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so dostopne tukaj. 
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info@sviz.si. Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
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GLAVNI ODBOR Z NOVO PREDSEDNICO 
Članice in člani Glavnega odbora SVIZ so na 
svoji drugi redni seji v mandatnem obdobju 
2022–2026, ki je bila izpeljana 10. 1. 2023, 
izvolili predsednico za novo štiriletno ob-
dobje. Najvišji organ sindikata med kongre-
soma bo do leta 2026 vodila Marjana Kolar, 
ki je v SVIZ sicer predsednica Sindikalne 
konference predšolske vzgoje, vodi pa tudi 
Območni odbor SVIZ Pomurje. Marjana 
Kolar, ki prihaja iz Vrtcev občine Moravske 
Toplice, enota Bogojina, kjer je vzgojiteljica 
in sindikalna zaupnica SVIZ od leta 1997, 
članica sindikata pa je vse od njegove usta-
novitve leta 1990, je v svojem programu ob 
kandidaturi za funkcijo predsednice glavne-
ga odbora sindikata med drugim zapisala, 
da se bo zavzemala za medsebojno solidar-
nost, za ohranitev že pridobljenih socialnih 
pravic, za krepitev kakovostnega javnega 

šolstva, za izboljšanje položaja vseh članov 
sindikata v vseh plačnih skupinah. Poudarila 
je, da bo spodbujala tudi sodelovanje s 
Konfederacijo sindikatov javnega sektorja 
(KSJS), z ostalimi sindikati v državi in sindi-
kati s področja izobraževanja in kulture v 
tujini. Izpostavila je še zavedanje, da je pred 
njo odgovorna naloga in da bo mogoče 
ohranjati ugled našega sindikata in ga še 
krepiti le s skupnim delom in sodelovanjem. 
Tik preden so članice in člani Glavnega od-
bora SVIZ izrazili novi predsednici soglasno 
podporo, je ta še enkrat podčrtala, da si je 
za temelj in izhodišče svojega delovanja 
zadala, da bo sindikat deloval povezovalno 
in v dobrobit vsega članstva, ter da si bo 
prizadevala, da bo ob vprašanjih, pomemb-
nih za SVIZ in včlanjene vanj, v dialogu do-
seženo večinsko soglasje. 

MOJA ODGOVORNOST NI MINIMALNA! 
Pred protestnim shodom zaposlenih na 
delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok 
– pomočnik vzgojitelja, ki je bil napovedan 
za 14. 1. 2023, a ob parafiranju dogovora z 
vladnimi pogajalci pozneje odpovedan, smo 
na sedežu GO SVIZ 4. 1. 2023 pripravili novi-
narsko konferenco, na kateri  so strokovne 
delavke iz vrtcev še enkrat več opozorile, da 
je njihovo delo ovrednoteno nedostojno. 
Povprečna plača pomočnice vzgojiteljice 
namreč ne dosega 80 odstotkov plače vseh 
zaposlenih v javnem sektorju z enako izo-
brazbo, glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj 
pa je ob tem izrazil prepričanje, da država 
omenjeni skupini zaposlenih tako sporoča, 
da njihovo delo ni nič vredno, da je njihova 
odgovornost nepomembna. Opomnil je, da 
kader iz vrtcev odhaja, saj nekateri zaradi 
višje plače raje odidejo na delo v trgovske 
centre, ter dodal, da lahko vzgojo in izobra-
ževanje ob nepravočasnem ukrepanju doleti 
kriza, kakršni smo v Sloveniji priča v javnem 

