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Delo Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ je v mandatnem obdobju 2018–2022 temeljilo 
na programu dela in ciljih, ki si jih je zadalo predsedstvo konference, dejavnost pa so usmerjale 
tudi pobude članstva in aktualna problematika, predvsem pa prizadevanje, da bi izboljšali položaj 
zaposlenih na tej ravni izobraževalne vertikale.  

 
2018 
 
Leta 2018 so se nadaljevala pogajanja o dvigu plač in odpravi anomalij pri uvrščanju delovnih mest 
in nazivov v plačne razrede. Uspelo nam je izpogajati spremembo naziva za delovno mesto 
pomočnik vzgojitelja, dvig izhodiščnih plačnih razredov ter odpreti možnost pridobitve naziva za 
vzgojitelje – pomočnike vzgojitelja. 
 
2019 
 
Leto 2019 je bilo zaznamovano s kar nekaj napovedanimi spremembami. S predlogi, ki smo jih v 
sindikalni konferenci pripravili, smo se vključili v predvideno razpravo o  novi beli knjigi v delih o 
področju predšolske vzgoje, sodelovali smo pri oblikovanju sprememb plačnega sistema, predlogu 
sprememb pokojninske zakonodaje, prenovi kariernega razvoja in sistema napredovanj strokovnih 
delavcev. 
 
Predstavnike združenja ravnateljev vrtcev smo ponovno seznanili s problematiko neustanavljanja 
samostojnih vrtcev (več vrtcev pri osnovni šoli), z neobstojem ustreznih delovnih mest za 
vzgojitelje za dodatno strokovno pomoč, napovedano novo belo knjigo v vzgoji in izobraževanju, 
dodatno pa še s težavami, ki spremljajo urejanje delovnega časa zaposlenih v vrtcih, ter z 
nekaterimi drugimi problemi, ki jih nenehno izpostavljamo že daljši čas.  
 
Nadaljevala so se pogajanja o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Pomembna so bila 
usklajevanja med SVIZ in resornim ministrstvom za izobraževanje o karierni prenovi in uvedbi 
dodatnih nazivov, predvsem o možnosti uvedbe naziva za delovno mesto vzgojitelj – pomočnik 
vzgojitelja in posledično o izboljšanju plač.  
 
Na Glavni odbor SVIZ oziroma strokovno službo smo podali pobudo za izvedbo analize o varstvu in 
zdravju pri delu v predšolski vzgoji, saj so poklici na tem področju podvrženi večjim obremenitvam, 
zaradi zdravstvenih težav pa je mogoče zaslediti veliko začasnih ali trajnih delovnih omejitev. 
  
Ob uveljavitvi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 
(ZOPOPP), ki je nadomestil usmerjanje otrok s posebnimi potrebami – le-teh je v vrtcih čedalje 
več, posledično pa se pomembno spreminja tudi delo z vsemi otroki v skupinah –, smo se udeležili 
srečanja s predstavniki izvajalcev dodatne strokovne pomoči v vrtcih in podali predloge v povezavi 
z zagotavljanjem spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, ki ostaja problematično. 
 
2020 
 
Leto 2020 je bilo na področju predšolske vzgoje v luči razglašene epidemije covida-19 eno izmed 
najbolj napornih obdobij, polno izzivov, sprememb in nenehnega prilagajanja. 



Januarja  2020 sta pogajalski skupini SVIZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
sklenili Dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma v točki, ki opredeljuje prenovo kariernega 
napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju. S podpisom so se 
usklajevanja zaključila, ločeno naj bi potekalo še dogovarjanje o možnosti uvedbe naziva za 
delovno mesto vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja.  
 
Po posvetu s članstvom iz sindikalne konference predšolske vzgoje smo podali mnenje sindikata k 
predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje. Podani so bili predlogi sprememb normativov, in sicer: 
 
- ukinitev oziroma omejevanje občinskih +2 (naj se v normativih določi omejitev ali jasne 

kriterije) 
- ukinitev ravnateljevega +1 otroka iz zadnjih sprememb (prihajalo naj bi 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 ter 
vzgojitelji – pomočniki, ki naj bodo sistemizirani). 

- dokončna ureditev spremljanja otrok izven vrtca zgolj s strani pomočnice vzgojiteljice in ene 
polnoletne osebe 

 
Ves čas epidemije covida-19 smo vrtci delovali nemoteno in ob tem upoštevali vsa nerealna 
priporočila. Predsedstvo sindikalne konference je prek stališč in mnenj, ki smo jih oblikovali, vse 
leto opozarjalo in opominjalo resorno ministrico prof. dr. Simono Kustec na nepoznavanje stroke 
ter prenašanje odgovornosti na vodstva in strokovne delavce. V več stališčih smo se zavzeli za 
ponovno odprtje vrtcev in šol. Sledilo je sprejemanje številnih paketov ukrepov za omilitev 
posledic epidemije (t. i. PKP-ji), posledično pa smo začenjali izgubljati svoje pravice.  
 
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. 
 
S Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS) smo aktivno sodelovali v raziskavi Analiza 
psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v  vrtcih, v katero je bilo vključenih več vrtcev iz vse 
Slovenije. 
 
