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Srečno 2019!

Dogovor z vlado v Uradnem listu

Predstavniki Vlade RS in reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja – med njimi SVIZ
– so podpisali dokumente, preko katerih se
uveljavljajo plačni dvigi in dvigi dodatkov, ki
so bili dogovorjeni v novembra letos sklenjenih pogajanjih.

Na Ministrstvu za javno upravo so predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja – med njimi SVIZ – 3. 12.
2018 podpisali dokumente, povezane s
sklenitvijo dogovora na nedavno končanih
pogajanjih. V Uradnem listu RS so bili zatem
7. 12. 2018 med drugim 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 –

bodo pridobili najmanj en plačni razred,
nekaterim pa se bodo plače izboljšale za
dva, tri ali celo štiri. Višji bodo 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. Dogovorjeni dvigi plač, dodatkov
in ostalih pravic so skupno ocenjeni na
dobrih 300 milijonov evrov, predvidena pa
je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih
dveh letih. Plačni dvigi in dvigi dodatkov pa
se pri večini poklicev uveljavljajo z aneksi h
kolektivnim pogodbam. Objavo omenjenih
dokumentov najdete na spletni strani Uradnega lista RS (št. 80/2018, z dne 7. 12.
2018), vsi najpomembnejši pa so dostopni
tudi na naši spletni strani – klik!

Izvoljena predsednica glavnega odbora

Članice in člani GO SVIZ so na decembrski seji
za vodenje najvišjega organa sindikata med
kongresoma za mandat 2018–2022 soglasno
potrdili Jelko Velički, ki je to funkcijo že
opravljala tudi v minulih dveh štiriletnih
obdobjih.

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so na
svoji drugi redni seji, ki je na sedežu sindikata na Oražnovi ulici 3 v Ljubljani potekala
11. 12. 2018, izvolili predsednico za novo
štiriletno obdobje. Najvišji organ sindikata
med kongresoma bo do leta 2022 še naprej
vodila že dozdajšnja predsednica Jelka Velički, sicer tudi predsednica Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov
za izobraževanje odraslih SVIZ. Jelka Velički,
ki prihaja z Osnovne šole Antona Aškerca iz
Velenja, kjer je učiteljica razrednega pouka,
je ob izvolitvi povedala, da vodenje tako
pomembnega organa sindikata dojema kot
čast, kot veliko odgovornost in občutek
zaupanja, ki ga je treba upravičiti in še krepiti. Kot je zapisala tudi že v svojem programu ob kandidaturi, namerava ohranjati in
še utrjevati ugled SVIZ-a, spodbujala pa bo
tudi krepitev sodelovanja in povezovanja
sindikatov v javnih službah, med različnimi
gospodarskimi in negospodarskimi sindikati

v državi in podobnimi sindikati, kot je
SVIZ, v Evropi. Poudarila je še, da si bo
prizadevala za varovanje dostojanstva in
povečevanja ugleda poklicev, ki jih opravljajo zaposleni v dejavnostih SVIZ, obenem pa v sindikatu zagovarjala demokratični dialog in se zavzemala za to, da se bo
ohranila dozdajšnja ničelna toleranca do
nasilja. Po redni seji glavnega odbora je
bila izpeljana še izredna seja Glavnega
stavkovnega odbora SVIZ, na kateri so se
članice in člani seznanili s podrobnostmi,
povezanimi s sklenitvijo stavkovnega sporazuma z Vlado RS, in sprejeli sklep o
preklicu stavke. Glavni tajnik SVIZ je v
razpravi še enkrat izpostavil pomembnost
in sporočilno vrednost množičnega opredeljevanja celotnega članstva sindikata in
drugih zaposlenih v vzgoji, izobraževanju,
znanosti in kulturi o sprejemljivosti vsebine stavkovnega sporazuma. Več tukaj.
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Zavodi morajo dobiti sredstva

