
POROČILO O DELU SINDIKALNE KONFERNCE PREDŠOLSKE VZGOJE 

2018 - 2022 

Obdobje: September 2018 – Marec 2019 

➢ Volilni zbor Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ smo izpeljali 30. avgusta 

2018. Pomembno je omeniti, da smo v preteklem letu uspeli izpogajati spremembo 

naziva za delovno mesto pomočnik vzgojitelja. To je pomembna pridobitev na področju 

predšolske vzgoje, ki v prihodnje odpira možnosti tudi po morebitni pridobitvi naziva 

za vzgojitelje – pomočnike vzgojitelje. 

➢ Med  19. in 20. novembrom je v Portorožu potekal 10. kongres SVIZ. Udeležili smo se 

ga predstavniki in predstavnice SK predšolske vzgoje. 

➢ 24. januarja 2019 je potekal sestanek s strokovnim sodelavcem za pravne zadeve 

J.Zupančič, sestanek se je nanašal na pregled aktualnega dogajanja, pripravo smernic za 

nadaljnje delo, priprave na izobraževalni seminar… 

➢ 31. januarja 2019 je potekalo informativno srečanje s predsednico združenja ravnateljev 

Vrtcev Slovenije in predstavniki SVIZ. Srečanje je bilo informativne narave na katerem 

so se predstavila stališča obeh strani.  

➢ 1.srečanje predsedstva SK PV je potekalo 18.februarja 2019, na katerem smo začrtali 

program dela za mandatno obdobje ter se seznanili z aktualno problematiko. 

➢ Dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike predšolske vzgoje je potekal 

v Portorožu, 25. in 26. februarja 2019. Gostili smo državno sekretarko Martino Vuk in 

Vido Starič Holobar iz sektorja za predšolsko vzgojo, predstavnici ministrstva sta se 

opredelili do: 

- napovedane spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema na področju predšolske 

vzgoje (oblikovanje Bele knjige za področje VIZ); 

 

- vprašanja prenove kariernega sistema zaposlenih v predšolski vzgoji (uvedba 4. 

naziva; možnost napredovanja pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev, 

dejanske možnosti zaposlenih do napredovanja v (naj)višje nazive); 

 

- stališča do ureditve delovnega časa v vrtcih (dogovor iz KPVIZ); 

 

- stališča do podajanja izjem glede prostorskih normativov (notranja igralna površina; 

število izjem po občinah in število vrtcev, njihovo gibanj ter napovedi). 



➢ Zbor sindikalne konference je potekal 26.2.2019 na katerem smo zavzeli: 

- stališče glede urejanja delovnega časa v vrtcih 

- stališče do prenove kariernega sistema 

- stališče do napovedanih sprememb vzgojno-izobraževalnega sistema  

 

➢ Udeležba konferenece ne Norveškem The Nordic way 24. – 28.3.2019. 

➢ OiRA education tools testing documents 28.3 - 19.4.2019 

 

 

Obdobje: Marec 2019  – Marec 2020 

➢ MAREC 2019 

V mesecu marcu je potekala The international Conference the Nordic way na kateri 

smo bili prisotni. Na konferenci so različni strokovnjaki predšolske vzgoje diskutirali o 

različnih pristopih k delu s predšolskimi otroki, njihovim aktivnim pristopom k 

vsakodnevnemu sodelovanju pri vseh aktivnostih, s poudarkom na igri ter veliko 

gibanja in učenja na prostem – razvijanjem in pridobivanjem socialnih veščin, 

sodelovanjem s starši, skupnostjo ter ministrstvi. 

Povezava do vsebine konference: https://ececthenordicway.no/ 

Na ministrstvu za šolstvo in šport v Ljubljani je v marcu potekal 1. javni posvet o naj 

šoli, katerega smo se udeležili. Na posvetu je bilo podanih veliko različnih mnenj, pobud 

in predlogov. Mnogi smiselni in utemeljeni. Nekateri nerazumni. Da se mora sistem 

izobraževanja posodobiti je bilo jasno povedano. 

