi, ki je izdelan v obliki kolektivne pogod-
be in ga ni mogoče spreminjati brez soglasja 
predstavnikov zavarovancev.

2007 SVIZ zbere več kot 76.000 podpisov proti 
zniževanju sredstev za javno šolstvo v korist 
zasebnega šolstva.

2009 Potrjene spremembe in dopolnitve Kolek-
tivne pogodbe za kulturne dejavnosti, ki op-
redeljujejo nadomestilo za delo sindikalnih 
zaupnikov na področju kulture, in aneks h 
Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, 
ki opredeljuje uvrstitev v plačne razrede vr-
hunskih glasbenikov in prvakov. Podpisana 

izjava o usklajenosti Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in fi -
nanciranju vzgoje in izobraževanja, ki učite-
ljem z višješolsko izobrazbo, ki so do uvelja-
vitve ZOFVI leta 1996 izpolnjevali pogoje 
za opravljanje vzgojno-izobraževalnega de-
la, omogoča enakovredno kandidiranje na 
razpisih za prosta delovna mesta in zaposlo-
vanje kot kandidatom, ki izpolnjujejo pred-
pisane pogoje. 

2012 Po enodnevni splošni stavki javnega sektor-
ja (18. aprila) zaradi nasprotovanja vladnim 
predlogom za uravnoteženje javnih fi nanc 
podpisan Socialni sporazum. Sindikatom 
uspe ohraniti socialno državo in kakovo-
stne javne storitve, v zameno za ohranitev 
številnih delovnih mest, pristanejo na za-
časno znižanje plač. Na protestnem shodu 
Za socialno Slovenijo v Ljubljani je med 
30.000 udeleženci 5.000 članic in članov 
SVIZ.

2013 V sklopu enodnevne splošne stavke javnega 
sektorja (23. januarja) SVIZ organizira pro-
testne shode v vseh večjih slovenskih me-
stih. Vlada se vrne na pogajanja; SVIZ ob 
veliki podpori strokovne in širše javnosti 
uspe ohraniti standarde in normative v vzgo-
ji in izobraževanju ter s tem kakovost slo-
venskih vrtcev in šol. Prepreči tudi izgubo 
tisoče delovnih mest.
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Kontaktni podatki

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije - SVIZ

Oražnova ulica 3 

p. p. 196

1102 Ljubljana

Telefon: 01 24 40 900

Faks: 01 24 40 920

Spletna stran: www.sviz.si

Elektronski naslovi: tajnistvo@sviz.si; info@sviz.si; pravna.pisarna@sviz.si

Rezervacija počitniških stanovanj: www.odpocij.si

Facebook: www.facebook.com/sviz.slovenije

Twitter: twitter.com/svizslovenije



Fotografi je: arhiv SVIZ.  Oblikovanje, priprava in tisk: MatFormat. Natisnjeno: 10.000 izvodov. Ljubljana, avgust 2013.

www.sviz.si