zdravstvu. Predsednica sindikalne konfe-
rence predšolske vzgoje Marjana Kolar je 
med drugim izpostavila pomen delovnega 
mesta pomočnika vzgojitelja in nesprejem-
ljivost dejstva, da je to delo ovrednoteno z 
minimalno plačo. Pomočnice vzgojiteljic iz 
posameznih vrtcev so medtem opozorile 
tudi, da so se zahteve pri njihovem delu 
povečale, da niso več zgolj varuhinje, am-
pak se nenehno izobražujejo in v tandemu 
sodelujejo z vzgojiteljico pri načrtovanju in 
izvajanju aktivnosti, a da se to žal ne vre-
dnoti. Prav tako so še neovrednoteni pri-
dobljeni strokovni nazivi. Podčrtale so, da 
se zaradi razmer počutijo razočarane, priza-
dete in tudi ponižane, ko morajo za razliko 
do minimalne plače prejeti doplačila. Opo-
zorile so še na številne primere poklicnih 
bolezni in poudarile, da pri delu vztrajajo 
zaradi otrok, ker jih delo z njimi osrečuje, a 
da si nekateri ne morejo več privoščiti 
opravljati takega dela. Več – tukaj! 

Vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice 

vzgojiteljic so na novinarski konferenci opozori-

le na neustrezno vrednotenje odgovornega in 

zahtevnega dela, ki ga opravljajo.  

Najvišji organ sindikata med kongresoma bo do 
leta 2026 vodila Marjana Kolar, ki je v SVIZ sicer 
predsednica Sindikalne konference predšolske 
vzgoje, vodi pa tudi Območni odbor SVIZ Po-
murje. 

https://www.sviz.si/svizove-novice/
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Upoštevaje odziv vladne pogajalske 
skupine in nadaljnji potek pogajanj se 
bo glavni stavkovni odbor znova odlo-
čal o morebitni organizaciji protestne-
ga shoda ali morda celo o izpeljavi no-
vega stavkovnega dneva v še zmeraj 
aktivni splošni stavki v vzgoji in izobra-
ževanju. 

V imenu Glavnega odbora SVIZ in številčne-
ga članstva našega sindikata smo 26. 1. 
2023 na dr. Darja Feldo naslovili čestitko ob 
imenovanju na odgovorno in zahtevno 
funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje. 
Izrazili smo zadovoljstvo, da v svoji predsta-
vitvi pred pristojnim parlamentarnim odbo-
rom, v kateri je med drugim napovedal 
prenovo učnih načrtov v osnovnih šolah in 
kurikuluma v vrtcih, spremembe pri organi-
zaciji nacionalnega preverjanja znanja in 
razširjenega programa ter prenovo srednje-
šolskega izobraževanja, ni spregledal pro-
blematike anomalij pri plačah zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju. Poudarili smo še, da 

pričakovanje, da bo ministrstvo spremem-
be uvajalo v dialogu in sodelovanju s social-
nimi partnerji, v skladu s tem pa predlagali 
čimprejšnje srečanje z našim sindikatom. 
Na njem bi si želeli izmenjati informacije o 
stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v še aktivni stavki, o vredno-
tenju dela in pomanjkanju strokovnega, 
tehničnega, administrativnega in računo-
vodskega osebja v vrtcih in šolah, spregovo-
riti o poteku usklajevanja za spremembe 
standardov in normativov, celostni ureditvi 
delovnega časa v vzgoji in izobraževanju ter 
sodelovanju praktikov v  reformi vzgojno-
izobraževalnega sistema.  

“ 

POGAJANJA O STAVKOVNIH ZAHTEVAH 
Po podpisu aneksov h kolektivnima pogod-
bama za vzgojo in izobraževanje ter razisko-
valno dejavnost se je srečanje z vladno stra-
njo 23. 1. 2023 zatem nadaljevalo s pogaja-
nji o preostalih še odprtih, pravzaprav ključ-
nih stavkovnih zahtevah sindikata za odpra-
vo zaostankov pri vrednotenju dela vseh 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Vlada 
RS je predlog o zvišanju plač vseh zaposle-
nih v vzgoji in izobraževanju pripravila in ga 
na pogajanjih predstavila. Za našo pogajal-
sko skupino predlog vladne strani sicer ni bil 
zadosten, a je bil kljub temu ocenjen kot 
sprejemljiv temelj za nadaljevanje pogajanj. 
Skladno s tem je pogajalska skupina našega 
sindikata predlagala glavnemu stavkovne-
mu odboru, naj se opredeli do preložitve 
protestnega shoda vseh zaposlenih v vzgoji 
in izobraževanju pred poslopjem Vlade RS, 
ki smo ga v sindikatu pripravljali za 25. 1. 
2023. Članice in člani glavnega stavkovnega 
odbora so predlog, da se načrtovani pro-
testni shod preloži, zatem z večino glasov 
potrdili. Pogajanja z Vlado RS so se nadalje-