Ob dogovorjenem povišanju plač v pogajanjih med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja SVIZ izpostavlja, da
mora za to država zagotoviti tudi ustrezna
(dodatna) sredstva, ne pa morebiti prelagati
te nove obveznosti na posamezne zavode.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v
funkciji državnega svetnika ter skladno s
Poslovnikom Državnega sveta 10. 12. 2018
zastavil pisno vprašanje, ki bo naslovljeno
na ministra za izobraževanje, znanost in
šport dr. Jerneja Pikala, in sicer v zvezi z
zagotovitvijo ustreznega financiranja študijske dejavnosti, visokošolskih zavodov, cene
raziskovalne ure, povišanja vrednosti projektov in cene programa srednjega šolstva
po nedavno sklenjenem stavkovnem sporazumu med SVIZ-om in Vlado RS. V pogajanjih med Vlado RS in reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja so bila namreč
dogovorjena povišanja plač, SVIZ pa ob tem
izpostavlja, da mora za to država tudi zagotoviti ustrezna (dodatna) sredstva, ne pa
morebiti prelagati te nove obveznosti na
posamezne zavode ter se tako »zajedati« v
trenutna finančna sredstva in s tem ogrožati njihovega normalnega delovanja, kakovo-

sti procesov ipd. Minister dr. Jernej Pikalo
mora zato odgovoriti na vprašanja, kdaj bo
sklenjen aneks k obstoječim pogodbam o
financiranju študijske dejavnosti, v katerem
bodo zagotovljena dodatna sredstva v skladu z dogovorjenim dvigom plač; kako, kdaj
in v kakšni meri se bo v letu 2019 s stavkovnim sporazumom dogovorjeno zvišanje plač
odrazilo v sklepu ministra, v okviru katerega
se podrobneje določi sredstva za temeljni
steber financiranja visokošolskih zavodov;
kdaj in kako se bosta, upoštevaje dogovorjeni dvig plač, povišala cena raziskovalne
ure (programsko financiranje) ter absolutni
znesek vrednosti projektov (projektno financiranje) za izvajanje raziskovalne dejavnosti; kako in v kakšnem znesku se bo glede
na dogovorjeno zvišanje plač povečala cena
programa srednjega šolstva na dijaka.

Nemoč učiteljev ob pomanjkljivostih sistema

SVIZ je pristojne pozval, naj se lotijo priprave
sprememb zakonodaje, ki bo izobraževalkam
in izobraževalcem omogočala učinkovito
preprečevati medvrstniško nasilje in ustrezno
(za)ščititi žrtve nasilja.

Ob objavah v medijih, povezanih z začetkom sojenja nekdanjemu ravnatelju Dušanu
Mercu zaradi očitkov, da naj bi nekdanjima
devetošolcema kršil ustavno pravico do
izobraževanja, smo v SVIZ-u v sporočilu
javnost 5. 12. 2018 zavzeli stališče, da predstavlja omenjeno dogajanje zgovoren dokaz, da so predpisi v našem šolstvu in tudi
širše postali neobčutljivi za povsem človeško presojo, kaj je prav in kaj narobe. Zapisali smo, da je po oceni sindikata bivši ravnatelj ravnal ustrezno in se je v danih okoliščinah odzval edino pravilno, zato smo
podčrtali, da je treba obstoječe predpise, ki
takšno ravnanje kaznujejo na sodišču, brez
odlašanja spremeniti. Po mnenju SVIZ je
namreč povsem nesprejemljivo, da se pravico do šolanja v danem primeru izpostavlja
kot absolutno in se prek nje ščiti nasilneže,

medtem ko žrtvam nasilja ni zagotovljena
nobena takojšnja zaščita ter se kaznuje
tistega, ki se je v danih okoliščinah odločil
odzvati in je takoj poskrbel za zavarovanje
žrtev. Postavlja se tudi vprašanje, kako naj
ravnajo učiteljice in učitelji, ravnatelji in
ravnateljice ter drugi zaposleni, ki bi se
srečali s podobnimi nasilnimi dejanji. Naj
raje pogledajo stran, ker bodo sicer končali
v sodnih postopkih in se znašli pod drugimi
različnimi pritiski?! Kot je zapisalo že Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
je treba ob pojavih nasilja ukrepati takoj,
zato je SVIZ pristojne pozval, naj se lotijo
priprave sprememb zakonodaje, ki bo izobraževalkam in izobraževalcem omogočala
učinkovito preprečevati medvrstniško nasilje in ustrezno (za)ščititi žrtve nasilja.

