
 

 

 

V luči neodzivnosti resornega ministr-
stva in Vlade RS na predloge in priča-
kovanja sindikata so se članice in člani 
Glavnega odbora SVIZ 3. 2. 2022 sešli 
na še eni izredni seji in pretresali za-
hteve o ustreznem ovrednotenju dela 
zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, 
raziskovanju in kulturi ter se oprede-
ljevali do vprašanja stavke.  

Glavni tajnik sindikata Branimir Štru-
kelj je sklepe najvišjega organa sindi-
kata med kongresoma dan pozneje 
predstavil tudi na novinarski konfe-
renci in prenesel odločitev 54-
članskega glavnega odbora, da bo 
SVIZ svoje članstvo in druge zaposle-
ne v vrtcih in šolah pozval, naj se 
opredelijo o izvedbi splošne stavke v 
vzgoji in izobraževanju.

Glasovanje v približno 760 vzgojno-
izobraževalnih zavodih po vsej Slove-
niji, v katerih je organiziran SVIZ, se je 
začelo 10. 2. in bo trajalo do 17. 2. 
2022. Če se bodo članice in člani ter 
drugi zaposleni v vrtcih in šolah večin-
sko izrekli za stavko, jo bo sindikat 
organiziral 9. marca letos, njen potek 
pa bo usmerjal glavni odbor, ki se je 
že preimenoval v glavni stavkovni 
odbor.  

V svojih zahtevah, ki jih je mogoče 
povzeti kot zahtevo po takojšnji skle-
nitvi sporazuma o ustreznem ovre-
dnotenju in plačilu dodatnega dela, ki 
ga vsi zaposleni v vzgoji in izobraže-
vanju opravljajo v izrednih razmerah, 
povezanih z obvladovanjem epidemi-
je covida-19, ter kot zahtevo po zvi-
šanju plač prav vseh zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju, bo SVIZ vztra-
jal do uresničitve. 
 
 
 
Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
torej povabljeni, da se do prihodnje-
ga četrtka, 17. februarja 2022 glasu-
jete o izvedbi stavke – za članice in 
člane SVIZ je glasovanje pravica in 
dolžnost, vsi drugi zaposleni pa po-
vabljeni, da se do stavke opredelite 
tudi vi. Vse informacije o tem, kako 
lahko oddate svoj glas, in predvideni 
stavki dobite pri sindikalnih zaupni-
cah in zaupnikih SVIZ v svojih zavo-
dih.  

V vrtcih in šolah po vsej Sloveniji, v 
katerih je organiziran SVIZ, od 10. 2. 
do 17. 2. poteka opredeljevanje 
zaposlenih o izvedbi splošne stavke 
v vzgoji in izobraževanju.  

GLASUJTE O STAVKI! 
V vrtcih in šolah po vsej Sloveniji, v katerih je organiziran SVIZ, od 10. 2. 

do 17. 2. poteka opredeljevanje zaposlenih o izvedbi splošne stavke v 

vzgoji in izobraževanju.  

ZA USTREZNO OVREDNOTENJE DELA IN  
ZVIŠANJE PLAČ 
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Sindikat bo stavko, če se bodo 
pred tem zanjo večinsko izrekli 
članice in člani SVIZ ter drugi zapo-
sleni v vzgoji in izobraževanju, 
organiziral 9. 3. 2022.  

Glavni stavkovni odbor SVIZ je na 33. izredni seji, 3. februarja 2022 soglasno sprejel 
naslednje 

 Takojšnja sklenitev dogovora o izplačilu povečanih delovnih obremenitev 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (delovne uspešnosti iz naslova poveča-
nega obsega dela, povečane tedenske pedagoške obveznosti, izplačilo na-
durnega dela in drugih dodatnih obremenitev zaposlenih) ter ustreznem 
ovrednotenju izpostavljenosti tveganjem in nevarnostim zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju za čas obvladovanja koronavirusa SARS-CoV-2. 

 

 

 Takojšnje ustrezno zvišanje plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
glede na že dogovorjena zvišanja plač v drugih delih javnega sektorja. 

 

 

 Takojšnja odprava kršitve 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejav-
nost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 56/02), 
ki določa, da sta najnižja osnovna plača zdravnika specialista in najnižja 
osnovna plača visokošolskega učitelja v razmerju 1 : 1. 

 

 

 Takojšnje zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice v skladu z Dogovo-
rom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi 
prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri prora-
čunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 88/21). 

 

 

 Takojšnja uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice z inflacijo v 
skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 80/18).  

 

 

 Takojšnja uvedba novega, četrtega naziva strokovnih delavcev (višji svet-
nik) v skladu z Dogovorom zaradi realizacije V. točke Stavkovnega sporazu-
ma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 3/20).  

 

 

 Takojšen začetek usklajevanj o predlogu SVIZ za spremembe in dopolnitve 
normativov in standardov s področja vzgoje in izobraževanja, ki so bili Mi-
nistrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport posredovani dne 23. 12. 2021.  

 

Jelka Velički,                                                                             Branimir Štrukelj,  
             predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ              glavni tajnik SVIZ                                       

Za članice in člane SVIZ je glasova-
nje pravica in dolžnost, vsi drugi 
zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
pa povabljeni, da se o stavki izreče-
te tudi vi. 

    STAVKOVNE ZAHTEVE 
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