vala 31. 1. 2023 na njih pa je pogajalska 
skupina SVIZ predstavila protipredlog. 
Upoštevaje odziv vladne pogajalske skupine 
in nadaljnji potek pogajanj se bo glavni 
stavkovni odbor znova odločal o morebitni 
organizaciji protestnega shoda, ki je bil 
torej tokrat preložen, ali pa morda celo o 
izpeljavi novega stavkovnega dneva v še 
zmeraj aktivni splošni stavki v vzgoji in izo-
braževanju.  

ČESTITKA NOVOIMENOVANEMU MINISTRU 

PODPISALI ANEKSA ZA DOGOVORJENO 
Skladno s sklenjenim dogovorom, ki sta ga 
vodji sindikalne in vladne pogajalske skupi-
ne parafirala 9. januarja 2023, smo pred-
stavniki vlade in reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja neposredno pred nadalje-
vanjem pogajanj za razrešitev stavkovnih 
zahtev SVIZ podpisali aneks h Kolektivni 
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja v RS za realizacijo dogovorjenih zvišanj 
na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih 
otrok – pomočnik vzgojitelja, zvišanj na 
delovnem mestu asistent VII/2 in umestitve 
novega strokovnega naziva višji svetnik, 
zatem pa za realizacijo zvišanj na delovnih 
mestih asistent VII/2 in mladi raziskovalec 
VII/2 še aneks h Kolektivni pogodbi za razi-
skovalno dejavnost. Zvišanja plač na delov-
nih mestih vzgojitelj predšolskih otrok – 
pomočnik vzgojitelja, asistent VII/2 v plačni 

podskupini D01 ter asistent VII/2 in mladi 
raziskovalec VII/2 v plačni podskupini H01 
bodo tako lahko uveljavljena in izplačana 
pri plači za mesec januar 2023. Plače po-
močnikov in pomočnic vzgojiteljev in vzgoji-
teljic predšolskih otrok se bodo, če spomni-
mo, s 1. 1. 2023 zvišale za tri plačne razre-
de, še za en plačni razred pa bodo višje 1. 4. 
2023 – tu gre za zvišanje, ki je bilo usklaje-
no v dogovoru iz oktobra 2022. V pogaja-
njih smo se dogovorili tudi o dvigu plačnega 
razreda za mlade raziskovalce in raziskoval-
ke ter za asistentke in asistente v visokem 
šolstvu in raziskovalni dejavnosti (VII/2) na 
35. plačni razred, ki se 1. 4. 2023 zviša na 
36. plačni razred. Prav tako smo se uskladi-
li, da bo četrti strokovni naziv višji svetnik 
uvrščen za dva plačna razreda višje od izho-
diščnega plačnega razreda za naziv svetnik.  

Zvišanja plač na delovnih mestih vzgojitelj pred-
šolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, asistent 
VII/2 v plačni podskupini D01 ter asistent VII/2 
in mladi raziskovalec VII/2 v plačni podskupini 
H01 bodo v skladu s podpisanim lahko uveljav-
ljena in izplačana pri plači za mesec januar 
2023. 

