
Spodbudno, živahno, stavkajoče vzdušje na OŠ Toneta Čufarja iz Ljubljane 

 

* * * 
Spoštovani vzgojniki in izobraževalci, 

 

večina nas ni za hlapce rojena, 

ne za hlapce vzgojena, 

hočemo svojo resnico in pravico, 

da kmalu opravimo družbeno krivico. 

 

Včasih ne spimo,  

ker ne vemo,  

v kakšen šolski čas drvimo. 

 

Učitelj je človek, 

ki vzgaja in izobražuje, 

a zadnje čase se vse to izključuje. 

Postajamo smetišče zgodovinske resnice, 

kjer ni pravice. 

 

Še Cankar bi jokal, 

ne samo stokal, 

če vedel bi,  

kam smo svojo pokončnost prodali. 

 

Karmen iz Mladike 

* * * 
 

Pošiljamo vam fotoutrinka iz OŠ Gustava Šiliha Velenje. Naš kolektiv je optimističen, da 

skupaj zmoremo doseči več. 

 

* * * 
 

Računovodja v osnovni šoli 

 

Sem diplomirana ekonomistka s VII. stopnjo izobrazbe, zaposlena na osnovni šoli kot 

računovodkinja. V imenu tehnično-administrativnega osebja bi izpostavila zelo slab položaj 

zaposlenih v kuhinji, pomočnic vzgojiteljic, hišnika, poslovne sekretarke in čistilk. Vsi omenjeni 

poklici dosegamo minimalno plačo oz. prejemajo razliko do minimalne plače zaradi 

nesorazmerij plačnih razredov. Kot računovodja sem zaposlena po sistemizaciji za 60 % oz. 

24 ur na teden. Delo računovodkinje je odgovorno, zahtevno, ki zahteva nenehno spremljanje 

novosti v zakonodaji. Delam več, kot je določen normativ, saj mora biti delo pravočasno 

opravljeno. Za svoje delo prejmem 563 € neto na mesec. Zato danes stavkam.  

 

Lahko povem tudi to, da tabela s plačami v javnem šolstvu, ki je zaokrožila včeraj v javnosti, 

po kateri naj bi imeli najbolje plačani učitelji preko 6000 € bruto plače, ne drži. Naši učitelji v 

povprečju zaslužijo 2378 € mesečno bruto.  

 

* * * 



V priponkah pošiljam foto utrinke s stavke na OŠ Toneta Pavčka. Na šoli ni bilo niti enega 

učenca, v vrtcu pa samo 18 otrok. Nespoštovanju in ignoranci vladne strani do nas, smo 

jasno in odločno obrnili hrbet. 

 

* * * 
 

Posredujem sliki, posneti ob 11.55 pred našo šolo OŠ Kamnica. S hrbtom obrnjeni sporočamo 

ministrici Kustečevi, da je našega potrpljenja konec. Želimo, da takoj vzpostavi dialog s 

stavkovnim odborom. Stavkati nameravamo do izpolnitev upravičenih stavkovnih zahtev. 

 

* * * 
 

 

Pozdrav, 

vzdušje pri nas je bilo napeto v dobrem smislu, na sestanku stavkajočih smo opravili strokovno 

debato o razmerah in ostro obsodili nespoštljiv odnos vlade do VIZ. Zahtevamo, da s stavko 

nadaljujemo in tokrat ne odnehamo. Dovolj je bilo našega popuščanja in razumevanja, naš 

prag tolerance je presežen. Za našo stavko po javnem mnenju tako ali tako nikoli ne bo 

primeren čas. NADALJUJMO, KAR SMO ZAČELI!!! Od 47 zaposlenih 30 stavkajočih. LP iz 

Miklavža. 

 

* * * 
 

Pozdravljeni. Pošiljam utrinek stavkajočih v upanju, da stavkovne zahteve padejo na rodovitna 

tla. Skupaj smo močnejši, hočemo, kar nam pripada in da nas upoštevajo. V naše roke so 

nam zaupani otroci, prihodnost družin in družbe, mi pa delo opravljamo z odliko, inovativno, 

smo vedno na razpolago za pogovor, pomoč - vse za dobro naših učencev, ki jih z največjim 

veseljem poučujemo ter jih usmerjamo po poteh v določenem obdobju življenja.  

