STAVKOVNE ZAHTEVE

1.
Takojšnja sklenitev dogovora o izplačilu povečanih delovnih obremenitev zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju (delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, povečane
tedenske pedagoške obveznosti, izplačilo nadurnega 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.

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

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2015 dalje, je bila 790,73 eurov.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2022, je 1.024,24 evrov.
Indeks rasti življenjskih stroškov 2021/2015 je 129,5 %

3. Takojšnja odprava kršitve 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 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.
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenije (3. člen):

»Podpisniki tega aneksa bodo pri pogajanjih o določanju razmerij med plačami na podlagi
ZSPJS izhajali iz razmerij, ki bodo upoštevala:
- da bo najnižja osnovna plača zdravnika po končanem sekundariatu največ za 23% višja od
najnižje osnovne plače strokovnega delavca z visokošolsko izobrazbo v vzgoji in
izobraževanju, ter
- da bosta najnižja osnovna plača zdravnika specialista in najnižja osnovna plača
visokošolskega učitelja v razmerju 1:1 (brez dodatka financiranega iz lastnih sredstev).«
(Uradni list Republike Slovenije, št. 56-2779/02, 28. 6. 2002, str. 5931)

Plačni
razred

4. Takojšnje zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice v skladu z
Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov
in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva
plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto
2021 (Uradni list RS, št. 88/21).
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.
januarja 2022, je 1.074,43 evrov.
Delavci, ki so zaposleni na delovnih mestih, ki so uvrščena od 1 do
23 plačnega razreda ne dosegajo minimalne plače.
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Čistilka do upokojitve ne pride do minimalne plače, pomočnik v kuhinji pa šele po 30 letih, če redno
napreduje.

„Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih
izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS.
Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi,
jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih
potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije
o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december
predpreteklega leta, uskladitev pa se izvede januarja.“
„Podpisniki dogovora se zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora
nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji
tretjini plačne lestvice.“

Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku
izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21)

5. 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).
IV. Način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice:
„Stranke tega dogovora so soglasne, da se upoštevaje 5. člen ZSPJS, med vladno in
sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.
V tej zvezi se imenuje strokovna skupina, ki takoj prične z delom.“

5. člen ZSPJS:
(Sestava plače, osnovna plača in usklajevanje osnovnih plač)
(4) Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina uskladitve
mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje.
(5) Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence se določi s kolektivno
pogodbo za javni sektor.
(6) Pogajanja in usklajevanja iz prejšnjega odstavka se pričnejo najkasneje do 1. maja in
se praviloma zaključijo 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga državnega
proračuna Državnemu zboru.
Vrednost plačnih razredov je enaka od leta 2016.

6. Takojšnja uvedba novega, četrtega naziva strokovnih delavcev (višji svetnik) v skladu z
Dogovorom zaradi realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 3/20).
1. S tem dogovorom ministrstvo in SVIZ uresničujeta V. točko Stavkovnega sporazuma, in sicer
tako, da bosta:
- prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na
lažjem napredovanju strokovnih delavcev v naziv svetnik in na uvedbi četrtega naziva (višji svetnik),
ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011;
- preučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok –
pomočnik vzgojitelj.
2. Ministrstvo bo, zaradi lažjega napredovanja strokovnih delavcev v naziv svetnik, spremenilo
pravilnik, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v nazive (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), pri
čemer bodo spremembe veljale za strokovne delavce v skladu s 1. členom pravilnika, ki velja ob
podpisu tega dogovora.

a) pogoji za napredovanje strokovnih delavcev v naziv svetnik bodo preoblikovani tako,
da bo spremenjen obseg točk dodatnega strokovnega dela in hkrati dodatnega
strokovnega dela na višji ravni zahtevnosti, kot izhaja iz spodnjih tabel:

4. Ministrstvo se zavezuje, da bo ob pripravi prvega predloga sprememb in dopolnitev Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: sprememba ZOFVI), v
predlog zakona vključilo določbo o novem, četrtem, nazivu strokovnih delavcev (višji svetnik), ki bi se
pričel uporabljati najkasneje v roku enega leta od začetka veljavnosti sprememb ZOFVI. V
prehodnem obdobju do pričetka uporabe novega naziva bo ministrstvo, v okviru svojih pristojnosti,
izvedlo vse aktivnosti, potrebne za dejansko uveljavitev novega naziva (sprememba pravilnika v
skladu s 5. točko tega dogovora).
Vlada je že spremenila ZOFVI in sicer v členu, ki določa število predstavnikov delavcev v svetu zavoda
(sprememba je v škodo zaposlenih, saj se je število predstavnikov zmanjšalo iz 5 na 3).
V sprejetih spremembah ZOFVI vlada NI vključila določbe o novem nazivu.

7. Takojšen začetek usklajevanj o predlogu SVIZ za spremembe in dopolnitve normativov in
standardov s področja vzgoje in izobraževanja, ki so bili Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo
in šport posredovani dne 23. 12. 2021.
Bistvene predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika so sledeče:
• Znižani normative, ki določajo oblikovanje oddelkov in učnih skupin, upoštevaje število učencev. Še posebej,
če se v oddelek/skupino vključujejo romski učenci ali učenci z odločbami.
• Spremembe normativov, ko gre za organizacijo oddelkov in organizacijo pouka v kombiniranih oddelkih.
• Znižanje tedenske učne obveznosti v primerih, ko strokovni delavec svoje delo izvaja na več lokacijah enega
zavoda ali v več zavodih.
• Sistemsko ureditev za ure interesnih dejavnosti in ure dodatne strokovne pomoči, ki se izvaja kot učna pomoč
– predlagamo, da so te ure element za sistemizacijo.
• Znižanje obremenjenosti pomočnikov ravnateljev s pedagoškim ali svetovalnim delom.
• Spremembe normativov za nekatere strokovne delavce (svetovalni delavci, knjižničarji, laborant, ROID,
organizator šolske prehrane).

• Boljši normativi, s tem pa pogoji dela, za administrativno-računovodske in tehnične delavce
(čistilec, kuhar).
• Spremenjena osnovo za sistemizacijo teh delovnih mest.
• Sistemsko ureditev normativa za pripravo vseh obrokov, ki jih izvaja šolsko kuharsko osebje, ne
glede na vir financiranja posameznih zaposlenih oziroma deležev zaposlitev.
• Dopolnitev določil o spremstvu (dnevno, večdnevno in v šoli v naravi) z vidika organizacije teh
dejavnosti, pri kateri pa ravnatelj ne sme kršiti pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnopravne
zakonodaje. Spoštovanje slednje, mora biti vodilo ravnatelju pri končnem določanju števila
spremljevalcev.

Zato danes na OŠ Polje
stavkamo!

