
 

                                                                                                                           

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Prisotni si bili vsi člani predsedstva. Le-to je sklepčno.  
 
Prisotni so bili še sledeči vabljeni: glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, Jernej Zupančič – strokovna 
služba GO SVIZ in šest predstavnic vzgojiteljic-pomočnic iz različnih območij. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika zadnje seje (december 2021) 

3. Aktualne zadeve 

4. Napredovanje v nazive na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik 

vzgojitelja 

5. Razno 

 
Seja se je pričela ob 13:30. Sejo je vodila predsednica Petra Koritnik. 

K 1. 

Predsednica je članom predstavila predlagani dnevni red v razpravo in sprejem.  

 

K 2.  

Na kratko je bilo povzeto dogajanje na pretekli seji predsedstva. Predstavnik strokovne službe je 
pojasnil, da bo zapisnik še izdelal oz. dopolnil v nekaj točkah.   

K 3. 

Glavni tajnik je izpostavil nekaj aktualnih tematik. Opozoril je predvsem na statistično ugotovljeno 
zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju. Pred kratkim (november 2021) so se sindikati na pobudo 
Vlade RS dogovorili za dvig osnovne plač v pomembnem delu zdravstva in socialnega varstva. Predvsem 
v zdravstveni negi, še posebej na delovnih mestih medicinskih sester na različni stopnjah izobrazbe. Le-
te pa so primerljive s stopnjami izobrazbe strokovnih delavk v vrtcu. Dvigi so bili zasluženi, a relativno 
gledano kar precejšnji. S tem so se spremenila oz. porušila pretekla sistemsko postavljena razmerja 
med plačami v različnih delih javnega sektorja. Na to smo sindikati v pozivu opozorili Vlado RS. Opisano 
je pomembno tudi za zaposlene v vrtcih, predvsem za vzgojiteljice oz. še posebej za vzgojiteljice-
pomočnice.  

Glavni tajnik je še omenil, da bo prihodnji teden na Glavnem odboru razprava, kakšne aktivnosti bi 
sindikat povzel za izboljšanje položaja plač, reševanja trenutnih izrednih obremenitvah zaradi COVID-
19 situacije ipd. Razpravljali bodo tudi o možnosti stavke v dejavnosti še v letošnji pomladi. Obstaja 
bojazen nastopa drugačne, restriktivne javnofinančne situacije v prihodnjih letih zaradi zadolževanja 
in morebitnega gospodarskega ohlajanja, s tem pa tudi o trajnejših spremenjenih plačnih razmerjih. 
Predsednica je menila, da je potrebno  tovrstnih sindikalnih aktivnosti resno razmisliti. 

 

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red. 

Z A P I S N I K 

seje predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, ki je bila v petek, 28. januarja 
2022 preko video povezave. 

 



K 4.  

Glavni tajnik SVIZ je na kratko predstavil minula prizadevanja SVIZ za ureditev nazivov vzgojiteljicam-
pomočnicam v minulih letih, da novele ZOFVI določa uvedbo 2 nazivov s 1. 9. 2022 ter dileme, ki jih s 
tem v zvezi SVIZ posredoval vsem državnemu zboru ob sprejemanju novele. Uvedba samih nazivov še 
ne pomeni dviga plač na tem delovnem mestu. Lahko nekoliko zboljša plače tekom kariere, ali pa celo 
poslabša, saj je to odvisno od postavljenih pogojev za napredovanje v (predvsem) višje nazive. Teh pa 
trenutno ni. V vsakem primeru bo potrebno spremeniti del KPVIZ, ki določa osnovne plače in nazive na 
delovnih mestih. V okviru tega bi se morali izpogajati tudi za višjo osnovno plačo nasploh. Pri uvedbi 
nazivov zaplet predstavlja ureditev prehoda na nazive s 1. 9. 2022, verjetno še posebej starejših 
zaposlenih v višjih plačnih razredih. 

Predstavnik strokovne službe je preko prezentacije prikazal trenutno ureditev plačnih razredov na 
delovnem mestu vzgojitelja-pomočnika, omejitve pri določanju osnovne plače v KPVIZ glede na 
zakonodajo ter da uvedba nazivov sama po sebi ne predstavlja dviga izhodiščne osnovne plače, ki je 
pod minimalno plačo! Predstavil je, kako bi izgledala uvrstitev plač, če bi razmerja med plačami v prvih 
dveh nazivih, ki so določena za vzgojitelja, smiselno prenesli na delovno mesto vzgojitelja pomočnika 
ter delovni predlog sprememb KPVIZ, ki bi bil bolj ugoden za vzgojiteljice-pomočnice. Predstavljena je 
bila tudi ideja o posebnem prehodu v nazive s splošnim dvigom osnovne izhodiščne plače, po kateri 
zaposlenih zaradi prehoda ne bi mogli biti na slabšem, izboljšal pa bi se položaj vseh. Ob koncu pa 
zastavil vprašanje, ali bi morebitno preseganje začetne plače vzgojiteljice s strani vzgojiteljice-
pomočnice ob koncu kariere v najvišjih plačnih razredih lahko bilo problematično?  