 

Izobraževanje je temelj razvoja (znanstvenega +tehnološkega, gospodarskega, političnega, 

družbenega). 

 

 

* * * 
  

Pozdravljeni! V zavodu vlada sproščeno in veselo vzdušje, skupaj od vseh zaposlenih samo 4 

ne stavkajo, zato smo izredno složni in držimo skupaj, vsi vemo, da smo pomočniki, kuharji, 

vzdrževalci, administrativni delavci na zelo slabem položaju kar se tiče plač kot tudi 

obremenjenosti in vsi vemo, da si zaslužimo več. Dostojno več! Upam, da dosežemo, kar smo 

si zadali! 

 

 

Spoštovani,  v priponki pošiljamo nekaj utrinkov stavke na OŠ Vinica in enote 

vrtca. "Popolnoma zaupamo vase, da uspemo." 

 

* * * 
 

 



Spodnje fotografije so nastale na OŠ Blaža Kocena Ponikva, kjer je bila stavka izglasovana 94 

%. V šoli nismo imeli nobenega otroka, stavka pa je potekala umirjeno tudi ob podpori 

ravnateljice. 

 

* * * 
  

Pošiljamo fotografijo stvakajočih s I. OŠ Žalec.Napis za ministrico in vlado: Že leto in več nam 

obračate hrbet, danes stavkamo in ga mi obračamo vam.  

 

* * * 
 

Celoten čas pandemije smo šole, vrtci in fakultete, profesionalno in z veseljem opravljali dela 

in naloge, ki  nam jih je naložila tudi vlada in ministrstvo. Vedno smo z vlado in ministrstvom 

hodili z roko v roki. Sedaj, ko pa smo mi, delavci, prosili vlado za pomoč, za vrednotenje dela, 

ki smo ga in ga še opravljamo, nam pa je vlada obrnila hrbet. Zelo smo razočarani, 

razvrednoteni in užaloščeni. Sedaj obračamo hrbet nazaj... 

 

 

* * * 
 

V prilogi pošiljam skupinsko fotografijo kolektiva OŠ Dob. Stavka je bila podprta skoraj 

večinsko, zato smo skupaj ugotovili, da še nikoli nismo bili bolj povezani v skupnem in enotnem 

mnenju. Torej: SKUPAJ MOČNI IN ENOTNI. Uspešno delo še naprej! 

V solidarnosti! 

 

* * * 
 

Tudi na OŠ Ivanjkovci smo obrnili hrbet vladi. In prezrti ne bomo več prezrti. 

 

* * * 
  

Pošiljam utrinke. Stavkali na kulturen  način. Ponosni, da smo to naredili in s tem pokazali, da 

se znamo boriti za svoje pravice, enakopravnost, spoštovanje in pravično vrednotenje našega 

dela. Moji kolegi in kolegice stojijo z mano, vsi za eno strokovni in administrativni delavci. 

Transparenti povedo svoje. Hrbet smo obrnili nespoštovanju, neenakopravnosti, skratka 

ministrici in vladi. 

 

* * * 
  

Na OŠ Pod goro Slovenske Konjice smo se zjutraj zbrali v jedilnici šole, kjer je sindikalna 

zaupnica podala stavkovne zahteve in spodbudila ostale stavkajoče, da povedo na glas, kako 

vidijo svoje delo, koliko je vredno in kako so obravnavani. Eden drugega smo spodbujali in bili 

enotni, da moramo stati za našimi zahtevami in se za pravice boriti. V duhu tega so nastali 

tudi  sporočilni plakati. Starejši smo vzpodbujali mlajše sodelavce, da je treba biti aktiven v 

današnji družbi, da ne bo prišel čas, ko se bomo delili na reveže in peščico bogatih, ki si bodo 

lahko privoščili privatna izobraževanja in si bodo kreirali lastne zakone.  

