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Tisztelt Szülők! 

 

Gyermekeink az iskoláskor előtti időszakban sok időt töltenek a családi környezetükön kívül, közülük 

a legtöbben bekapcsolódnak az állami óvodai ellátásba. A szlovén állami óvodákban a csecsemők és a 

gyermekek részére nagyon magas színvonalú tartózkodási körülményeket biztosítunk, emellett 

számos nemzetközi kutatás is megerősíti, hogy hazánk óvodai ellátása minőségileg a legjobbak közé 

tartozik európai viszonylatban is. Abban, hogy a gyermekeik az óvodában nap mint nap kiváló és 

biztonságos gondozásban és nevelésben részesülnek, kulcsszerepet töltenek be az intézmények 

alkalmazottai – az óvodapedagógusok és -segédek, az óvodákban dolgozó egyéb szakemberek, 

valamint az adminisztratív és műszaki feladatokat ellátó alkalmazottak, a könyvelők, az 

igazgatóhelyettesek és az igazgatók – azonban az ő fontos, felelősségteljes és összetett munkájukat a 

Szlovén Köztársaság Kormánya nem értékeli megfelelően. A Kormány teljesen figyelmen kívül hagyta 

azt a tényt is, hogy a SARS-CoV-2 vírusfertőzések terjedése idején éppen az óvodai nevelés területén 

dolgozók biztosították az óvodák nyitva tartását, és a szakszervezet többszöri felszólítása ellenére 

sem biztosította a megfelelő többletforrásokat a Covid-19–járvány idején a megnövekedett 

munkaterhelés díjazására és az egészségügyi kockázatok értékelésére. A fent leírtak fényében, 

kedves szülők, ezen a ponton szeretnénk külön kiemelni az óvodapedagógus-segédek nehéz 

helyzetét, akik a feladataik, a kötelezettségeik és a felelősségük halmozódása mellett túl alacsony 

fizetésért végzik a munkájukat. A pályájukat ugyanis a minimálbérnél alacsonyabb fizetéssel kezdik, 

ezért sokan elhagyják ezt a szép, de megerőltető és felelősségteljes szakmát, az óvodák pedig egyre 

nehezebben tudnak új alkalmazottakat találni ezeknek a munkahelyeknek a betöltésére. Az alacsony 

bérek mellett ennek okai a nehéz munkafeltételekben, az egyre gyakoribb eladósodásban és a 

nagyfokú felelősségvállalásban keresendők. 

 

Mivel eddigi kitartó próbálkozásaink arra vonatkozóan, hogy a Szlovén Köztársaság Kormánya 

gondoskodjon az oktatás-nevelés megfelelő helyzetéről, az oktatásban és a nevelésben dolgozók 

megfelelő megbecsüléséről, és biztosítsa az oktatásban és nevelésben dolgozó valamennyi 

alkalmazott számára a Covid-19–járvány ideje alatt extrémen megnövekedett munkaterhelés és 

kockázatoknak való kitettség ellenében a megfelelő díjazást, nem találtak meghallgatásra, 

kénytelenek voltunk a sztrájk mellett dönteni. Ez a legvégső eszköz, amely dolgozóként még a 

rendelkezésünkre áll, hogy kifejezzük egyet nem értésünket a szlovén kormány oktatáshoz és 

neveléshez, valamint az ezen tevékenységekben dolgozókhoz való elfogadhatatlan viszonyulásával 

kapcsolatban, és elérjük, hogy a Szlovén Köztársaság Kormánya a jogos követeléseinkről egyáltalán 

elkezdjen tárgyalni. 

 

A sztrájk napján ezért – idén március 9-én, szerdán – az óvodák zárva tartanak. Tudatában vagyunk 

annak, hogy ez a legtöbb kellemetlenséget éppen Önöknek fogja okozni, kedves szülők. Ezért előre is 

fogadják őszinte bocsánatkérésünket, de egyúttal kérjük a megértésüket, és a törekvéseink 

támogatását is. Az egyes óvodákban az Önökkel, szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján valóban 

kivételes esetekben az alkalmazottak gondoskodnak azon gyermekek felügyeletéről, akik ellenkező 

esetben biztonságukra nézve kockázatos helyzetbe kerülnének (de csak azokban a csoportokban, 



amelyekben a sztrájk napján biztosított lesz a sürgős felügyelet). Önöket, tisztelt szülők, pedig arra 

kérjük, azzal is fejezzék ki sztrájkunk és a sztrájkolók támogatását, hogy 2022. március 9-én nem 

hozzák be gyermekeiket az óvodába. 

 

 

 

A Szlovén Oktatásban és Nevelésben, valamint a Tudományos és Kulturális Területeken Dolgozók 

Szakszervezetének (SVIZ) 

Fő Sztrájkbizottsága 

 


