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Svizov ne sestanku 

Minister dr. Žiga Turk je ob letošnjem 5. 

oktobru, svetovnem dnevu učiteljev, tj. 

dan zatem, ko je Vlada RS potrdila pred-

log proračuna za leti 2013 in 2014, pova-

bil deležnike na področju, ki ga pokriva 

MIZKŠ, na sestanek o že sprejetih skle-

pih vlade o varčevalnih posegih v izobra-

ževanje, znanost in kulturo. V SVIZ se 

sestanka nismo udeležili, saj najostreje 

nasprotujemo politiki izvršenih dejstev, 

ki jo je še enkrat zgovorno ponazorilo 

vabilo ministra. S sporočilom za javnost 

smo se odzvali na napovedane nespreje-

mljivo drastične reze v maso plač javnih 

uslužbencev in izrazili nestrinjanje s 

tem, da vlada in minister dr. Žiga Turk 

nista predstavnikom zaposlenih, stroke 

in vodstvom posameznih institucij v izo-

braževanju, znanosti in kulturi omogoči-

la niti, da bi se pred vladno odločitvijo 

seznanili s predlaganimi ukrepi, kaj šele 

da bi vplivali na odločitve, kar je sicer v 

demokracijah običajno. Po sestanku je 

minister javnost seznanil, da bo treba 

na področjih, za katera je pristojno 

MIZKŠ, stroške dela glede na leto 2011 

zmanjšati za približno 15 odstotkov.  

Kako naj bi se ti odstotki odrazili po 

posameznih sektorjih, ki jih pokriva 

ministrstvo, pa si lahko ogledate v spod-

nji tabeli.  

 

   
2013 (glede na leto 2012) 

 
2013 (glede na leto 2011) 

 
OŠ in SŠ 

 
10 % manj sredstev za stroške 
dela (glede na drugo polovico 

šol. leta 2012/2013) 

 
približno 15 % manj sredstev za 

stroške dela 

 
Kultura 

 
10 % manj sredstev za stroške 

dela 

 
17 % manj sredstev za stroške dela; od 

tega 11 % manj sredstev za plače 

 
Znanost 

 
8 % manj sredstev za stroške dela 

 
19 % manj sredstev za stroške dela 

 
Univerze 

 
8 % manj sredstev za stroške dela 

 

16 % manj sredstev za stroške dela 

Vir: spletna stran MIZKŠ (pridobljeno, 6. 10. 2012);  

www.mizks.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/7703/926855644669e6e29aee569267dee260.   



S t r a n  2  

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

telefon: +386 1 24 40 900, faks:+386 1 24 40 920, e-pošta: info@sviz.si 

  

Minister naj bi preprečil uničevanje 

glasovanje o tem, ali so pogajanja o 
znižanju plač sprejemljiva. SVIZ ob tem 
odločno zavrača načrtovane posege v 
izobraževanje, znanost in kulturo, ki v 
temelju ogrožajo raven dosežene kako-
vosti in hkrati razgrajujejo pomembne 
elemente socialne države.  Članice in 
člani GO so zato ministra pozvali, naj 
prepreči destruktivne posege na omen-
jena področja. Če tega ne zmore, pa 
naj odstopi in pokaže, da noče sprejeti 
vloge uničevalca javnega šolstva, zna-
nosti in kulture v Sloveniji.  V nadalje-
vanju seje je najvišji organ SVIZ med 
dvema kongresoma sprejel še sklep, da 
bo v primeru odpuščanja SVIZ delovna 
mesta branil z vsemi legalnimi in legiti-
mnimi sredstvi in da bo ob tem v poga-
janjih o spremembah delovno-pravne 
zakonodaje kategorično nasprotoval 
kakršnemu koli poslabševanju pogojev, 
povezanih s prenehanjem delovnega 
razmerja. Članice in člani GO SVIZ so 
se ob koncu seje seznanili še z nadalje-
vanjem pogajanj na področju reforme 
trga dela in pokojninske reforme,  
opredelili pa so se tudi do referendu-
mov o slovenskem državnem holdingu 
in slabi banki.  

