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e-Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim 

letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) 

so dostopne tukaj. 

Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na 

info@sviz.si. Več vsebin najdete na www.sviz.si. 

Novice ureja: Tanja Modrijan. 
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01 Moja odgovornost ni minimalna! 

 

02 Poziv k dialogu v kulturi 

 

03 Z nami tudi po upokojitvi 

 

GLAVNI ODBOR V NOVI SESTAVI 
Glavni odbor SVIZ v novi sestavi se je 13. 12. 
2022 sešel na svoji prvi seji v mandatnem 
obdobju 2022–2026. Tudi v tokratnem štiri-
letnem obdobju je v najvišjem organu sindi-
kata med kongresoma skupno 54 članic in 
članov, na konstitutivni seji pa so ti uvodo-
ma potrdili nekaj sklepov in dokumentov, ki 
jim bodo omogočali delovanje v aktualnem 
sklicu. Članice in člani GO SVIZ so zatem na 
seji izrazili podporo zaposlenim v predšolski 
vzgoji in soglasno potrdili, da bo SVIZ 14. 1. 
2023 na Prešernovem trgu v Ljubljani izpe-
ljal protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev 
predšolskih otrok – pomočnic in pomočni-
kov vzgojiteljev. Seznanili so se tudi s pote-
kom pogajanj za sklenitev stavkovnega spo-
razuma ter se strinjali, da Vlada RS ne izka-
zuje pripravljenosti za sklenitev stavkovnega 
sporazuma s sindikatom, čeprav je v koalicij-
ski pogodbi zagotovila, da bo začela iskati 
rešitve za opredeljene, odprte stavkovne 

zahteve takoj, ko bo nastopila mandat. 
Soglasni so bili, da vlada stavkovnih zahtev 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ne 
obravnava enakovredno, če te primerjamo 
z zahtevami zaposlenih v zdravstvu in soci-
alnem varstvu, kjer je bil s sindikati že para-
firan stavkovni sporazum. Podcenjujoč 
odnos oblasti do očitnega razvrednotenja 
dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je 
eden od ključnih elementov, ki so privedli 
do prve velike krize izobraževanja v naši 
državi; je jasen znak, da se Vlada RS ne 
zaveda resnosti razmer v šolstvu. V SVIZ ne 
zanikamo, da zgolj ustrezno vrednotenje 
dela v vzgoji in izobraževanju kompleksne 
krize področja ne more rešiti, a smo prepri-
čani, da se bo pomanjkanje strokovnega 
osebja v vrtcih in šolah, brez da bi uredili 
omenjeno vprašanje, zgolj še stopnjevalo.  

MOJA ODGOVORNOST NI MINIMALNA! 
Veliko nezadovoljstvo spričo položaja vzgoje 
in izobraževanja ter očitno razočaranje nad 
potekom pogajanj so še pred konstitutivno 
sejo GO SVIZ na svoji novembrski seji izrazili 
članice in člani predsedstva Sindikalne kon-
ference predšolske vzgoje ter zatem 8. 12. 
2022 na spletnem sestanku še vzgojiteljice 
in vzgojitelji predšolskih otrok, ki so zaposle-
ni na delovnem mestu pomočnikov in po-
močnic. Ti so se odločno zavzeli za to, da 
SVIZ vztraja pri uveljavitvi stavkovne zahte-
ve po odpravi nesprejemljivih zaostankov 
pri vrednotenju njihovega dela glede na 
primerljiva delovna mesta v drugih delih 
javnega sektorja. Odgovorno in zahtevno 
delo z otroki je namreč povsem razvredno-
teno, povprečna plača zaposlenih na delov-
nem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – 
pomočnik vzgojitelja je bistveno nižja od 
povprečnih plač zaposlenih na delovnih 
mestih, za katera je zahtevana enaka izo-
brazba ter so primerljivo zahtevna in odgo-

vorna. Vzgojitelji predšolskih otrok – po-
močniki vzgojiteljev so v skladu z navede-
nim na Glavni odbor SVIZ naslovili poziv, naj 
s sklepom podpre odločitev o protestnem 
shodu, s katerim želijo pomočnice in po-
močniki javno izraziti skrajno nezadovolj-
stvo s podcenjujočim odnosom oblasti do 
njihovega dela, ki ogroža visoko kakovost 
javne predšolske vzgoje v Sloveniji, ter pre-
vzame organizacijo dogodka. Članice in 
člani GO SVIZ so na svoji prvi redni seji so-
glasno potrdili, da bo SVIZ 14. januarja 2023 
na Prešernovem trgu v Ljubljani izpeljal 
protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev 
predšolskih otrok – pomočnic in pomočni-
kov vzgojiteljev. Ta protestni shod je le 
začetek zaostrovanja aktivnosti, ki jih bomo 
nadaljevali z drugimi protesti – nismo poza-
bili na zaposlene v skupini J in na strokovne 
delavke in delavce – in po potrebi tudi s 
stavko, če prej ne bo prišlo do dogovora o 
sklenitvi stavkovnega sporazuma. 

