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AKTIVNOSTI SVIZ
• Stavkovni sporazum 2018 – preuči možnosti napredovanja.

• SK PV 2019 SVIZ podpre ureditev, če pomeni izboljšanje 

položaja. Planiran posebni zbor marca 2020 -> COVID-19

• Sprememba ZOFVI dec 2021 – ‚bonbon‘ poslitike?

• Usklajevanja z MIZŠ o spremembi Pravilnika (maj,junij22)

• Predlog sprememb KPVIZ  poda SVIZ junija 2022

• Opozarjanja Vlade RS in MIZŠ (jeseni 2022) –> PROTEST



Spremembe pravilnika – BISTVO

1. Prehod v nazive ne prinaša dviga osnovnih plač 

2. Pravilnik ureja prehod v nazive kot poseben 

postopek (uskladitev) glede na št. napredovanj (po 

vzoru nazivov pri vzgojiteljicah) in brez upoštevanja točk 

– to niso napredovanja! 

3. Po pridobitvi naziva v prehodu se lahko napreduje 

upoštevaje ‚točke‘, dosežene pred pridobitvijo 

naziva, za svetovalca, izjema od 3 let v mentorju

4. Nazive se bo prenašalo tudi ob zaposlitvi na DM 

vzgojiteljice



Določitev osnovne plače - KPVIZ

1. V KPVIZ je potrebno določiti DM in osnovno plačo vzg.-

pomočnice z nazivi!

2. Upoštevati določbe ZSPJS (največ 5 napredovanj v 

nazivu, omejitve dviga PR pri napredovanju v naziv –

največ 3. PR več)

• 1. 4. 2023 +1 PR, a praktično vsem javnim uslužbencem (uvrstitev V-P: 23-33PR)

• Min. plača 1. 1. 2022 - 1074,43 bruto, od 1. 10. 2022 med 22. in 23. PR

• Min. plača bo pomembno dvignjena jan. 2022 (100 neto, verjetno cca. 25 PR).

Vzgojitelj – pomočnik (TR V) 

Vzg. pom. 22 32 Razpon 10 PR



Plača: Predlog SVIZ, MIZŠ in DOGOVOR

- Dvig osn. plače za vse! 

- Razpon 11 PR!
- Brez dviga osn. plače

- Razpon 10 PR 

Vzg.-

pomočnik

Predlog SVIZ 

(junij 22)

svetovalec 32 37

mentor 29 34

26 31

Predlog Vlade 

(nov. 22)

27 32

24 29

22 27

DOGOVOR 
(PR od 1. 4. 23 dalje)

31 36

29 34

26 31

- Dvig osn. Plače za vse

- Razpon 10 PR 

- Od 1. 1. 23 +3 PR

- 1. 4. +1 PR (že vključen)



Prehod na novo delovno mesto z 
nazivi – v urejanju?

1. Kam umestiti zaposlene, ki še nimajo uskladitvene 

odločbe in naziva? (razlike v pogledih med MIZŠ in SVIZ)

a) MIZŠ: Osnovna plača na trenutnem DM brez dvigov, po prejemu odločb 

zaposlitev na novem DM z dvigi in poračun za nazaj

b) SVIZ: dvig tudi na obstoječem DM brez nazivov in vsi prejmejo višjo 

plačo (brez poračunov). Po prejemu odločbe se zaposlijo na novem DM v 

ustreznem nazivu v istem PR.  

2. Kako urediti položaj zaposlenih, ki nimajo vseh 

pogojev? (razlike v pogledih med SVIZ in MIZŠ)

a) Ostanejo na obstoječem brez dvigov plač (+3) in pridobijo dvig plače 

šele, ko izpolnijo pogoje, dobijo naziv in se zaposlijo na DM z nazivi?

b) Ostanejo na obstoječem delovnem mestu, kjer se določi tudi dvig plač in 

lahko kasneje pridobijo pogoje in se zaposlijo na DM v nazivu (koliko je 

teh?, koliko časa ostane DM brez naziva v veljavi?, se določi rok za 

izpolnitev pogojev?)

3. Omenjeno se še usklajuje, tudi s tem povezan prehod v 

plačne razrede



VZGOJITELJ Dogovor

do 31.3.

višji svetnik 41 46

svetnik 39 44

svetovalec 37 42

mentor 34 39

/ 32 37

VZGOJITELJ -

POMOČNIK

Dogovor

1.1. – 31.3

svetovalec 30 35

mentor 28 33

/ 25 30

primerjava vzg.-pomočnik <-> vzgoj. 

• Od 1. 4. 2023 vsem + 1 PR! 

• Razlika v izhodiščnem PR trenutno 7 PR, 

• Dvig vzgojiteljic? (SVIZ predlaga tudi za njih...pogajanja)



SPREMEMBE NORMATIVOV

Predlogi SVIZ in potek usklajevanj z MIZŠ



AKTIVNOSTI SVIZ

• Predlogi SVIZ posredovani MIZŠ dec. 2021 (ni odziva) 

• Stavkovna zahteva SVIZ (7.): 
„Takojšen začetek usklajevanj o predlogu SVIZ za spremembe 

in dopolnitve normativov...“

• Na pogajanjih o razrešitvi st. zahtev jesen dogovorjeno, da 

se pričnejo usklajevanja z MIZŠ preko delovnih skupin

• Konec oktobra imenovana delovna skupine za PV: člani 

SVIZ (predsedstvo SK, + MIZŠ + ravnatelji)



PRIMERJAVA PREDLOGOV

PREDLOGI SVIZ – več sprememb PREDLOGI MIZŠ – manj sprememb

Omejitev +2 otroka (le do  št. 

otrok za nov oddelek, 

prepoved v oddelkih z OPP)

Omejitev praks povečanja z 

‚županovim‘ +1 (vprašljiva 

praksa)

Dodatni strokovni delavci  za 

sočasnost in nadomeščanje

Spremstvo tudi s strani vzg.-

pom. 

Znižanje št. otrok v oddelki s 

OPP le s soglasjem občine.

Ni sočasnosti v edinem oddelku 

na samostojni lokaciji z do 5 

otrok

Dodatne ure slov. za otroke, 

katerih mat- jezik ni slovenski 

Spremstvo tudi s strani vzg.-

pom. 



PRIMERJAVA PREDLOGOV

PREDLOGI SVIZ – več sprememb PREDLOGI MIZŠ – manj sprememb

Izboljšanje normativa za:

- za svet. delavce, 

- pom. ravnatelja, 

- ARTD:

• dvig TR za vse račun. in 

tajnike na vsaj VII/1, 

• dietni kuhar in opozorilo 

na zastarel normativ. 

• hišnik, čistilec, perica-

šivilja.

- Novo DM vzg. zg. obravnavo

Sprememba normativa :

- Izboljšanje za svet. delavce, 

- Izboljšanje pom. ravnatelja

- Izboljšanje za OPZHR

- Ukinitev tabele (obrokov) za 

izračun normativ kuharjem, 

dietni kuhar 

- Novo DM za vzgo. za zgod. 

obravnavo in 

- vzg. za komunikacijo



USKLAJEVANJA

• 3 srečanja, konstruktivno vzdušje

• Razlikovanja, a razumevanje in možnost zbliževanj 

• Št. otrok v oddelkih – potrebna sprememba ZVrt!

• Interesno/strokovno usklajevanje, financiranje....



HVALA ZA POZORNOST
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