Koliko nasilja je v naših šolah?

Različne aktualne raziskave, ki jih pri nas
izvaja Pedagoški inštitut, so skozi odgovore
učencev, ravnateljev in učiteljev osvetlile
tudi problematiko nasilja in še posebno medvrstniškega nasilja v šolskem okolju v Sloveniji.

Pedagoški inštitut je v okviru raziskave
Mednarodne raziskave o bralni pismenosti
PIRLS 2016 ter Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS,
katerima so v vprašalniku dodali tudi spremenljivke o nasilju in posebej še medvrstniškem nasilju, v iztekajočem se letu predstavil nekatere temeljne ugotovitve na tem
področju. Odgovori na vprašanja o pogostosti različnih oblik trpinčenja, nadlegovanja
oziroma ustrahovanja v šoli so pokazali, da
medvrstniško nasilje med četrtošolci v Sloveniji ni redko, enako pa velja tudi za navzočnost nasilja v populaciji osmošolcev. Iz
raziskave ICSS, ki je bila izpeljana med slovenskimi osmošolci, tako denimo izhaja, da
je bilo več kot 10 % učencev deležnih bodisi
grožnje s fizičnim napadom ali samega napada po vsaj enkrat v obravnavanem trimesečnem obdobju. Vsaj enkrat je bilo približ-

no 19 % učencev deležnih tega, da jim je
drugi učenec namenoma poškodoval katero
od njihovih stvari. V sklopu omenjenih raziskav so ob učencih na trditve o nasilju odgovarjali še ravnatelji, o siceršnji disciplini
in varnosti v šolah pa so se izrekli tudi učitelji. Ugotovljeno je bilo, da se ravnatelji in
učitelji problematike nasilja v šolskem okolju dobro zavedajo, ob čemer pa del učiteljev meni, da varnostna pravila in ukrepi,
povezani s preprečevanjem nasilja, na njihovi šoli niso zadostni. Ob prepričanju, da
se želi prav vsaka šola v Sloveniji čim kakovostneje spoprijeti s preprečevanjem nasilja, so na Pedagoškem inštitutu zato preverili tudi, katere strategije šole v ta namen
uporabljajo. Če želite o tem in drugih ugotovitvah, povezanih z nasiljem v naših šolah, zvedeti več, si to lahko preberete na tej
povezavi.
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Izzivi svetovalne službe

V iztekajočem se letu sta Sekcija svetovalnih
delavk in delavcev SVIZ in Društvo svetovalnih delavcev Slovenije aktivno sodelovala s
predmetno razvojno skupino, zavodom za
šolstvo, ministrstvom za izobraževanje, prisotni so bili na regijskih posvetih in na protestnih shodih sindikata.

Predsedstvi svetovalnih delavk in delavcev
iz sekcije SVIZ, ki jo vodi Darinka Dekleva, in
Društva svetovalnih delavcev Slovenije –
njegova predsednica je Ajda Erjavec Bartolj
– sta se 18. 12. 2018 sešli na sedežu našega
sindikata, da bi pripomogli k poenotenju in
izboljšanju delovnih pogojev svetovalnih
delavcev ter k vzpostavitvi ustrezne strokovne avtonomije, ki bo omogočila, da bo
lahko svetovalna služba spet delala to, za
kar je bila pred 50 leti ustanovljena. Gre za
strokovno avtonomno službo, edinstveno v
Evropi, ki predstavlja podporni in svetovalni
organ vsem, ki so vključeni v vzgojnoizobraževalno mrežo. Svetovalni delavke in
delavci pa se pri tem ne morejo sprijazniti s
statusom »uradnika, ki se zna tudi pogovoriti z otrokom«. Njihovo temeljno poslanstvo ovirajo spremembe v vzgoji in izobraževanju ter zmeraj nove naloge. Pri otrocih,
učencih in dijakih zaznavajo vse več neprimernega vedenja, številne simptome in
bolezni, opozarjajo tudi na nemoč staršev
in pomanjkanje specializiranih ustanov, ki
bi vse omenjeno pravočasno obravnavale.
Izpostavljajo, da je vse preveč njihovega