Prisotni so menili, da preseganje plač v skrajnih primerih ne bi smelo biti težavno. Izpostavili so, da bi 
moralo biti izhodišče nad minimalno plačo. Koristen bi bil večji plačni razpon tekom kariere za 
zaposlene, ki so mnogo let v tem poklicu. Večina predstavnic vzgojiteljic-pomočnic je izpostavila, da so 
zaposleni do sedaj zbirali potrdila o raznih usposabljanjih in strokovnih delih, ki jih niso mogli uveljaviti 
v nasprotju s kolegicami vzgojiteljicami. Postavile so vprašanja, ali je to 'izgubljeno', ali se bo lahko 
uveljavljalo, se bo moč vsaj del teh 'točk' uveljavljati tudi po prehodu v naziv, kakršenkoli že bo? 
Pojasnjeno je bilo, da je večino tega odvisno od ureditve prehoda na delovno mesto z nazivi ter 
predvsem od sprememb Pravilnika o napredovanju zaposlenih v nazive, ki določa pogoje in ureja 
tovrstne postopke. Slednji bi se moral prav tako spremeniti do 1. 9. 2022. Prisotni so menili, da se bi 
dodatno delo v minulih letih moralo priznati. Če ne drugače vsaj ob ureditvi prehoda, strinjali pa so se, 
da zaradi prehoda zaposleni ne smejo biti na slabšem.  

Glavni tajnik in predsednica sta pojasnila, da naj bi MIZŠ pričelo s pripravami za oblikovanje sprememb 
pravilnika o napredovanju zaposlenih v nazive. Pri tem je že pozvalo k sodelovanju nekatere deležnike, 
ne pa tudi SVIZ kot reprezentativnega predstavnika zaposlenih. Predsednica je predlagala, da tudi v 
SVIZ pregledamo veljavni pravilnik in ocenimo, kakšni bi bili sprejemljivi pogoji za napredovanje 
zaposlenih vzgojiteljic-pomočnic. Skupaj z glavnim tajnikom sta predlagala, da moramo MIZŠ ob 
posredovanju predloga za  spremembo KPVIZ pozvati k pričetku usklajevanja vsebin pravilnika. 
Vprašanje pa je, ali bo moč izboljšati plače ob uvedbi nazivov brez resnih sindikalnih pritiskov. 

 

 

K 5. 

Pod razno se je opravila razprava o trenutnih izrednih razmerah dela zaradi posledic COVID-19, 
predvsem zaradi velikega deleža odsotnih delavcev v vrtcih.  

Predsedstvo je soglasno sprejelo, da: 
 1. Se čim prej oblikuje predlog spremembe KPVIZ s predstavljenim dvigom plače oz. razponi 
med nazivoma na delovnem mestu vzgojiteljice-pomočnice ter prehod ob uvedbi nazivov, s 
katerim se vsem zaposlenim ohranja plačni položaj. 
2. Da se čim prej vključimo v pripravo sprememb pravilnika o napredovanju v nazive.  



Predstavnik strokovne službe je omenil, da zaradi omenjenega in prihajajoče razprave na glavnem 
odboru o morebitni stavki strokovna služba ocenjuje pravne možnost za plačilo povečanega obsega 
dela v VIZ in možnosti za drugačno ovrednotenju dela v omenjenih izrednih okoliščinah. Omenil je, da 
je MIZŠ vrtcem v okrožnici celo opozorilo na izplačilo nadurnega dela, v kolikor dela ni moč opraviti  
drugače. 

Prisotni so predstavili različne prakse, ki se pojavljajo v zavodih, iz katerih prihajajo. Predvidoma se ob 
večjih odsotnostih predpisane sočasnosti ne more zagotavljati. Nekateri so pojasnili, da se v vrtcih tudi 
ob večjih odsotnostih delavcev delo razporedi, četudi brez zagotavljanja sočasnosti, tako, da ne prihaja 
do povečanega neposrednega dela. S tem se izognejo morebitnemu nadurnemu delu in dodatnemu 
plačilu oz. s tem povezanim stroškom. Ponekod se bo za povečan obseg oz. intenzivnost dela poskušalo 
izplačati delovno uspešnost za povečan obseg dela. Drugod se obljublja, da se bo to poskušalo 
upoštevalo pri redni delovni uspešnosti. Ponekod vrtcem v trenutni situaciji pride zelo prav večje 
število zaposlenih preko projekta prva zaposlitev v VIZ, spet drugod prihaja do povečanega obsega ur 
neposrednega dela, a se zaposlenim le sporoči, da ga bodo kasneje izrabili (ko, če se bo to dalo).  

Predstavnik strokovne službe je omenil, da je pred leti MIZŠ objavilo neformalen protokol pri 
nadomeščanju strokovnih delavcev, kjer so omenjene različne pravne možnost, vezane na opravljanje 
dela (ne pa na plačilo). Pojasnjeno je še bilo, da redna delovna uspešnost pripada delavcem za redno 
delo, delodajalci pa to namenska sredstva prejmejo oz. jih razdelijo v rednih razmerah. In namenjena 
je ocenjevanju in nagrajevanju sicer nadpovprečnega, a rednega dela zaposlenih. Ne pa ravno dela v 
izrednih okoliščinah, kot se trenutno pojavljajo. V kolikor bo strokovna služba glavnemu odboru 
pripravila predloge za posebno ureditev vrednotenja dela zaposlenih v času COVID-19 v zadnjih nekaj 
mesecih, ga bomo posredovali tudi predsedstvu v pregled. Sicer o dokončnem oblikovanju in 
posredovanju tovrstnih predlogov MIZŠ in Vladi RS odloča Glavni odbor SVIZ.     

 

Seja se je zaključila ob 15.30 uri.  

 
Zapisal: 
 
Jernej Zupančič, l. r.         Petra Koritnik l. r. 

Strokovni sodelavec GO SVIZ       Predsednica sindikalne 
konference         predšolske vzgoje SVIZ 

 

 

 

 

 