➢ APRIL 2019 

V aprilu je potekal zbor SZ OO Ljubljana in okolica. Seznanjeni smo bili z aktualnim 

dogajanjem, razprava pa je potekala predvsem o delovnem času v šolstvu.  

Sodelovali smo pri spletnem - testnem reševanju vprašalnika OiRA education tools 

testing documents, ki se nanaša na oceno tveganja zdravja in varnost pri delu. 

Vprašalnik je bil pred kratkim objavljen na spletnih straneh sviz -a: 

https://www.sviz.si/oira-spletno-orodje-za-oceno-tveganja-varnosti-in-zdravja-pri-

delu/   

➢ MAJ 2019 

/ 

➢ JUNIJ 2019 

https://ececthenordicway.no/
https://www.sviz.si/oira-spletno-orodje-za-oceno-tveganja-varnosti-in-zdravja-pri-delu/
https://www.sviz.si/oira-spletno-orodje-za-oceno-tveganja-varnosti-in-zdravja-pri-delu/


V juniju je SVIZ podal mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o vrtcih v katerem je glavni tajnik opozoril na normativ +2, ki že leta ni več 

izjema temveč pravilo ter predlaga spremembo oziroma dopolnitev.  

➢ JULIJ 2019 

/ 

➢ AVGUST 2019 

V avgustu smo sodelovali pri raziskovalnem intervjuju s centrom za družbeno 

raziskovanje – Cedra. Intervju se je nanašal na izredno odpoved v maju in iskanju 

načinov kako v prihodnje pomagati in preprečiti izredne odpovedi sindikalnim 

zaupnikom.  

➢ SEPTEMBER 2019 

V septembru so potekale redne seje. 

➢ OKTOBER 2019 

V oktobru so se pričela usklajevanja med pogajalsko skupino SVIZ in MIZŠ na temo 

kariernega razvoja ter možnosti napredovanja v naziv za vzgojiteljice – pomočnice 

vzgojiteljic. 

Udeležili smo se delovnega sestanka za urejanje celostne zgodnje obravnave 

predšolskih otrok. Prisotni so bili različni praktiki in podana mnenja ter predlogi. 

Pričakujemo, da se čim prej realizira v praksi. 

➢ NOVEMBER 2019 

V novembru so usklajevanja med MIZŠ in pogajalsko skupino SVIZ potekala ves 

čas. 

Udeležili smo se 1. konference o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v 

vrtcih in šolah, ki je potekala v Ljubljani. Poudarek je bil na prostoru – delovnem 

okolju v katerem preživimo večino dneva. Pomemben prispevek je bil o prehodu med 

vrtcem in šolo ter oblikovanju in prilagoditvah učilnic v 1.razredih. Ponovno je bilo 

slišati, da bi morale v prvih razredih osnovnih šol krožiti vzgojiteljice predšolskih otrok 

oziroma kako pomembno je sodelovanje med vrtcem in osnovno šolo(1.razred) 

Člani predsedstva smo se udeležili 2 dnevne šole organiziranja v sodelovanju s 

centrom za družbeno raziskovanje Cedra. Na izobraževanju so bili predstavniki 

sindikata iz hrvaške, Bosne, Avstrije in Slovenije. Na izobraževanju je bilo prisotnih 40 

udeležencev iz različnih strok. Vsem nam pa je bil skupni cilj sindikalizem in 

medsebojno povezovanje ter opolnomočenje sindikalnih zaupnikov. 

 



➢ DECEMBER 2019 

Tudi v decembru so se usklajevanja med MIZŠ in pogajalsko skupino SVIZ 

nadaljevala. 

Udeležili smo se predavanja glavnega inšpektorja za šolstvo, ki jo pojasnil 

pristojnosti, ki so v okviru šolske inšpekcije. 

Aktiv ravnateljic Ljubljanskih vrtcev in MOL je v sodelovanju z inšpektoratom pripravil 

pravilnik za izplačilo dodatka vodjam kuhinje in vodjam PZHR. 