Avgusta je bila objavljena novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive.  
 
Oktobra je bil dan v javno razpravo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. 
Glavnemu odboru SVIZ smo posredovali Poročilo o pripravi predloga za spremembo Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
2021 
 
Obdobje epidemije covida-19 se je nadaljevalo tudi v letu 2021. Na podlagi mnenj članstva smo 
oblikovali več stališč in pozivov glede priporočil, ukrepov in nedopustne ignorance ter prelaganja 
odgovornosti s strani pristojnih institucij.  



Podprli smo zahteve, ki jih je SVIZ naslovil na resorno ministrico v povezavi s pravicami zaposlenih 
in omogočanjem ustreznih pogojev, v katerih bi vrtci in šole v okoliščinah epidemije lahko 
opravljali svojo dejavnost. Strinjali smo se tudi z zahtevo po zagotovitvi dodatnega kadra in 
dovoljšnih sredstev v ta namen.   
 
S Skupnostjo vrtcev Slovenije in Združenjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega 
šolstva smo podprli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H). 
 
Aktivno smo sodelovali pri zbiranju predlogov sprememb normativov za administrativno-tehnične 
delavce v vrtcih, sodelovali smo v delovni skupini, pri reviziji profesionalnega razvoja za vzgojitelja 
– pomočnika vzgojitelja in nacionalni poklicni kvalifikaciji varuh otrok na domu, zbirali podpise k 
pozivu za odstop ministrice za izobraževanje in sodelovali na posvetu o vzgojnem delu v času 
epidemije. 
 
Oblikovali smo predloge za Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
Obravnavali smo predlog Vlade za spremembo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS (KPVIZ) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) ter pripravili predloge za 
glavni odbor. 
 
Potrdili smo predlog ureditve sistemizacije strokovnega delavca v oddelku za zagotavljanje 
sočasnosti v oddelkih prvega starostnega obdobja ter za zagotavljanje sočasnosti zaradi odsotnosti 
strokovnih delavcev. 
 
Predsedstvo je potrdilo predlog, s katerimi bi se poskušalo omejiti določitev t. i. občinskih +2 otrok 
v oddelkih, saj ZVrt ne določa okoliščin na ravni občin, ki lahko botrujejo povečanju števila otrok. 
Podobno so se navzoči potrdili predlog za omejitev  t. i. ravnateljevega +1 otroka, saj se to v praksi 
marsikje zlorablja mimo osnovnega namena, ki ga je ministrstvo opredelilo ob vpeljavi normativa 
leta 2013.  
  
Potrdili smo še spremembi pri spremljanju otrok izven vrtca (sprehodi tudi s strani vzgojiteljic-
pomočnic) in še nekaj drugih manjših predlogov sprememb normativov. 
 
2022 
 
Leta 2022 smo svojo dejavnost nadaljevali v skladu s cilji, ki smo si jih zadali. V dejavnosti 
predšolske vzgoje smo z večino izglasovali stavko, ki je bila izpeljana 9. marca 2022, v le-tej aktivno 
sodelovali ter opozorili na aktualno problematiko v vrtcih, še posebej v času epidemije. 
  
V prizadevanjih za podnebno pravičnost smo podpirali mlade. 
 
Glede na zakon, ki začne veljati  1. 9. 2022, oziroma Pravilnik o napredovanju v nazive za vzgojitelje 
– pomočnike vzgojiteljev in  možnost napredovanja v nazive je predsedstvo povabilo k sodelovanju 
v delovno skupino vzgojitelje-pomočnike vzgojiteljev iz vseh regij, ki pripravljajo predloge za 
napredovanje v naziv. 
 



Pripravili smo predloge sprememb KPVIZ s predstavljenim dvigom plače oziroma razponi med 
nazivoma na delovnem mestu vzgojiteljice-pomočnice ter prehod ob uvedbi nazivov, s katerim se 
vsem zaposlenim ohranja plačni položaj. 
 
Na področju delovanja sindikalne konference predšolske vzgoje ostaja kljub večletnemu 
prizadevanju preteklih predsedstev in predsedstva v zdajšnji sestavi še precej nerešene 
problematike, na katero opozarja članstvo: 
 
- neenoten delovni čas v vrtcih, posredno in neposredno delo, zagotavljanje sočasnosti 
- doplačilo do minimalne plače, dvig plač vsem nad minimalno plačo 
- prostorski normativi 
- ukinitev/omejevanje občinskih +2 ( v normativih naj se določi omejitev ali jasne kriterije) 
- ukinitev ravnateljevega +1  
- 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 

- dodatni dopust na hrup in delovne pogoje, ki je bil odvzet zaradi meritve hrupa v času počitka 
v jasličnih oddelkih 

- dodatni dopust za delo z otroki s posebnimi potrebami (1 ali 2 uri pomoči specialnih pedagogov 
tedensko, ne odtehta dodatnega dela z otroki s posebnimi potrebami v skupini, vedno 
zahtevnejši primeri in dodatno delo) 

- odhajanje kadra in posledično pomanjkanje zaposlenih 
 
In naštevali bi lahko še naprej …  
 
 