SVIZ bo 14. januarja 2023 na Prešernovem 
trgu v Ljubljani izpeljal protestni shod vzgo-
jiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – 
pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev. Vab-
ljeni, da se nam pridružite! 

Članice in člani GO SVIZ so na konstitutivni seji 
izrazili načelno podporo oblikovanju novega, 
bolj pravičnega plačnega sistema pod pogoji, 
kot jih je v programskih usmeritvah opredelil 
11. kongres SVIZ. A sindikat bo, preden bi 
podal soglasje k uveljavitvi novega plačnega 
sistema, vztrajal pri izpolnitvi stavkovnih za-
htev in podpisu stavkovnega sporazuma. 

https://www.sviz.si/svizove-novice/
https://www.sviz.si/konstitutivna-seja-glavnega-odbora/
https://www.sviz.si/konstitutivna-seja-glavnega-odbora/
https://www.sviz.si/konstitutivna-seja-glavnega-odbora/
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V SVIZ vključujemo tudi članice in čla-
ne iz socialnovarstvenih zavodov, saj 
tudi ti izvajajo vzgojno-izobraževalne 
programe za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami. Z odločbo Mini-
strstva za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti smo reprezenta-
tivnost za dejavnost nastanitvenih 
ustanov za oskrbo duševno prizadetih, 
duševno obolelih in zasvojenih oseb – 
v le-to se uvrščajo socialnovarstveni 
zavodi – pridobili novembra 2018.  

Članice in člani glavnega odbora so na kon-
stitutivni seji potrdili pristop SVIZ k podpisu 
Sporazuma o razreševanju stavkovnih za-
htev o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih 
na področju plač v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, 
ki je bil parafiran 7. 12. 2022, ter z le-tem 
povezanih aneksov o spremembi Kolektivne 
pogodbe za dejavnosti zdravstva in social-
nega varstva, zatem ko bi to podprl stavkov-
ni odbor za stavko v socialnem varstvu ozi-
roma predstavniki zaposlenih v teh zavodih. 
Skupaj z drugimi sindikati smo v SVIZ aktiv-
no sodelovali na pogajanjih z Vlado RS, fe-
bruarja 2022 smo z njimi napovedali stavko 
v tej dejavnosti, od letošnje jeseni pa smo 
se preko predsednice aktiva socialno-
varstvenih zavodov SVIZ Tanje Šafranko z 
novo vlado pogajali o realizaciji dogovora iz 

lanskega leta in razreševanju stavkovnih 
zahtev. V treh mesecih intenzivnih pogajanj 
smo kljub nasprotujočim si stališčem z 
oblastjo na koncu le našli kompromis ter 7. 
12. 2022, kot zapisano, parafirali dogovor. 
Ta predstavlja podlago za dvigih osnovnih 
plač na več delovnih mestih v zavodih, ki jih 
zastopamo. Med drugim je bil dogovorjen 
dvig osnovne plače skupinskih habilitator-
jev za tri plačne razrede, enak dvig delov-
nim terapevtom in fizioterapevtom, dvig in 
izenačenje osnovne plače individualnih 
habilitatorjev s skupinskimi (na vztrajanje 
nasprotne strani) ter nekaj dvigov na neka-
terih drugih delovnih mestih. Vladna stran 
in predstavniki sindikatov – v imenu SVIZ 
Branimir Štrukelj – smo sporazum podpisali 
22. 12. 2022.  

“ 

ZA BOLJŠI DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ 
Z namenom ureditve delovnih mest v Kolek-
tivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
(KPRD) v prihajajočih pogajanjih smo se 
predstavniki SVIZ 28. 11. 2022 v prostorih 
ZRC SAZU sešli s predstavniki Koordinacije 
samostojnih raziskovalnih inštitutov Slove-
nije (KOsRIS). V razpravi je bila izpostavljena 
vse bolj pereča problematika neustreznega 
vrednotenja dela strokovnih delavcev in 
raziskovalcev, ki ima za posledico, da ti vse 
bolj množično odhajajo s svojih delovnih 
mest. Izpostavljena je bila tudi morebitna 
posodobitev predloga spremembe tarifnega 
dela KPRD, ki je bil poslan vladi in je že bil 
medresorsko usklajen, a ga je vlada v zadnji 
fazi postopka zatem zavrnila. Dotaknili smo 

se še problematike mladih raziskovalcev in 
možnosti začasne rešitve, da bi na razisko-
valnih inštitutih doktorske študente zaposli-
li na delovnem mestu asistenta, ki je, če ga 
primerjamo z delovnim mestom mladega 
raziskovalca, vrednoten za dva plačna raz-
reda višje. Predstavnik mladih raziskovalcev 
in asistentov SVIZ je opozoril tudi na slabe 
delovne razmere in odnose, ki so marsikdaj 
– še prej kot nizka plača – razlog za prekini-
tev delovnega razmerja. SVIZ in KOsRIS sta 
se v zaključku razprave dogovorila za na-
daljnje koordinirano sodelovanje pri izbolj-
šanju delovnopravnega položaja zaposlenih 
v raziskovalni dejavnosti. 

