
Območni odbor SVIZ, pod okrilje katerega spada vaš zavod:

73 odgovorov

Ali se strinjate s tem, da so vrtci v času epidemije odprti:

73 odgovorov

Ali se strinjate s periodičnim tedenskim testiranjem zaposlenih:

73 odgovorov

Ajdovščina
Bela Krajina
Celje
Idrija
Ilirska Bistrica
Jesenice
Koroška
Kranj

1/4

12,3%

32,9%

Da, vrtci naj bodo odprti v celoti.
Da, vrtci naj bodo odprti, a v manjšem
obsegu (v skladu s priporočili NIJZ
oziroma za nujne primere).
Ne, s tem da so vrtci v času epidemije
odprti, se ne strinjam. Odprejo naj se
šele, ko so epidemiološke razmere toliko
boljše in to dopuščajo.

39,7%

58,9%

Strinjam se z obveznim testiranjem.
Strinjam se s prostovoljnim testiranjem.
S testiranjem se ne strinjam.

11%

12,3%

76,7%



Kdaj se izvaja testiranje zaposlenih strokovnih delavk in delavcev:

72 odgovorov

S katerimi ukrepi delodajalec po popolnem odprtju vrtca zagotavlja varnost in zdravje
delavcev pri delu (možnih je več odgovorov):

73 odgovorov

V času, ko bi sicer morali izvajati
neposredno delo z otroki.
V času, ko po razporedu neposrednega
dela z otroki ne bi izvajali (zjutraj,
popoldne).
Na dan, ko otroci vrtca ne obiskujejo in
ni redni delovni dan delavca (npr.
sobota, nedelja).

8,3%

38,9%

52,8%
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vrtec zagotavlja kirurške maske

vrtec zagotavlja maske tipa FFP2

v skupinah in na hodnikih
zagotavlja ra…

podaja natančna navodila o
pogostosti i…

Drugo

64 (87,7 %)64 (87,7 %)64 (87,7 %)

7 (9,6 %)7 (9,6 %)7 (9,6 %)

73 (100 %)73 (100 %)73 (100 %)

5 (6,8 %)5 (6,8 %)5 (6,8 %)

50 (68,5 %)50 (68,5 %)50 (68,5 %)

19 (26 %)19 (26 %)19 (26 %)

10 (13,7 %)10 (13,7 %)10 (13,7 %)



Tukaj lahko pojasnite izbiro odgovora "drugo" iz predhodnega vprašanja:

10 odgovorov

Ali strokovni delavke in delavci pri neposrednem delu v skupini nosijo maske?

73 odgovorov

vrtec zagotavlja maske iz blaga

Izobraževanja na temo preprečevanja stresa in redna srečanja (preko ZOOMa) z zaposlenimi ter
odprtost in dostopnost vodstva za podporo zaposlenim.

vrtec nam je priskrbel pralne maske, vsak je dobil 3

Skupine se ne družijo, smo v mehurčkih. Opozarja na redno prezračevanje. Pošlje kako pozitivno
misel ... :)

vrtec nam zagotavlja samo zašite maske, ki jih je zašila šivilja v vrtcu.

vizirji

testiranja so skozi cel dan, 1x je bilo v nedeljo, nekaj mask je na razpolago, dobile smo zašite maske

Glede zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev moram priznati, da je pri nam zelo jasno in ažurno
vse poskrbljeno in posredovano (za vse delavce).

Ne.
Da, obvezno
Da, če se tako odločijo sami zaradi
lastne varnosti.

37%

57,5%



Ali je vrtec že sprejel sklep, v katerem je določil, da zaposlenim v vrtcu pripada dodatek
za delo v rizičnih razmerah po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v
višini 65 % urne postavke zaposlenega?

73 odgovorov

Če je delodajalec že sprejel sklep o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih
razmerah, za kolikšen obseg ga je določil za strokovne delavke in delavce oddelka?

68 odgovorov

Da.
Ne, ker meni, da delo ni rizično.
Ne, ker še ni prejel sredstev.

8,2%

91,8%

Za vse ure neposrednega dela z otroki.
Le za delež ur neposrednega dela z
otroki.

14,7%

85,3%



Če je delodajalec sprejel sklep o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih razmerah,
katerim drugim delavkam in delavcem ga je še določil (možnih je več odgovorov)?

69 odgovorov

Če je vrtec sprejel sklep o dodatku za delo v rizičnih razmerah, ali ga je zaposlenim že
izplačal?

72 odgovorov

0 20 40 60 80

Tudi ostalim strokovnim
delavkam in del…

Tudi tehničnemu osebju
(čistilcem, hišn…

Tudi administrativnemu osebju.

59 (85,5 %)59 (85,5 %)59 (85,5 %)

67 (97,1 %)67 (97,1 %)67 (97,1 %)

61 (88,4 %)61 (88,4 %)61 (88,4 %)

Da, redno vsak mesec.
Da, a z zamikom (vsaj z zamudo enega
meseca).
Ne, dodatka še nismo prejeli.

8,3%

34,7%

56,9%



Koliko ur neposrednega dela tedensko opravijo strokovni delavke in delavci oddelka po
popolnem odprtju vrtca?

73 odgovorov

Ali imajo zaposleni po popolnem odprtju vrtca možnost izrabiti dnevni odmor med
delom?

73 odgovorov

Kot določa zakon (30 oz. 35 ur).
Več ur, kot določa zakon.
Manj ur, kot določa zakon.

12,3%

87,7%

Da.
Ne.

11%

89%



Ali se zagotavlja predpisana sočasnost vzgojiteljice in vzgojiteljice-pomočnice pri
neposrednem delu v skupini?

70 odgovorov

Ali je vrtec časovno omejil odprtje posameznih skupin otrok na največ 9 ur dnevno
zaradi lažje organizacije dela in spoštovanja omejitev neposrednega dela?

73 odgovorov

Da.
Ne.

67,1%

32,9%

Da.
Ne.60,3%

39,7%



Ali morajo strokovni delavke in delavci v času popolnega odprtja vrtca v času epidemije
pogosteje nadomeščati začasno odsotne delavce?

72 odgovorov

Če bi SVIZ članstvo pozval, naj glasuje o stavki zaradi presoje o neupravičenosti do
izplačila dodatka, neustrezne višine le-tega, zamude pri izplačilu in drugih kršitev pravic
zaposlenih, bi:

65 odgovorov

Da.
Ne.51,4%

48,6%

Glasoval/-a ZA stavko.
Glasoval/-a PROTI stavki.

29,2%

70,8%