Ob imenovanju novega ministra za vzgojo in 
izobraževanje smo v Svizu izpostavili pričako-
vanje, da bo ministrstvo spremembe uvajalo v 
dialogu in sodelovanju s socialnimi partnerji, v 
skladu s tem pa predlagali čimprejšnje sreča-
nje z našim sindikatom.  

“ 
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NUJNO UREDITI DELOVNE POGOJE 
Na sedežu GO SVIZ so se 27. 1. 2023 na prvi 
seji koordinacijskega odbora sešli predstav-
nice in predstavniki Sekcije svetovalnih de-
lavk in delavcev, ki je aktivna v našem sindi-
katu in jo v aktualnem mandatnem obdobju 
vodi Tina Rezar, srečanju pa se je pridružilo 
tudi nekaj članic in članov Izvršilnega odbo-
ra Društva šolskih svetovalnih delavcev 
Slovenije. Po dnevnem redu so zbrani na-
menili pozornost predstavitvi stališč in pre-
dlogov glede usklajevanja in sprememb 
normativov za svetovalne delavce v celotni 
vzgojno-izobraževalni vertikali, razpravljali o 
predlogu o ločitvi svetovalnih delavk in de-
lavcev od ostalega strokovnega kadra v 
vzgoji in izobraževanju ter se dotaknili še 
delovnega časa zaposlenih v svetovalni slu-
žbi v vrtcih, šolah, vzgojnih zavodih in dija-
ških domovih. V povezavi s slednjim so si 
izmenjali izkušnje o delovni obveznosti zara-
di povečanega obsega dela in naslovili po-
pulacijo otrok in mladostnikov, ki je postav-
ljena pred mnoge in vse zahtevnejše izzive. 
Spregovorili so o dodatku na zahtevnejše 
delo in opozorili na nujnost izvajanja brez-

plačnih supervizij in/ali intervizij v času 
delovnika. Na pogajalsko skupino SVIZ so 
naslovili argumentirano prošnjo, naj v 
usklajevanjih o razrešitvi stavkovnih zahtev 
z Vlado RS upošteva tudi strokovna izhodi-
šča za odpravo plačnih nesorazmerij sveto-
valnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah, ki 
jih imata sekcija in društvo oblikovane že 
dlje. Svetovalni delavci opravljajo zahtevno 
delo z visoko odgovornostjo in pri tem so-
delujejo z otrokom, mladostnikom, starši, 
učitelji, vodstvom in številnimi zunanjimi 
institucijami. Tako delujejo kot povezovalni 
člen med vsemi sistemi znotraj posamezne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda, vodijo 
in koordinirajo procese pomoči, svetovanja 
in interveniranja. Udeleženi na sestanku so 
bili soglasni, da je ob ustreznem ovrednote-
nju dela nič manj nujno urediti pogoje dela 
zaposlenih v svetovalni službi,  tako da jim 
bo omogočeno kakovostno življenje tudi 
zunaj delovnega časa. Opozarjajo tudi na 
to, da so potrebe po pomoči otrokom in 
mladostnikom vse večje in zahtevnejše. 

PREDLAGALI SPREMEMBE K PRAVILNIKU 

IZOBRAŽEVANJE V PREDŠOLSKI VZGOJI 
V organizaciji SVIZ je bil 16. in 17. 1. 2023 v 
Portorožu izpeljan izobraževalni seminar za 
sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v pred-
šolski vzgoji. Strokovnim vsebinam je pri-
sluhnilo skupno 87 predstavnic in predstav-
nikov sindikata v zavodih v predšolski vzgoji, 
kjer je organiziran SVIZ. V uvodu v seminar 
je zbrane pozdravila predsednica Sindikalne 
konference predšolske vzgoje SVIZ Marjana 
Kolar, glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj pa 
je zatem spregovoril o aktualnem dogaja-
nju, pomembnem za članstvo SVIZ in širše. 
Ni se ognil aktivnostim sindikata na podro-
čju uresničevanja stavkovnih zahtev v še 
zmeraj aktivni splošni stavki v vzgoji in izo-
braževanju. Predstavnik MIZŠ dr. Boris Čer-
nilec je v svojem nagovoru izpostavil učinko-
vita pogajanja, s katerimi je bil vpeljan četrti 
strokovni naziv v vzgoji in izobraževanju, 

