
 

 

 

 

ZA podporo predlogu dogovora o ustreznem ovrednotenju povečanega 

obsega dela ob ponovni vzpostavitvi delovanja vrtcev in šol 

Ob ponovni vzpostavitvi delovanja vrtcev 
in šol smo v SVIZ to načeloma podprli, a 
hkrati vsakokrat poudarili, da mora biti 
šolski prostor nujno v največji možni meri 
varen za zaposlene, otroke, učence in 
dijake; omejitve, ki jih je predvidela 
zdravstvena stroka, pa mora biti mogoče 
izpeljati, brez da bi bila pri tem vsa odgo-
vornost preložena na izobraževalke in 
izobraževalce ter druge zaposlene v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Prav tako 
smo resorno ministrico dr. Simono Kustec 
vztrajno opozarjali, da bo moralo biti, 
preden bo obnovljeno delovanje šol in 
vrtcev, dogovorjeno  ustrezno vrednote-
nje povečanega obsega dela zaposlenih in 
upravičenost do izplačila dodatkov, do 
katerih bi bili ob ponovnem odprtju vrt-
cev, šol in dijaških domov zaradi tveganj, 
ki jim bodo izpostavljeni, upravičeni zapo-
sleni v vzgoji in izobraževanju. Že dogo-

vorjeni sestanek o tej problematiki je 
ministrica preklicala in tako delavkam in 
delavcem odrekla pravico do socialnega 
dialoga. V luči zapisanega se je v torek, 
19. 5. 2020, sestal Izvršilni odbor SVIZ, ki 
je sklenil, da bo SVIZ MIZŠ ponovno po-
zval k sklenitvi pisnega dogovora o plačilu 
dodatnega dela v posebnih okoliščinah, 
ki jim botrujejo zdravstvene omejitve 
zaradi epidemije. SVIZ je prav tako v skla-
du s sklepom izvršilnega odbora svojemu 
članstvu v vrtcih, osnovnih in glasbenih 
šolah, v srednjih, višjih šolah in dijaških 
domovih posredoval predlog dogovora, 
ki ga je pripravil sindikat. Članice in člane 
ter druge zaposlene v vzgoji in izobraže-
vanju pa smo pozvali, naj s podpisom 
izrazijo podporo zahtevi za sklenitev 
dogovora in hkrati podporo vsebini na-
šega predloga dogovora.  

Ob kratko predstavljenih okoliščinah 
(obširnejše pojasnilo lahko najdete na 
spletni strani SVIZ, s klikom na to poveza-
vo) se na vse zaposlene v vzgoji in izobra-
ževanju tudi tukaj vljudno obračamo s 
prošnjo, da s svojimi podpisi podprete 
zahtevo za ovrednotenje dodatnega dela 
v posebnih okoliščinah epidemije in ob 
varnostnih omejitvah, ki smo jo v SVIZ 
utemeljili v predlogu dogovora, naslovlje-
nem na MIZŠ.  

V sindikatu namreč želimo do konca  tega 
tedna, tj. do petka, 29. maja 2020, zbrati 
čim več podpisov zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju, ki jih bomo nato predali 
ministrici dr. Simoni Kustec in tako poka-

zali našo odločnost v prepričanju, da mo-
rajo biti dodatne obremenitve prav vseh 
zaposlenih v vrtcih, šolah in dijaških do-
movih ustrezno ovrednotene in plačane. 
S podpisi bomo okrepili tudi zahtevo, da 
je v dogovoru z MIZŠ nujno opredeliti 
dodatek za tveganja, kot to določata 
Kolektivna pogodba za javni sektor in 
interventni zakon. Vse dodatne informa-
cije o zbiranju podpisov najdete na tej 
povezavi. Le skupaj lahko dosežemo, da 
bo oblast ustrezno ovrednotila dodatno 
delo, ki ga zaposleni v vzgoji in izobraže-
vanju opravljate v zdajšnjih posebnih 
okoliščinah! 

 

SVIZ želi z Ministrstvom za izobraževanjem 
znanost in šport doseči dogovor o ustrez-
nem ovrednotenju povečanega obsega 
dela in upravičenosti do izplačila dodatkov 
zaradi izpostavljenosti tveganjem za zapo-
slene v vzgoji in izobraževanju. Ministrica 
dr. Simona Kustec je pred ponovnim odpr-
tjem vrtcev in šol takšen dogovor zavrnila.  

Če do začetka junija 2020 dogovor z 

MIZŠ ne bo sklenjen, se bo na izredni 

seji sestal Glavni odbor SVIZ. Odločil 

se bo o stopnjevanju pritiska, in sicer 

z namenom, da bi zaposlenim v 

vzgoji in izobraževanju zagotovili 

plačilo za dodatno delo v posebnih 

okoliščinah, ki jim botrujejo zdrav-

stvene omejitve, vpeljane z name-

nom preprečevanja morebitnega 

širjenja okužb s covid-19.  
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