 

 



* * * 
 

 

V kolektivu Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor popolnoma podpiramo stavkovne 

zahteve. Ogorčeni  smo nad odnosom ministrstva do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ter 

tudi nad izjavo v medijih o višini plač, ki so nam popolnoma tuje in nerazumljive. Podane so 

bile z namenom zavajanja javnosti in ne izražajo realnega stanja. Pričakujemo, da ministrstvo 

dopolni podatke o prejemnikih nenavadno visokih plač,  prav tako pa objavi povprečne in 

minimalne plače v vzgoji in izobraževanju.  

 

* * * 
 

 

Prilagam vam sliko stavkajočih pred šolo. Na OŠ Ljubno ob Savinji dan preživljamo v 

pozitivnem vzdušju, a nekako smo danes vsi zelo utrujeni, kot da je danes dopoldne prišla za 

nami vsa utrujenost, ki se je nabirala mesece in mesece napornega dela v času korone, ko 

smo ob vsemu dodatnemu izvajanju ukrepov, neplačanem nadomeščanju... delali hkrati iz 

šole in preko spletnih učilnic. Delali smo veliko, veliko več kot 40 ur tedensko, delovni čas je 

trajal cele dneve, še vikendi so bili obarvani delovno, v zvezi s šolo.  

 

Danes smo skoraj vsi zaposleni pristopili k stavki (le računovodstvo in del kuhinje ne ter 

odsotni zaradi bolniške), saj učitelji in vzgojitelji podpiramo stavko predvsem zaradi tega, ker 

je plačilo pomočnic vzgojiteljic, kuharic, snažilk in administrativnega osebja res sramotno 

nizko. Učitelji itak opravljamo svoje prekomerno delo s srcem in nekateri vodilni v državi mislijo, 

da je to res naše poslanstvo, za katerega nas ni treba posebej plačati. Pa prijeten dan še 

naprej! 

 

* * * 
 

Ministrica! Iz uradnega Pikinega mesta v Sloveniji vam sporočamo: "Mi imamo hrbtenico in 

nikoli ne bomo marionete." 

 

* * * 
 

 

Stavko smo začeli z zborom delavcev, kjer so stavkajoči dobili vse potrebne informacije o 

vzrokih, ki so pripeljali do odločitve za stavko, stavkovnih zahtevah, seznanili smo se z ne 

odzivanjem vlade na pobude za pogajanja Glavnega odbora SVIZ,  o nezakonitih pozivih 

ministrstva, ogledali in komentirali smo tabele s primerjavo povprečnih plač, poslušali smo 

nagovor glavnega tajnika Branimirja Štruklja, obelodanili problematiko položaja zaposlenih v 

plačni skupini J in poslušali izjave zaposlenih v tem sektorju. 

 

Zaposleni so zelo pozitivno naravnani glede upravičenosti stavke. Veliko pomenijo njihove 

izjave, da so po nazorni predstavitvi še bolj prepričani v upravičenost stavkovnih zahtev. Vidno 

se je izrazila tudi podpora v upravičenost zahtev zaposlenih v sektorju J. Zaposleni so izrazili 

zgroženost nad načinom neenakopravnega obravnavanja in odzivanja vlade na problematiko 

in izpostavljene zahteve GO SVIZ. 

 

Osnovna šola Jakoba Aljaža 



* * * 
 

 

Spoštovani, pri nas so se delavci odločili, da na fotkah pokažemo obraze, ker vsak dan delamo 

z obrazi in se ne sramujemo, kdo smo tisti, ki imamo sramotno nizke plače in razvrednoteno 

delo. 

 

Stavka je potekala po v naprej načrtovanem planu, skupaj smo izdelovali transparente, si 

ogledali video nagovore in posnetke ter debatirali o pereči problematiki normativov, 

preobremenjenosti zaposlenih in minimalnih plačah, prezrtih dodatkih... Za nami je uspešen 

dan in, ja, s skupnimi močmi gremo k poštenemu cilju naproti! 

