STAVKA
14. februar 2018

Stavkovne zahteve
1. Povečanje sredstev za izobraževanje.
2. Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih
strokovnih delavcev od vrtcev do univerz.
2. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela.
3. Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za
vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja ali enaka
minimalni plači.
4. Spoštovanje in dosledno uresničevanje pravice do pogajanj v
okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost VIZ.

Zakaj višji delež sredstev za izobraževanje?
V Sloveniji se delež sredstev za izobraževanje vsako leto zmanjšuje.
Slovenija namenja izobraževanju 4,6 BDP, povprečje držav OECD pa je 5,2.
Stroka je marginalizirana, vzgojitelji, učitelji in šolstvo kot celota smo
vse prepogosto obravnavani zgolj kot strošek.
Ob tem pa nikakor ni mogoče spregledati, da se slovenski izobraževalni
sistem prav po zaslugi učiteljev uvršča med najboljše, kar naši učenci
potrjujejo z odličnimi dosežki v mednarodnih raziskavah znanja, kot sta
TIMSS in PISA.

Zakaj zvišanje osnovnih plač?
Pravilneje bi bilo: uskladiti plače učiteljev s primerljivo izobraženimi v drugih
poklicih v Sloveniji.
Če dvignejo plačo za dva plačna razreda, bodo plače takšne kot so bile leta
2012, ko so plače znižali za 8%.
Povprečni plačni razred zaposlenih z
univerzitetno izobrazbo v javnem sektorju
C – državna uprava

43,16

D – vzgoja in izobraževanje

37,10

E - zdravstvo

39,31

E1 – zdravniki brez
specializacije

44,07

1 plačni razred pomeni 4% razlike pri plači!

Zakaj ustrezno vrednotenje dela razrednika?
Razrednikove temeljne naloge je Ministrstvo za izobraževanje začrtalo nekako
takole:
• razrednik mora poznati osebnostne in razvojne značilnosti učencev,
• skrbi za osebnostni in socialni razvoj učencev,
• zna analizirati dogajanje razreda kot celote in posameznikov v njem,
• načrtuje in izvaja ure oddelčne skupnosti,
• soustvarja kakovostne odnose med učenci, starši in zaposlenimi,
• spodbuja učno učinkovitost posameznikov in oddelka kot celote,
• rešuje probleme tudi s pomočjo staršev in učencev,
• upošteva individualne razlike med učenci, njihovo socialno in kulturno
okolje ter njihove življenjske stiske,
• razrednik prav tako načrtuje in izvaja delo z otroki s posebnimi potrebami in
mora biti sposoben evalvacije lastnega dela.

Zakaj ustrezno vrednotenje dela razrednika?
Ob upoštevanju vseh nalog razrednik:
 vsak teden pripravi in izvede 1 uro oddelčne skupnosti,
 pripravi in izvede vsaj tri roditeljske sestanke v šolskem letu,
 sodeluje s šolsko svetovalno službo, vodstvom šole, učiteljskim zborom pri
reševanju zahtevnejše vzgojne in učne problematike.
In koliko pristojno Ministrstvo nameni za to delo:
• razrednik ima za svoje delo priznane 0,5 ure/teden za oddelčno skupnost,
• razrednik za svoje delo dobi 0,70 do 1,80 evrov dodatka pri plači za
razredništvo na mesec (odvisno od števila učencev v oddelku).

Zakaj višji regres za zaposlene, ki nimajo niti
minimalne plače?
V poletnih mesecih je SVIZ dosegel izboljšanje plač v skupini J (tehnično
administrativni kader).
Dejanskega zvišanja plače pa so deležni le tisti zaposleni, katerih plača bo
po upoštevanju višjih uvrstitev (z vsemi napredovanji in dodatki) presegla
minimalno plačo.Takih je le ena četrtina.
Pri vseh ostalih (treh četrtinah) povišanja ni, saj še vedno ne dosegajo
minimalne plače.
Za vse zaposlene z manj ali minimalno plačo zahtevamo višji regres.

Zakaj zahtevamo spoštovanje in dosledno
uresničevanje dogovorov?
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na dogovore „pozabi“ in jih ne
upošteva.
Mirno opazuje razvrednotenje poklica učitelja in učitelja razrednika in to ob
zavedanju, da smo slovenski učitelji tisti, ki kljub izkoriščanju in poniževanju,
gradimo kvaliteto javnega šolstva.
Kako dolgo še?

Šola stoji in pade na učitelju.
Stoji in pade na razredniku.

Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos,
bodo osnovne šole zaprte. Tudi naša!
Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni
starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem
prosimo za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za
dobro naših otrok preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice
neprimernega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter
zaposlenih v njem.
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