➢ JANUAR 2020 

V januarju je prišlo do podpisa dogovora med pogajalsko skupino SVIZ in MIZŠ. S 

podpisom so se usklajevanja zaključila. Ločeno pa bodo potekala usklajevanja, ki se 

nanašajo na možnost uvedbe naziva za delovno mesto vzgojitelj – pomočnik 

vzgojitelja.  

➢ FEBRUAR 2020 

V februarju je potekala seja predsedstva SK PV. Poleg aktualne problematike je bilo 

sklenjeno, da se aprila letos izvede zbor sindikalnih zaupnikov predšolske vzgoje v 

sodelovanju z VPO - vzgojiteljicami in vzgojitelji, na katerem se bo proučilo možnosti 

uvedbe v naziv.  

Podani so bili predlogi sprememb normativov: 

- Ukinitev/omejevanje občinskih +2 (naj se v normativih določi omejitev ali jasne 

kriterije) 

- Ukinitev ravnateljevega +1 otroka z zadnjih sprememb (naj bi prihajalo do zlorab) 

- Dodatni kadri zaradi vedno bolj zahtevnega dela z otroki s posebnimi potrebami 

(več podpore otrokom in strokovnim delavcem z novimi kadri v oddelkih ali več 

oddelkov, sistemiziranje več spremljevalcev otrokom z različnimi potrebami ipd.) 

- Dodatne zaposlitve zaradi zagotavljanja sočasnosti in nadomeščanj (t. i. leteči 

vzgojitelji/vzgojitelji-pomočniki, ki naj bodo sistemizirani). 

- Dokončna ureditev spremljanja otrok izven vrtca zgolj s strani pomočnice 

vzgojiteljice in ene polnoletne osebe 

- Drugo: zbirajo se še morebitni dodatni predlogi 

Dokončne predloge sprememb normativov bo oblikovalo predsedstvo na naslednji seji. 

 

V februarju smo se sindikalni zaupniki Ljubljana udeležili aktiva ravnateljic 

ljubljanskih vrtcev na njihovo povabilo. Pobuda je nastala na podlagi aktualnih vsebin 

in problematike v vrtcih. Skupno vsem pa je medsebojno sodelovanje predvsem pri 



podaji predlogov, ki se nanašajo na spremembe zakonodaje. Srečanje je bilo s strani 

vseh prisotnih pozitivno sprejeto z željo, da vzpostavimo skupno povezavo, ki bo v 

sodelovanju z MOL in SVIZ sistematično in organizirano oblikovala stališča ter 

načrtovala predloge rešitev za kakovostno in nemoteno delo v vrtcih. 

Prvo skupno srečanje je predvideno maja ali junija oziroma septembra odvisno od 

aktualnih dogodkov in časovnega usklajevanja. 

➢ MAREC 2020 

Redne seje. 

 

Obdobje: Marec 2020  – Marec 2021 

➢ MAREC 2020 

V mesecu marcu so večina potekale video korespondenčne seje izvršnega in 

območnega odbora SVIZ. Iz razloga razglašene epidemije in prepovedi zbiranja ljudi 

na javnih mestih, se fizično nismo mogli sestajati.  

Potekala je tudi korespondenca s Centrom za ženske študije iz Hrvaške, ki se nanaša na 

projektno delo in sodelovanje, ki je kasneje bilo preklicano zaradi razglašene epidemije. 

Kot člani pogajalske skupine za karierno napredovanje smo sodelovali pri 

podajanju predlogov in mnenj, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve 

Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

Sredi meseca smo zaradi epidemije pričeli z delom od doma. SVIZ se je z dopisom 

odzval na organizacijo dela v vrtci v izrednih razmerah. 

➢ APRIL 2020 

Tudi v aprilu so potekale video korespondenčne seje izvršnega in območnega odbora 

SVIZ. Potekala je prva dopisna seja sindikalne konference Predšolske vzgoje. Vsebina 

seje se je nanašala na ponovno odprtje vrtcev, neodzivnost in ignoranco MIZŠ.  