dela t. i. kurativa, sami pa zahtevajo ponovno vzpostavitev sistematičnega preventivnega dela. Navzoči na sestanku so razpravljali o obstoju različnih normativov znotraj
poklica in neenotnem delovnem času. Ob
tem so se naloge svetovalnih delavcev spremenile in se množijo, raziskave pa potrjujejo visoko navzočnost izgorelosti zaposlenih.
Kljub temu da so pedagoški delavci, nimajo
priznane pravice do priprave, kot jo imajo
učitelji, izpostavili pa so tudi, da je njihovo
delo zahtevnejše od dela učitelja nerazrednika. Na sestanku sta predsedstvi predstavili prizadevanja, ki bi popravila status svetovalnih delavcev, saj zaznavajo, da med
njimi vre. Od pristojnih zato pričakujejo
posluh in da bodo ustrezno ukrepali, saj to
ne bo le v zadoščenje zaposlenim, temveč
celotnemu sistemu, v katerega so vpleteni
otroci, vzgojitelji, učitelji in starši. Glavni
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je ob predstavitvi izzivov, ki so jim izpostavljeni svetovalni delavci, pokazal razumevanje in jim ponudil tudi pomoč pri reševanju le-teh.

Srečanje upokojenih članic in članov

V razpravi so predstavniki sekcije izpostavili
tudi problematiko minimalne plače in nizkih
pokojnin, ki številne upokojene potiskajo
pod prag revščine, ter sklenili, da se bodo
vsak v svojem lokalnem okolju prizadevali za
zboljšanje položaja upokojencev.

Na sedežu GO SVIZ so se 17. 12. 2018 na
sestanku zbrali upokojeni članice in člani
SVIZ, ki so pod okriljem sindikata organizirani v svoji sekciji. Oktobra letos je sekcija
že dobila novo predsedstvo za mandatno
obdobje 2018–2022, na tokratnem srečanju
pa so članice in člani namenili osrednjo
pozornost podrobnejšemu načrtu dela za
naslednja štiri leta. Predsednica sekcije
Jožica Unetič, ki prihaja z Območnega odbora SVIZ Novo mesto, je po uvodnem pozdravu kratko povzela potek oktobrskega
sestanka in zbranim razdelila osveženo
informativno zloženko, v kateri je SVIZ zbral
najpomembnejše podatke, pomembne za
delovanje sekcije upokojenih članic in članov. Navzoči so ob tem izpostavili velik
pomen obveščanja še zaposlenega članstva
o možnosti nadaljevanja aktivnosti v sindikatu tudi po upokojitvi, pri čemer imajo po
mnenju predstavnikov upokojenih članic in
članov ključno vlogo sindikalni zaupniki na

zavodih in predsednikih območnih odborov
SVIZ. Po potrditvi poročila s prejšnje seje je
predsednica sekcije predstavila načrtovani
program dela za obdobje do leta 2022. V
okviru le-tega je podčrtala pomen aktivnega in skupnega vključevanja v družbenopolitično dogajanje ter ob tem veliko dodano vrednost medgeneracijskega sodelovanja. Napovedala je, da bodo upokojeni
članice in člani s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem tudi zato še naprej sodelovali
v akcijah glavnega odbora sindikata. Na
sestanku so navzoči spregovorili še o vzpostavitvi socialne posvetovalnice za upokojene članice in člane SVIZ, pred koncem srečanja pa so se okvirno seznanili tudi s potekom vsakoletnega srečanja upokojenih
članic in članov SVIZ, ki bo tokrat izpeljano
6. junija 2019, potekalo pa bo ob spoznavanju lepot Bele krajine. Širše poročilo s
sestanka je dostopno na tej povezavi – klik!

Na protestnem shodu Skupaj za višje plače

Predstavniki sindikatov, med njimi tudi približno 300 članic in članov SVIZ, so na ploščadi pred Gospodarsko zbornico glasno zahtevali spoštovanje in dostojno plačilo za opravljeno delo ter izrazili ostro nasprotovanje
grožnjam o odpovedovanju kolektivnih pogodb.