zvišanje plač pomočnic in pomočnikov 
vzgojiteljic in vzgojiteljev ter intenzivno 
usklajevanje na področju sprememb stan-
dardov in normativov, s katerim je mogoče 
še izboljšati kakovost sicer odlične sloven-
ske predšolske vzgoje. Na izobraževalni 
seminar je bilo umeščeno tudi predavanje 
Majde Gominšek predavanje o obveznostih 
sindikalnega zaupnika s področja finančno-
materialnega poslovanja sindikata v zavo-
dih, udeleženi pa so imeli v okviru predvi-
denega dnevnega reda veliko časa za raz-
pravo o najpomembnejših vprašanjih s 
področja predšolske vzgoje. Dvodnevno 
izobraževanje se je sklenilo s predavanjem 
in praktično delavnico o izzivih v komunika-
ciji, s katerimi se sindikalni zaupniki in zaup-
nice srečujejo pri svojem delu.  Klik za več! 

Iz Sindikalne konference srednjih, višjih šol 
in dijaških domov, ki je organizirana v SVIZ, 
smo 26. 1. 2023 na Ministrstvo za vzgojo in 
izobraževanje posredovali predlog 
za spremembe Pravilnika o normativih za 
financiranje višjih strokovnih šol. Predlogi 
sprememb, ki zadevajo administrativno in 
računovodsko-tehnične delavce, so bili na 
ravni konference pripravljeni v sodelovanju 
s člani in predstavniki sekcije administrativ-
no-tehničnih delavcev SVIZ, temeljijo pa na 
pozivih članstva. Izhodišče je bil predvsem 
poziv, naj bo čim prej odpravljeno neskladje 
in tako sprejet predlog, po katerem bi bilo 
mogoče tudi v višjih strokovnih šolah – tako 
kot to velja v osnovnih in srednjih –
 zaposlovati in sistemizirati delovna mesta 
poslovni sekretar VII/1 in poslovni sekretar 
VII/2, računovodja VII/1 in računovodja 
VII/2. V predšolski vzgoji je možnost zapo-

slovanja omenjenih delovnih mest obstajala 
že poprej. Prav tako smo predlagali, da se 
dvignejo izobrazbeni pogoji pri delovnem 
mestu referent VI na delovno mesto refe-
rent VII/1 ali opcijsko na delovno mesto 
samostojni strokovni delavec VII/1. Celoten 
SVIZ-ov predlog sprememb in dopolni-
tev Pravilnika o normativih za financiranje 
višjih strokovnih šol je dostopen tukaj, izpo-
stavljamo pa, da predlagana novela v niče-
mer ne posega na vsebinska področja, ki so 
predmet pogajanj med sindikatom in resor-
nim ministrstvom pri odpravljanju plačnih 
anomalij. V SVIZ smo ministrstvu zato pre-
dlagali, naj novelo pravilnika čim prej sprej-
me, problematika različnih ureditev, ki za-
devajo administrativno in računovodsko-
tehnične delavce v vzgoji in izobraževanju, 
pa torej čim prej razreši. Za več – klik!  

Strokovnim vsebinam, povezanim z delom 
zaposlenih v slovenskih vrtcih, je na dvodnev-
nem izobraževanju prisluhnilo skoraj 90 pred-
stavnic in predstavnikov sindikata v zavodih v 
predšolski vzgoji, kjer je organiziran SVIZ. 

“ Na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 
smo iz SVIZ naslovili predlog za spremembe 
Pravilnika o normativih za financiranje višjih 
strokovnih šol, ki zadevajo administrativno in 
računovodsko-tehnične delavce. 

