18. februar 2022
Glavni stavkovni odbor SVIZ postavlja naslednje 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.
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.
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).
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).
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).
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.
8. Dosledno spoštovanje zaveze iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), da je o temeljnih vprašanjih s področja
uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) potrebno
soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