Ta teden, 9. oktobra 2012, so se na 
Oražnovi ulici 3, v Ljubljani v luči 
napovedanega zniževanja sredstev za 
maso plač v letih 2013 in 2014 na izre-
dni seji sešli članice in člani Glavnega 
odbora SVIZ. Uvodoma jih je glavni 
tajnik Branimir Štrukelj seznanil z že 
omenjenimi podatki o nameravanem 
znižanju t. i. sredstev za stroške dela, 
ki jih je javnosti predstavil minister dr. 
Žiga Turk. Ob tem je glavni tajnik opo-
zoril na nekonsistentnost informacij o 
nameravanem znižanju sredstev, ki naj 
bi bilo v vzgoji, izobraževanju, znanos-
ti in kulturi glede na skupno napoveda-
no povprečno 5-odstotno znižanje 
mase plač, nesorazmerno veliko. Pora-
ja se vprašanje, kateri sektorji še var-
čujejo, če je znižanje na omenjenih 
ključnih področjih družbe tako obsež-
no. Ob povedanem ne gre zanemariti, 
da je bilo področje vzgoje in izobraže-
vanja že ob zadnjih posegih v plače v 
celotnem javnem sektorju deležno naj-
večjega, 4,6-odstotnega povprečnega 
znižanja osnovnih plač. Predstavniki 
GO SVIZ so se strinjali, da bo SVIZ ob 
morebitni zahtevi vlade po dodatnem 
znižanju plač med članstvom izpeljal 

GO SVIZ ministru sporoča, 
naj prepreči destruktivne 
posege v izobraževanje, zna-
nost in kulturo ali pa naj 
odstopi. 

 
N a  s p l e t n i  s t r a n i 
www.sviz.si si lahko ogle-
date videoposnetke z novi-
narske konference, ki je 
potekala po končani izred-
ni seji GO.   

Regres za prehrano 

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 40/12) določa pravico in kriterije za 
izplačilo regresa za prehrano. Enaka 
določila je vsebovala tudi Kolektivna 
pogodba za dejavnost VIZ v 103. členu. 
Edina novost, ki jo prinaša aneks, je 
določba, da so do regresa za prehrano 
upravičeni le tisti zaposleni, ki delajo 
oziroma katerih delovni čas je razporejen 
tako, da znaša več kot štiri (4) ure dnev-
no, drugih novosti pa aneks na tem pod-
ročju ne prinaša. To pomeni, da je dela-
vec upravičen do povračila stroškov za 
prehrano, če dela, glede na pogodbo o 
zaposlitvi, več kot štiri ure dnevno, pri 
čemer obseg dnevne pedagoške obvezno-
sti ni pomemben, enako tudi ne njegova 
fizična prisotnost na sedežu delodajalca 
(v šoli, vrtcu). Tako se v delovni čas dela-
vca enakovredno všteva delo(-vni čas), 
ki ga delavec opravi v zavodu, kakor tudi 
delo, ki ga delavec v dogovoru z deloda- 

jalcem opravi na terenu in doma. Če 
delodajalec ne upošteva in ne beleži dela 
oziroma delovnega časa, ki ga delavec 
opravi zunaj zavoda, krši določbe Zakona 
o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti. Enako mnenje sta podala takra-
tno šolsko ministrstvo (oktobra 2011) in 
Inšpektorat RS za delo (februarja 2012), 
in sicer da pri ugotavljanju upravičenja 
posameznega delavca do regresa za pre-
hrano zaradi narave dela v vzgoji in izob-
raževanju ni mogoče vztrajati pri 4 ali 
več urah fizične prisotnosti na delovnem 
mestu, ampak je treba izhajati iz oprav-
ljanja del in nalog, določenih v pogodbi o 
zaposlitvi. To pomeni, da je treba delav-
cu upoštevati tako delo, ki ga opravi v 
zavodu, kot tudi delo, ki ga delavec opra-
vi zunaj prostora delodajalca. Za dneve, 
ko je delavec odsoten z dela zaradi dopu-
sta, bolniške odsotnosti, službene poti in 
podobno, delavec do tega povračila ni 
upravičen. 
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Proti posegom v glasbeno šolstvo 

Po že omenjenem sestanku o varčeval-

nih posegih v proračun v prihodnjih 

dveh letih, ki ga je minuli teden, na 

svetovni dan učiteljev, 5. oktobra 

2012, na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport sklical dr. 