Udeleženi na sestanku so bili soglasni v tem, da 
je ob ustreznem ovrednotenju dela nič manj 
nujno urediti pogoje dela zaposlenih v svetoval-
ni službi,  tako da jim bo omogočeno kakovost-
no življenje tudi zunaj delovnega časa.   
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ZA USTREZNEJŠE VREDNOTENJE V KULTURI 
V Sindikalni konferenci kulturnih organizacij 
SVIZ in Glosi – Sindikatu kulture in narave 
Slovenije smo po sestanku, ki je na sedežu 
GO SVIZ potekal 10. 1. 2023, v skupnem 
sporočilu za medije opozorili na zaostajanje 
plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter 
posledično vse večje pomanjkanje kadra v 
javnih kulturnih zavodih. Pomanjkanje zapo-
slenih se kaže v močno oteženem delovanju 
zavodov, kar skušajo vodstva reševati različ-
no, po informacijah članstva pa zlasti s stal-
no prekomerno obremenitvijo obstoječega 
kadra. Spomnili smo še, da je v aktualni 
koalicijski pogodbi zapisano zagotovilo, da 
bo ministrstvo za kulturo ponovno postalo 
zaščitnik in zaveznik kulture, sogovornik 
vseh akterjev na področju kulture. A real-
nost, s katero se soočamo v obeh reprezen-

tativnih sindikatih na področju kulture, je 
povsem nasprotna. V skladu z zapisanim 
smo izpostavili nujnost takojšnjih pogajanj 
za odpravo plačnih nesorazmerij v dejavno-
sti, ministrstvo za kulturo pa pozvali k dialo-
gu. Ministrica dr. Asta Vrečko se namreč na 
posredovane dogovorjene predloge spre-
memb in posamezne pozive sindikatov 
sploh ne odziva. Njena molk in pasivnost ob 
številnih pobudah in intenzivnih prizadeva-
njih za odpravo plačnih nesorazmerjih med 
poklici oziroma zaposlenimi v javnem sek-
torju predstavljata razlog za veliko zaskr-
bljenost, posledice (ne)ravnanja aktualnega 
vodstva ministrstva za kulturo pa bodo le še 
znova in dodatno prizadele kulturne delav-
ke in delavce, smo prepričani. Za več – klik!   

SREČANJA NA OBMOČNIH ODBORIH 

AKTIV RAZISKOVALCEV IN ASISTENTOV 
V SVIZ je od oktobra lani vzpostavljen Aktiv 
mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ, ki v 
svojem delovanju namenja pozornost po-
dročju doktorskega študija in podoktorskih 
raziskovalnih ter pedagoških pozicij, pri tem 
pa se osredotoča na delovna razmerja in 
pogoje mladih raziskovalcev in asistentov na 
visokošolskih zavodih ter v raziskovalnih 
organizacijah. Aktiv mladih raziskovalcev in 
asistentov SVIZ se zavzema za kakovosten in 
dostopen doktorski študij, začetek razisko-
valne kariere ter za zaščito mladih razisko-
valcev in asistentov, ki so na področju razi-
skovalne dejavnosti in visokega šolstva ena 
izmed najbolj ranljivih in izkoriščanih skupin 
zaposlenih. Z vzpostavitvijo aktiva so mladi 
raziskovalci in asistenti dobili možnost re-
prezentativnega zastopanja v smeri izboljša-
nja delovnih in plačnih pogojev. Aktiv vabi 
mlade raziskovalke in raziskovalce ter asi-