DOGOVOR ZA VIŠJE PLAČE 

POZIV K DIALOGU V KULTURI 
Članice in člani predsedstva Sindikalne kon-
ference kulturnih organizacij SVIZ v novem 
sklicu so se 16. 12. 2022 sešli na svoji drugi 
redni seji. V uvodu v srečanje, ki je potekalo 
na daljavo, je glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj predstavil potek aktualnih pogajanj 
v vzgoji in izobraževanju in spregovoril o 
možnostih za zvišanje plač tudi v kulturi. 
Navzoči so med drugim obravnavali predlo-
ge sprememb zakonodaje, ki se tičejo posa-
meznega kulturnega sektorja, pozornost pa 
namenili tudi problematiki pomanjkanja 
kadra v kulturnih zavodih. Slednje resno 
otežuje delo, zaposlene sili v kršitve delov-
nopravne zakonodaje, posamezne ustanove 
pa so tudi prisiljene v zapiranje oddelkov. 
Predsedstvo konference je v enem od skle-
pov glavnemu odboru podalo pobudo, naj 
sindikat na pogajanjih izpostavi dvig višine 
dodatka za delovno dobo. Skladno s še enim 
sklepom s seje pa smo iz SVIZ 20. 12. 2022 
na ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko 
naslovili poziv, naj upoštevaje dogovorjeno 
na skupnem sestanku septembra letos po-

skrbi za vzpostavitev obljubljenega social-
nega dialoga ter odgovore na dopise, ki jih 
je sindikat naslovil na ministrstvo. Med 
drugim smo iz SVIZ ministrstvo pozvali k 
ureditvi pravice do nadomestila za uporabo 
lastnih sredstev pri opravljanju dela na 
domu, jim posredovali dokumente glede 
vzpostavitve specialistične zdravstvene 
ambulante na področju kulture in predlog 
sprememb Pravilnika o pridobivanju nazi-
vov v dejavnostih kulturne dediščine z 
obrazložitvijo, a se ministrstvo do zdaj ni 
odzvalo. V SVIZ smo nad nedialogom razo-
čarani, saj se zavedamo, da se zato težave 
in anomalije v kulturi le kopičijo—klik. 

Skladno s sklepom Sindikalne konference 
kulturnih organizacij smo ministrico za kulturo 
pozvali, naj tudi z namenom ureditve pereče 
problematike, s katero se področje sooča, 
oživi socialni dialog. 

“ 

Na srečanju s KOsRIS je predstavnik mladih 
raziskovalcev in asistentov SVIZ opozoril tudi 
na slabe delovne razmere in odnose, ki so 
marsikdaj – še prej kot nizka plača – razlog za 
prekinitev delovnega razmerja. 

https://www.sviz.si/poziv-ministrici-za-kulturo-k-dialogu/
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SREČANJA IN IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI 
V SVIZ že kmalu po božično-novoletnih po-
čitnicah načrtujemo srečanja glavnega tajni-
ka s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki po 
območnih odborih. Na teh sestankih bomo z 
udeleženimi izmenjali informacije in stališča 
o aktualnih dogodkih ter pričakovanih aktiv-
nostih v prvih mesecih novega leta, poseb-
no pozornost pa namenili pogajanjem o 
razrešitvi stavkovnih zahtev SVIZ, možnem 
zaostrovanju aktivnosti v še aktivni splošni 
stavki v vzgoji in izobraževanju ter napove-
dani reformi plačnega sistema v javnem 
sektorju.  

V sindikatu bomo prav tako pripravili dvo-
dnevne izobraževalne seminarje za naše 
sindikalne zaupnice in zaupnike.. Prvi je 
predviden že za 16. in 17. 1. 2023, in sicer 
za zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski 
vzgoji. Konec februarja, 27. in 28. 2., bo 
izpeljan seminar za Sindikalno konferenco 
osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za 
izobraževanje odraslih, približno dva tedna 
pozneje, 13. in 14. 3., pa še izobraževanje 
za sindikalne zaupnike v srednjih in višjih 
šolah ter dijaških domovih. Navedeni izo-
braževalni seminarji bodo potekali v Porto-
rožu. V začetku aprila, 3. in 4. 4., bo semi-
nar še v Zrečah, in sicer za zaupnice in zaup-
nike SVIZ v kulturnih organizacijah. Termina 
in lokacija seminarjev za zaupnice in zaup-
nike v visokem šolstvu in znanosti ter v 
osnovnih šolah in zavodih za otroke in mla-
dostnike s posebnimi potrebami bodo spo-
ročeni naknadno.  
 