SVIZ je kot član Konfederacije sindikatov
javnega sektorja 5. 12. 2018 sodeloval na
protestu »Skupaj za višje plače«, ki sta ga
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in KSS
Pergam pripravila pred poslopjem Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Približno 300 naših članic in članov je na shodu povzdignilo glas, podprlo kolege iz zasebnega sektorja ter hkrati opozorilo na
svoj nezavidljiv položaj – tudi v javnem
sektorju, zlasti še v vzgoji in izobraževanju,
namreč veliko zaposlenih prejema minimalno plačo. Ob vprašanju minimalne plače, ki
ga je nujno urediti čim prej, je po prepričanju KSJS in SVIZ čas tudi, da se zaposlenim

izboljšajo plače, saj je gospodarska rast v
Sloveniji robustna, dobički podjetij visoki,
delavke in delavci, ki odgovorno in zavzeto
delajo ter so odločilno prispevali k znatnemu izboljšanju makroekonomskega položaja naše države, pa tega ne občutijo v svojih
denarnicah. SVIZ in KSJS zato podpirata tudi
predlagane spremembe zakona, s katerimi
bi iz minimalne plače izločili dodatke, obenem pa obsojata nerazumne grožnje delodajalcev, ki so pripravljeni zaradi 30 evrov
višje minimalne plače onemogočiti socialni
dialog in morda celo odpovedovati kolektivne pogodbe. Daljše poročilo z dogodka in
fotografije najdete na spletni strani SVIZ.
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Zdravje med glasbeniki

Na srečanju Mednarodne federacije glasbenikov FIM je bilo izpostavljeno, da glasbenike
največkrat prizadene okvara sluha, sledijo
težave s skeletom, z obrabo sklepnega hrustanca, z mišicami, izpostavljen je bil tudi
stres.

Mednarodna federacija glasbenikov (FIM)
je minuli mesec v Amsterdamu pripravila
srečanje svojih evropskih članic in v sklopu
le-tega izpeljala tematsko konferenco Zdravje med glasbeniki. Med predavatelji z Nizozemske, Finske, iz Nemčije, Španije in
Belgije, ki so govorili o različnih vidikih zdravja glasbenikov, je bilo kar nekaj nekdanjih
glasbenikov, ki so se naknadno usmerili v
medicino. Nekateri med njimi so se specializirali prav za zdravljenje in rehabilitacijo
glasbenikov, tudi plesalcev. Na Nizozemskem, denimo, obstaja združenje fizioterapevtov, ki se ukvarja posebej z umetniki, na
Londonski univerzi je mogoče izbrati študij
medicine, ki je prilagojen umetniškim poklicem, v Nemčiji lahko zdravniki pridobijo
certifikat za zdravljenje glasbenikov, tudi na
Finskem so zdravniki, ki so specializirani za
zdravljenje tegob glasbenikov. Marina Kopše je v poročilu, v katerem je prenesla temeljne poudarke z dogodka, ki se ga je

udeležila kot članica predsedstva Sindikalne
konference kulturnih organizacij SVIZ, izpostavila tudi, da ugotovitve kažejo, da se
glasbeniki redko odločijo poiskati zdravniško pomoč. Največkrat jih sicer prizadene
okvara sluha, sledijo težave s skeletom, z
obrabo sklepnega hrustanca, z mišicami,
izpostavljen je bil tudi stres. Drugi dan konference je v sklopu poročil o položaju glasbenikov v posameznih državah članicah
predstavnica SVIZ poročala o dogajanju v
Slovenski filharmoniji po stavki 1. 1. 2017,
ko nam je FIM stopil v bran z odprtim
pismom takratnemu ministru za kulturo.
Razmere v osrednji slovenski glasbeni ustanovi so se v letu 2018 zelo izboljšale, žal pa
je morala Marina Kopše izpostaviti zaskrbljujočo nenaklonjenost, ki jo do delovanja le
-te kaže zdajšnji minister za kulturo Dejan
Prešiček. Več s srečanja FIM si lahko preberete v poročilu na spletni strani SVIZ.