stentke in asistente, da se v želji po tesnej-
šem sodelovanju z namenom izboljšanja 
položaja te skupine zaposlenih oglasijo na 
aktiv.mra@sviz.si. Aktiv, ki ga vodi dr.  Mar-
ko Gavriloski, asistent za družboslovno 
raziskovanje na Oddelku za edukacijske 
vede na Pedagoški fakulteti Univerze na 
Primorskem, je 6. 1. 2023 v luči takratnih 
pogajanj SVIZ z resornim ministrstvom o 
stavkovnih zahtevah sindikata ter odpravi 
najočitnejših plačnih nesorazmerij tudi v 
sporočilu za medije podprl predlog s poga-
janj za dvig plač mladim raziskovalcem in 
asistentom. Predlagani dvig, ki bi pomenil 
izenačitev plačnih razredov mladih razisko-
valcev (VII/2) in asistentov (VII/2), so v akti-
vu izpostavili kot zgolj prvi korak in nujni 
minimalni popravek, ki bi omilil hud pritisk 
na omenjeni skupini zaposlenih. 

V SVIZ so v  luči predvidenega zaostrovanja 
sindikalnih aktivnosti in ob napovedanem 
oblikovanju novega plačnega sistema v jav-
nem sektorju skozi ves januar potekala sre-
čanja vodstva in strokovne službe sindikata 
s članstvom, ki je organizirano na skupno 27 
območnih odborih po vsej Sloveniji. Splošna 
stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je fe-
bruarja lani izglasovalo več kot 38.000 zapo-
slenih, je namreč še vedno aktivna, velik del 
stavkovnih zahtev pa še zmeraj odprt. Med-
tem ko je SVIZ z Vlado RS dosegel dogovor o 
prednostnem zvišanju plač zaposlenih na 
delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok 
– pomočnik vzgojitelja, zvišanju mladih 
raziskovalcev in asistentov na fakultetah z 
univerzitetno izobrazbo (VII/2) ter o ovre-
dnotenju strokovnega naziva višji svetnik, 
pa ostaja velik del stavkovnih zahtev še 
odprt. Med njimi so odprava zaostankov v 
vrednotenju pedagoškega dela strokovnega 

osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih 
šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domo-
vih, odprava zaostankov pri univerzitetnih 
učiteljih, asistentih in strokovnih sodelavcih 
ter odprava razvrednotenja dela zaposlenih 
v plačni skupini J. Kot je na srečanjih s član-
stvom po območjih vsakokrat poudaril glav-
ni tajnik Branimir Štrukelj,  se je povprečna 
plača strokovnih delavcev v vzgoji in izobra-
ževanju v zadnjih letih zviševala dvakrat 
počasneje kot plače zaposlenih z enako 
stopnjo izobrazbe na primerljivih delovnih 
mestih v zdravstvu in državni upravi. V SVIZ 
smo trdno odločeni, da bomo stavkovne 
zahteve o odpravi zaostankov pri plačah 
vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
uresničili, ter bomo za to uporabili vsa raz-
položljiva legalna in legitimna sredstva. V 
začetku februarja je kot zadnje predvideno 
še srečanje s članstvom z območnih odbo-
rov Novo mesto, Posavje in Bela Krajina.  

Aktiv mladih raziskovalcev in asistentov SVIZ vabi 
mlade raziskovalke in raziskovalce, asistentke in 
asistente, da se v želji po tesnejšem sodelovanju 
z namenom izboljšanja položaja te skupine zapo-
slenih oglasijo na aktiv.mra@sviz.si. 
 

V Svizu in Glosi smo skupaj opozorili na podpla-
čanost zaposlenih tako v umetniško-strokovnem 
delu kulture kot pri podpornih poklicih, kar se 
odraža tudi v vse večjem pomanjkanju kadra v 
javnih kulturnih zavodih. Resorno ministrstvo 
smo pozvali k takojšnemu dialogu in pogajanjem 
za odpravo plačnih nesorazmerij.  

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na sreča-
njih s članstvom sindikata na območnih odborih 
med drugim opozarjal, da se je povprečna plača 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v 
zadnjih letih zviševala dvakrat počasneje kot 
plače zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe na 
primerljivih delovnih mestih v drugih delih javne-
ga sektorja.  
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