 

Z NAMI TUDI PO UPOKOJITVI 

PODELJENE ŠTIPENDIJE IN SUBVENCIJE 
SVIZ je skladno z razpisom podelil šestnajst 
štipendij, ki jih bodo izbrani štipendistke in 
štipendisti prejemali v šolskem letu 
2022/23. Ko je preučila in ovrednotila pri-
spele vloge, je pristojna komisija štipendije 
dodelila šestim dijakom in dvema dijakinja-
ma ter osmim študentkam, ki bodo meseč-
no prejemali po 100 (srednješolci) oziroma 
130 evrov (izobraževanje v visokošolskih 
programih). Komisija za štipendiranje je v 
postopku odločanja prejemnike in prejem-
nice štipendij SVIZ izbrala na podlagi Pravil-
nika o štipendiranju, ki v ospredje postavlja 
kriterij socialnega statusa družine članic in 
članov sindikata. Štipendije smo namenili 
dijakom in študentkam za šolanje oziroma 
redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja 
ter kulture. Prednostna merila pri izboru 

prejemnikov štipendije so doba članstva 
staršev v SVIZ, učni uspeh kandidata in 
dohodek na družinskega člana. Nedavno se 
je zaključil tudi postopek razdelitve subven-
cij članicam in članom SVIZ, ki se izobražu-
jejo v povezavi s svojo zaposlitvijo. Podelje-
nih je bilo 69 subvencij v znesku 500 evrov, 
in sicer na osnovi pravilnika o subvencioni-
ranju ter ob upoštevanju opredeljenih kri-
terijev, med katerimi je komisija upošteva-
la, ali izobrazba, za katero se prosilec izo-
bražuje, trajneje vpliva na  ohranitev delov-
nega razmerja. Med pomembnejšimi dejav-
niki pri izbiranju prejemnikov subvencije so 
tudi doba članstva v SVIZ, mnenje sindikal-
nega zaupnika ter zagotovilo vodstva, da bo 
prosilec s to izobrazbo ohranil delovno 
mesto. 
 

V skladu s 6. členom SVIZ lahko članice in 
člani sindikata ohranite svoje članstvo v 
SVIZ tudi po upokojitvi. Kot upokojeni člani-
ce in člani zadržite vse pravice in ugodnosti 
iz članstva, ki so vam kot članicam in članom 
SVIZ pripadale v času aktivne delovne dobe, 
med drugim: cenejše letovanje v počitniških 
stanovanjih SVIZ, posebne ponudbe za po-
čitnikovanje, potovanja in izlete, pravno 
svetovanje, finančna pomoč v socialni stiski, 
nezgodno zavarovanje in zavarovanje za 
smrt zaradi bolezni, obveščenost o dogaja-
nju v sindikatu, vsakoletni brezplačni eno-
dnevni izlet in druženje upokojenih članic in 
članov SVIZ ter različne aktivnosti v organi-

zaciji območnih odborov sindikata. Pogoj za 
koriščenje pravic in ugodnosti iz članstva je 
plačana članarina, ki jo upokojeni članice in 
člani SVIZ poravnate enkrat letno (v mesecu 
marcu) po prejeti položnici. Če želite tudi 
po upokojitvi nadaljevati članstvo v SVIZ, 
neposredno po upokojitvi izpolnite pristop-
no izjavo - ta je je dostopna tudi na spletni 
strani, klik. Z morebitnimi dodatnimi vpra-
šanji se lahko obrnete na sindikalne zaupni-
ce in zaupnike v svojih zavodih ali na za-
stopnico oziroma zastopnika upokojenih 
članic in članov na vašem območnem odbo-
ru. Vabljeni, da se nam pridružite! 

SVIZ je skladno z razpisom podelil šestnajst 
štipendij, ki jih bodo izbrani štipendistke in 
štipendisti prejemali v šolskem letu 
2022/23, razdelili pa smo tudi devetinšest-
deset subvencij za izobraževanje.   

Sekciji upokojenih članic in članov SVIZ v 
mandatnem obdobju 2022–2026 predsedu-
je Jelka Velički z Območnega odbora SVIZ 
Velenje, v predsedstvu sekcije pa upokoje-
ne članice in člane SVIZ s 27 območnih od-
borov sindikata zastopajo še Eda Čufer, 
Marjan Gojkovič, Zlatka Knez, Izidor Pod-
gornik, Irena Škorjanc, Jožica Unetič in Av-
guština Zupančič. 

“ 
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