Evroštudent - o študentski populaciji v Evropi

Mednarodna raziskava Evroštudent VI v okviru podatkov o socialnih in ekonomskih pogojih življenja študentov v Evropi 2016–2018
prinaša tudi pregled glavnih ugotovitev raziskave v Sloveniji.

Sredi decembra, 14. 12. 2018, je na MIZŠ
potekala predstavitev rezultatov mednarodne raziskave Evroštudent, ki jo v Sloveniji
izvaja Pedagoški inštitut. Raziskava med
drugim zagotavlja primerjalne podatke za
socialno razsežnost visokega šolstva v Evropi in omogoča vpogled v socialno ozadje ter
značilnosti študentske populacije, vstop v
visoko šolstvo, vrste in načine študija, študentsko delo, sredstva, stroške in stanovanjske razmere študentov ter mobilnost in
internacionalizacijo. Minister za izobraževanje dr. Jernej Pikalo je v uvodu v dogodek
poudaril, da pri študentih ne štejeta le izobrazba ali akademski uspeh, ampak tudi
ekonomski in socialni pogoji študija. Izpostavil je, da namreč ni vseeno, da dve petini
študentov z zdravstvenimi težavami meni,
da zdravstvena oskrba, ki so jo deležni v
času študija, ni zadostna. Prav tako je po
njegovih besedah zelo pomemben podatek,

koliko študentov mora delati, zato da lahko
študirajo ali da izboljšujejo svoj socialni
položaj. Z vidika dejavnosti odbora za enakost, ki deluje v okviru SVIZ, pa so zgovorni
odstotki, da je bilo v Sloveniji v preučevanem obdobju v terciarno izobraževanje
vključenih več žensk (58 %) kot moških, ob
čemer zastopanost spolov v različnih študijskih programih ni enaka. Več žensk kot
moških
študira
na
področjih
»izobraževalnih ved« (89 % žensk) ter
»zdravstva in sociale« (77 % žensk). Manj
žensk kot moških je študiralo na področjih
»informacijsko-komunikacijske tehnologije« (14 % žensk) ter »tehnike, proizvodnje
in gradbeništva« (25 % žensk). Na zaključku
konference je državni sekretar dr. Jernej
Štromajer poudaril, da je dostopnost do
kakovostnega javnega šolstva vsem pod
enakimi pogoji v Sloveniji vrednota in dobrina, ki jo moramo negovati.

Stavka srbskega izobraževanja

Kolegi iz Sindikata izobraževanja Srbije, ki ga
vodi Valentina Ilić, so ob svoji zadnji stavki
čestitali tudi SVIZ za nedavno sklenjeni
sporazum, ki je po njihovih besedah izjemno
pomemben za prihodnost pedagoškega
poklica in ustrezno vrednotenje vzgojnoizobraževalnega dela v Sloveniji.

V Beogradu so vsi štirje tamkajšnji
reprezentativni sindikati v izobraževanju
11. 12. 2018 pripravili protestni shod, v
vrtcih in šolah pa je bila pod sloganom
„Zakaj bi bilo izobraževanje vredno
manj?“, ki so ga srbski kolegi povzeli po
zadnji kampanji za zvišanje plač v
dejavnostih SVIZ, obenem izpeljana
enodnevna stavka. Srbski sindikati v
izobraževanju
so
nezadovoljni
s
predvidenim 9-odstotnim zvišanjem plač,
saj jim je bilo obljubljeno zboljšanje le-teh
v višini 14,67 odstotka. Šolniki obenem
ostro
nasprotujejo
diskriminaciji
posameznih
skupin
zaposlenih
v

izobraževanju, saj naj bi se pedagoškim
delavcem v vrtcih plače zvišale še manj predvidoma za 7 odstotkov. Sindikati
zahtevajo tudi nadaljevanje aktivnosti za
spremembe pri oblikovanju plačnih
skupin in razredov, katerih sprejetje je
bilo odloženo na 1. 1. 2020. Prav tako
pričakujejo začetek pogajanj o kolektivni
pogodbi za zaposlene v osnovnih in
srednjih šolah ter dijaških domovih, ker
zdajšnji poteka veljavnost z marcem
prihodnje leto, po treh letih pogajanj pa
se nadejajo še podpisa kolektivne
pogodbe za visoko šolstvo.