Žiga Turk so nekateri mediji objavili 

informacijo, da se je med vladnimi 

varčevalnimi ukrepi znašla tudi ukini-

tev javnih glasbenih šol. O tej proble-

matiki so zatem mediji povzemali mini-

strova pojasnila, iz katerih pa ni bilo 

mogoče razbrati jasnega in enoznačne- 

ga odgovora o tem, kaj čaka slovensko 

glasbeno šolstvo.  

Napoved ukinjanja javnih glasbenih šol 

in pomanjkanje ustreznih informacij 

sta med našim članstvom vzbudila veli-

ko ogorčenje in vznemirjenje in sklad-

no s sklepom izredne seje Glavnega 

odbora SVIZ smo na ministra dr. Žigo 

Turka včeraj, 10. oktobra 2012, naslo-

vili poziv, naj povsem jasno pove, kak-

šne ukrepe načrtuje Vlada RS na podro-

čju javnega glasbenega šolstva. 

Naše izobraževanje ni prerazkošno 

Evropska komisija je 5. oktobra letos 

ob izidu publikacije Plače učiteljev in 

ravnateljev v Evropi 2011/2012 javnos-

ti predstavila podatek, da so se v šest-

najstih državah Evropske unije odzvali 

na upad gospodarske rasti tudi z zniža-

njem ali zamrznitvijo učiteljskih plač. 

Ob tem ni mogoče prezreti, da je bila v 

poročilu med petimi državami (poleg 

Irske, Grčije, Španije in Portugalske), v 

katerih so proračunske omejitve in var-

čevalni ukrepi najbolj prizadeli učitel-

je, izpostavljena prav Slovenija. V luči 

tega podatka je še teže razumeti na 

novo napovedane drastične posege v 

naše izobraževanja, poleg tega pa tudi 

podatki septembra letos izdane študije 

Education at a Glance 2012, ki so jo  

pripravili pri OECD, zanikajo trditve o 

tem, da bi bil slovenski izobraževalni 

sistem prerazkošen.  

Tako so, denimo, slovenski učitelji z 

vsaj 15-letnimi delovnimi izkušnjami 

večinoma plačani slabši kot njihovi 

kolegi iz drugih držav. Nižje plače kot 

učitelji v Sloveniji prejemajo v Evropi 

le še učitelji v Grčiji, na Islandiji, na 

Poljskem, Madžarskem, Slovaškem in v 

Estoniji. Prav tako naša država ne pre-

dnjači niti po dležu BDP ali javnih sred-

stev, ki jih nameni izobraževalnim 

ustanovam. Po obeh merilih - s 6 % BDP 

in približno 10 % javnih sredstev - se je 

namreč leta 2009 uvrščala v spodnjo 

polovico analiziranih držav.   

Ministra dr. Žigo Turka smo 

pozvali, naj jasno pove, kak-

šne ukrepe načrtuje vlada na 

področju javnega glasbenega 

šolstva.  

   
Povprečno znižanje osnovne plače 

 
Vzgoja in izobraževanje 

 
-4,60 % 

 
Ministrstvo in organi v sest. 

 
-4,13 % 

 
Raziskovalna dejavnost 

 
-2,66 % 

 
Kultura 

 
-2,40 % 

 
Zdravstvo 

 
-1,50 % 

 
Javni sektor - skupaj 

 
-3,40 % 

 

V tabeli je prikazan 

povprečni učinek zadnjega 

znižanja osnovnih plač po 

podskupinah javnega sek-

torja (znižanje plačne 

lestvice - 8 % in odprava 

nesorazmerij). Vzgoji in 

izobraževanju je bilo vzeto 

največ.   


