
PRIRAVA PREDLOGOV SPREMEMB NORMATIVOV 
ART DELAVCI V VIZ

14.  junij 2021, Oražnova ulica 3, Ljubljana
Jernej Zupančič, strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve



1. Sklepi GO SVIZ spomladi 2020 – zbiranje predlogov.

2. Enotni predlog za vse dejavnosti in profile v VIZ (izjema

svet. delavci) - epidemije upočasnila pripravo!

3. MIZŠ v jeseni 2020 in v pričetku leta 2021 samo predlagalo

nekaj ločenih predlogov sprememb (ROID, računovodja,

romski pomočnik). SVIZ podal mnenje le na podane

predloge!

4. Predsedstva in sekcije že podale večino predlogov

sprememb za skupni predlog SVIZ. Potrebnih nekaj

dopolnitev.

5. Strokovna služba SVIZ -> oblikovanje besedil sprememb

pravilnikov. Tudi za ARTD s pomočjo delavcev in sekcije!

PROCES OBLIKOVANJA PREDLOGOV V SVIZ



1. Osem različnih normativov oz. pravilnikov! Pomen normativov:

Določitev delovnih mest (TR) v VIZ ter nekakšna pavšalna

‚formula‘ za obseg zaposlitve delavcev v zavodih!

2. Nekaj predlogov za ARTD s strani predsedstev –

dopolnitev/potrditev teh s strani sekcije (sklep zadnje seje)!

3. Ključna delovna mesta: tajnik VIZ, računovodja, hišnik,

zaposleni v kuhinji, hišniki, čistilci. A tudi drugi!!!

4. Konkretni predlogi sprememb pravilnikov!? Kje, kako in koliko?

PREDLOGI za ARTD

Pomoč/odziv sekcije!



1. MIZŠ – TR vsaj VII/1 (OŠ, GŠ, OŠPP, deloma SŠ, ne za vrtce).

Če imajo izobrazbo (relativno malo)! Brez prenosa napredovanj!

2. Sprememba TR in DM:

i. Enaka plačilo za enako delo?

ii. Zahtevana izobrazba in prehod (priznavanje ali pridobitev

nove izobrazbe)?

iii. Prepoved prenosa že doseženih napredovanj pri prehodu

v višji TR (ZSPJS), razen če se sklene dogovor (vprašljiv)?

iv. Odbitek pri plačil zaradi neizpolnjevanja pogojev pri

spregledu izobrazbe (pravilo ZSPJS)!

v. Pregled dejanskega stanja -> zahtevali posredovanje

informacij od MIZŠ (napredovanja, del. doba, izobrazba)

vi. Predlogi SVIZ -> enotna ureditev (tudi za SŠ in Vrtce)

3. Sprememba obsega sistemiz. DM:

1. OŠ – 20 na 18 oddelkov, SŠ – razpon 20-25 na 15-20 itd.

RAČUNOVODJA VIZ



1. Predlog SVIZ. TR? Naj sledi ureditvi računovodij?

Verjetno enotna ureditev po vertikali.

2. Enake dileme kot pri računovodji (točka 2.)

3. Sprememba obsega sistemiz. DM:

1. OŠ – 20 na 18 oddelkov

2. SŠ – začetni razpon 20-25 na 15-20 itd.+ delitev št.

oddelkov s 24 namesto dosedanjih 26

TAJNIK VIZ

ADMINISTRATOR V, KNJIGOVODJA V

1. Ni predloga spremembe TR

2. Sprememba obsega sistemiz. DM sledi znižanju rač. In

tajnika:

1. OŠ – 20 na 18 oddelkov

2. SŠ – začetni razpon 20-25 na 15-20 itd.



1. Malo predlogov s strani predsedstev SK.

2. S strani vrtcev – znižanje iz 18 na 16 oddelkov (redno

košenje trave igrišč, drugo vzdrževanje zunanjih površin,

pregled/vzdrževanje igral) upoštevanje prevozov v vrtcih

z več enotami in daljšimi relacijami (prevoz hrane) ipd.

3. Kako bolje upoštevati zunanjo površino ali druge

okoliščine? Trenutno se upošteva več lokacij zavoda (0,1

za vsako podružnico OŠ, vrtci; 2-5 enot znižanje za 2

odd., več kot 5 enot za 4 odd).

4. Ni bilo konkretnih predlogov za OŠ, OŠPP, SŠ in DD!

VZDRŽEVALEC



1. MIZŠ -> dietni kuhar le v OŠ (ne v OŠPP, vrtcih, SŠ, DD).

Znižanje normativa za malice. Star predlog MIZŠ.

2. PREDLOGI SVIZ: DM Dietnega kuharja tudi v drugih

zavodih v vertikali.

3. Uvedba normativov za druge obroke OŠ (zajtrk, popol.

Mailce, kosila) in drugih dejavnosti -> Potrebna izdelava

konkretnega predloga - delovna skupina kuharjev!?!

1. dopolnitev podanega predloga za OŠ (npr. razdelilna

kuhinja, obroki za odrasle, za ‚zunanje‘)

2. izdelava predloga za DD, vzg. Zavode, spremembe v

vrtcih pri minutaži-predlog za 10% več časa).

4. OP in ZHR (sicer strok. del – nismo prejeli konkretnih

predlogov sprememb).

ZAPOSLENI V KUHINJI



1. Skoraj brez konkretnih predlogov s strani predsedstev (SŠ iz

900m2 na 700m2 talne površine).

2. Razmislek strokovne službe o normativu za OŠ –> vrnitev le na

talno površino in ukinitev upoštevanja št otrok (potreben

izračun!)

ČISTILEC



1. Bistvena določba ob predlogu zvišanja normativov (npr.

zunanje čistilke imajo višji normativ)...

2. Ali izjemoma dovoliti najemanje zunanjih izvajalcev:

i. Nezasedena prosta DM (manjši deleži, ni kadra)

ii. Začasno nadomeščanje odsotnih delavcev (manjši

zavodi – kakšna je praksa?

iii. Drugo??

3. Kako z zavodi, ki že imajo zunanje izvajalce? Vrnitev

nazaj?

OMEJITEV „OUTSOURCANJA“



HVALA ZA POZORNOST !