 

* * * 
 

 

Mi smo se slikali kar obrnjeni naprej. Stavkali smo vsi, ki smo bili v šoli, razen računovodkinje. 

Po dolgem času smo se družili vsi skupaj in bili precej enotni. 

 

* * * 
 

 

Že tretje šolsko leto se spopadamo z virusom in Vlada RS nam je vsem narekovala ritem 

življenja, predvsem pa javnim ustanovam, kot so šole in vrtci. Ves čas smo se trudili upoštevati 

vse, brez dodatnega plačila, brez podpore ministrice za šolstvo, brez vladinega posluha za 

vse otroke in zaposlene.  

 

Za učence in zaposlene na šolah se ni poskrbelo z dodatnimi prezračevalnimi napravami ali 

pregradami, še s testi in maskami so ponekod imele šole težave, sedaj pa se hvalijo, da so 

šole v letošnjem letu ostale odprte zaradi vlade. Spoštovani, šole so ostale odprte zaradi 

požrtvovalnosti zaposlenih, ki smo bili pripravljeni poprijeti za vsako delo, ki se je pojavilo in 

zaradi požrtvovalnosti vas, staršev, ki ste bili pripravljeni sodelovati pri testiranjih, spodbujanju 

otrok pri nošenju mask in požrtvovalnosti otrok, ki so vse to mirno prenašali. 

 

Lep pozdrav 

Kolektiv OŠ Otočec 

* * * 
  

Podpiramo prizadevanja Glavnega stavkovnega odbora SVIZ-a in smo pripravljeni nadaljevati 

s stavko oz jo zaostrovati ne glede na predvolilni čas..... vse do podpisa dogovora!!!  

 

 

* * * 
 

Razočarani, jezni ... ne smemo odnehati. 

 

 

* * * 
 



Na priloženih fotografijah smo "obrnili hrbte" v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 

Bistrica (šola in vrtec). Vzdušje je bilo "fletno", saj smo si končno vzeli čas za debato o 

spremembah v šolstvu, ki si jih želimo vsi zaposleni. 

 

* * * 
  

Hvala GO za vsa navodila, pravne odgovore in druga vprašanja, ki smo jih na vas naslovili. 

Upamo samo, da stavka uspe in se končno nekaj premakne! 

 

 

* * * 
 

 

Pošiljam vam foto utrinke stavke s Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. 

Na osnovni šoli, ki izvaja prilagojen izobraževalni program, smo se zaposleni odločili, da v 

pozitivnem duhu pokažemo svoje nestrinjanje s plačami in položajem učitelja ter drugih 

delavcev v šolstvu. Z refrenom slovenske popevke, smo klicali k posluhu pristojno ministrico 

in trenutno vlado. Smo za javno šolstvo, dostopno in kvalitetno! Za le-tega so potrebni visoko 

izobraženi kadri in učinkovita tehniška služba. Razvoj šolstva pomeni nižji normativ (število 

učencev kot pogoji dela za čistilke, kuharice, hišnike in ostal tehniški kader) in  spoštljiv odnos 

do delavcev, ki se začne z odnosom nadrejenega – ministrice! 

 

* * * 
 

 

Bili smo aktivni. Udarni. Konstruktivni. 

 

* * * 
 

 

Pozdravljeni. Pri nas je bilo sončno in enotno. Vse je potekalo po načrtu:) Skupaj smo 

močnejši💪 

 

* * * 
  

Pošiljam foto utrinke s stavke na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji 

Ljubljana (SVŠGUGL). "Močno in složno navzgor!"  

 

Povezali smo se tudi s kolegi z bližnje Srednje gradbene šole in Dijaškega doma Bežigrad. 

 

 

* * * 
  

 

Vzdušje je bilo danes enkratno, delovno, ustvarjalno …, kot vedno in z enotnim mnenjem in 

pokončno držo, da se ne damo provocirati, omalovaževati, poniževati, degradirati ... 

 

 



* * * 
  

Pošiljam nekaj foto utrinkov stavkovne srede, ki je zelo povezala naš kolektiv. 

 