V aprilu smo zavzeli stališča do ponovnega odprtja vrtcev in šol. Začeli so se 

sprejemati PKP-ji, posledično pa smo začeli izgubljati naše pravice.  

Kot predstavniki sindikalne konference predšolske vzgoje  SVIZ smo sodelovali pri 

projektu OSH4EDU (Oira – work shop) in predstavili ukrepe v času epidemije in 

varnost pri delu na področju Predšolske vzgoje. 

 

 

 



➢ MAJ 2020 

V maju so potekale video korespondenčne seje izvršnega in območnega odbora 

SVIZ. V maju smo se udeležili več sestankov oziroma srečanj med SVIZ in MIZŠ, 

ki so se  nanašala na ponovno odprtje vrtcev in šol. 

Potekala je korespondenčna seja SK PV SVIZ kjer smo se opredelili do navodil za 

vrtce s strani NIJZ. 

➢ JUNIJ 2020 

V juniju smo poleg rednih sej, sodelovali v raziskavi Analiza psihofizičnih 

obremenitev vzgojiteljev v  vrtcih. 

➢ JULIJ 2020 

V mesecu juliju smo se udeležili več sestankov med SVIZ in MIZŠ. 

➢ AVGUST 2020 

Objavljena novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 

v nazive. 

➢ SEPTEMBER 2020 

V septembru so potekale redne seje. Potekala je tudi seja predsedstva sindikalne 

konference Predšolske vzgoje SVIZ. 

➢ OKTOBER 2020 

V oktobru je v javno razpravo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vrtcih.  

Na GO SVIZ smo posredovali Poročilo o pripravi predloga predsedstva predšolske 

vzgoje za spremembo Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje. 

Potekali so sestanki med SVIZ in MIZŠ, na katerih smo predstavili 8 zahtev. 

➢ NOVEMBER 2020 

V novembru so redne seje izvršnega in območnega odbora ponovno potekale video 

korespondenčno. 

➢ DECEMBER 2020 

V decembru je poleg rednih sej potekala tudi izredna seja glavnega odbora SVIZ. 

Tudi v decembru so se usklajevanja med MIZŠ in pogajalsko skupino SVIZ 

nadaljevala. 

 

 

 



➢ JANUAR 2021 

V januarju smo se opredeljevali do skupne izjave, ki nam je bila posredovana s strani 

MIZŠ. Potekala je korespondenčna seja predsedstva sindikalne konference 

Predšolske vzgoje, na kateri smo sprejeli stališče do izjave in zavrnili podporo.  

Prav tako je potekala korespondenčna seja na temo testiranja in cepljenja, kjer smo 

zavzeli stališče, da so le ta lahko zgolj prostovoljna. 

Odziv SVIZ na ponovno odprtje vrtcev v celoti, ne zgolj v obliki nujnih varstev.  

V januarju je potekal posvet GO SVIZ glede testiranja in cepljenja. 

➢ FEBRUAR 2021 

V februarju je potekal 1. video korespondenčni posvet sindikalne konference 

Predšolske vzgoje na kateri smo izmenjali informacije in stališča o nekaterih bistvenih 

aktualnih vprašanjih.  

Obenem pa je bila za sindikalne zaupnike pripravljena anketa glede aktualnih razmer. 

➢ MAREC 2021 

V marcu smo bili prisotni na 31. seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, 

šolstvo in šport na kateri smo podprli Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H), skupaj s Skupnostjo vrtcev Slovenije in 

Združenjem ravnateljev. 

 

 

Pripravila: Petra Koritnik, preds. SK PV SVIZ 

 

 

 

SPREJETA STALIŠČA - SPREMEMBE: 

 

https://www.sviz.si/karierni-razvoj-strokovnih-delavcev-v-vzgoji-in-izobrazevanju/ 

 

https://www.sviz.si/koronavirus-2-val/ 

 

https://www.sviz.si/povracila-nadomestila/ 

 

 

https://www.sviz.si/karierni-razvoj-strokovnih-delavcev-v-vzgoji-in-izobrazevanju/
https://www.sviz.si/koronavirus-2-val/

