
 

                                                                                                                           

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Prisotni predsednica in člani: Petra Koritnik, Dorijana Seljak, Matjaž Kolar, Liljana Jevšinek, Jolanda 
Borovnik, Savi Švigelj, Matjaž Kolar. Opravičila se je članica Karmen Kasesnik. 
 
Prisotni vabljeni: Jernej Zupančič – strokovna služba GO SVIZ 
 
Ugotovljeno so bile prisotne vse članice oz. člani predsedstva. Le-to je sklepčno. 
 
V vabilu je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega 
2. Potrditev zapisnika  in realizacija sklepov 
3. Predlogi za preučitev možnosti uvedbe napredovanj v nazive vzgojiteljic-pomočnic 
4. Reševanje ostale problematike sindikalne konference 
5. Razno 

 
Seja se je pričela ob 13:00.  
 
Sejo je vodila predsednica Petra Koritnik. 

K 1. 

Predsednica je podala predlagani dnevni red v razpravo in sprejem. Soglasno je bil sprejet predlagani 
dnevni red. 

K 2.  

Predsednica je člana in članice pozvala, da naj podajo morebitne predloge na vnaprej posredovan 
zapisnik zadnje seje predsedstva. Navzoči so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje. 

Predsednica je pozvala strokovno službo SVIZ, da naj na kratko predstavi aktualno dogajanje v SVIZ. 
Predstavljen je bil dogovor med SVIZ in MIZŠ o spremembi kariernega sistema ter kako so v praksi 
potekala pogajanja, pri katerih sta sodelovali tudi dve članici predsedstva. Slednji sta predstavili svoje 
vtise iz pogajanj in predhodnih internih usklajevanj. Menili sta, da je dogovor glede na vse okoliščine 
zadovoljiv, sam potek pa kaže, da je za dosego sprememb potrebno vložiti veliko truda in časa (tudi 
glede na delovanje MIZŠ). Predstavnik strokovne službe je še opozoril, da je za realizacijo 
dogovorjenega potrebna sprememba področnega pravilnika. MIZŠ zaradi odstopa Vlade RS trenutno 
lahko opravlja zgolj tekoče posle. Po mnenju SVIZ je to tekoči posel, saj gre že za dogovorjene vsebinske 
spremembe, objavljene v Uradnem listu RS. Odstop Vlade RS in izvajanje tekočih poslov pa vpliva tudi 
na pogajanja med sindikati javnega sekotrja in Vlado RS (o plačnem sistemu, spremembah načina 
povračanja potnih stroškov). Ravno v času seje se odvija zadnje srečanje. Od januarja 2020 dalje so 
stopile v uporabo nekatere dodatne novosti iz lanskoletne Uredbe, ki določa enotno ceno javnega 
prevoza in ki posredno vpliva tudi na višino povračil potnih stroškov. Le-ta ni predmet usklajevanj med 
sindikati in Vlado RS. V praksi so vrtci v januarju nemalokrat od zaposlenih zahtevali ponovno 
izpolnjevanje novih izjav o povračilih potnih stroškov v celoti, četudi to v skladu s predpisi ni potrebno. 
So pa bili tudi vrtci, ki so zaposlene pozvali, da naj zgolj dopolnijo izjave, kjer je to potrebno 
(sprememba bivališča in relacij javnih prevozov).  

K 3. 

Z A P I S N I K 

seje predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje, ki je bila 10. februarja 2020 v 
prostorih GO SVIZ, Oražnova 3, Ljubljana. 
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Predstavnik strokovne službe je v krajši prezentaciji pojasnil pravne podlage oz. omejitve, ki jih 
zakonodaja določa in jih je potrebno upoštevati tudi pri morebitnem napredovanju vzgojiteljic-
pomočnic v nazive. Kot prvo, napredovanje ne spreminja izhodiščnega plačnega razreda vzgojiteljic-
pomočnic (ki je trenutno 22), temveč lahko tekom celotne kariere zgolj poveča razpon oz. za nekaj 
plačnih razredov dvigne najvišji možni plačni razred. A potrebno je upoštevati da zakon omejuje 
napredovanje znotraj naziva na največ 5 plačnih razredov. V kolikor bi iste nazive in dvige/razpone plač 
v nazivih na DM vzgojiteljice prenesli na izhodiščni plačni razred vzgojiteljice-pomočnice, bi le-te lahko 
dosegle višji plačni razred zgolj v najvišjem nazivu. Pri tem je težava, ker se ne ve, kakšni bodo pogoji 
za napredovanje v nazive za vzgojiteljice-pomočnice? V kolikor bi bili predpisani pogoji tako zahtevni, 
da bi v najvišji naziv dejansko prišel le majhen delež vzgojiteljic-pomočnic (kot trenutno le 2-3% 
vzgojiteljic v nazivu svetnik) to ne prinaša višjih plač vzgojiteljicam-pomočnicam. Morda celo obratno 
(vsaj starejšim). Torej je veliko odvisno od pogojev, ki pa so neznani, saj jih nikoli do sedaj še ni bilo. 
Postavlja se še vprašanje, ali bi lahko imele manjše število obstoječih nazivov kot ostali strokovni 
delavci v VIZ. Zelo pomembna pa je tudi ureditev prehoda iz trenutnega sistema brez nazivov v sistem 
nazivi. V kateri naziv in plačni razred se bo lahko uvrstilo vzgojiteljice-pomočnice, ki so v višje plačnem 
razredu? Bodo morale pridobiti naziv? Pod kakšnimi, morda prehodnimi pogoji? Glede tega je 
potrebno še izdelati konkretnejši predlog. 

A naši predlogi so eno, kaj meni/predlaga druga stran (MIZŠ oz. Vlada RS) pa drugo. Tudi to bo na koncu 
lahko botrovalo temu, ali vztrajamo pri uvedbi nazivov ali ne. 

Članice so menile, da je potrebno iti v smer izboljšanja položaja vzgojiteljic pomočnic kljub več 
vprašanjem, na katere trenutno ni moč odgovoriti. Potrebno je pripraviti konkreten osnovni predlog 
oz. predloge za razpravo, bistvena vprašanja, dileme ter opozorila o nejasnih, a pomembnih okoliščinah 
za sprejem odločitve.  

Predlogi in opozorila pa morajo biti realna. Vse to bo potrebno na čim bolj jasen način predstaviti 
širšemu zboru vzgojiteljic-pomočnic. Njihovi predstavniki pa bi morali prevzeti odgovornost in sprejeti 
odločitev o nadaljnjih korakih.  

Sklenjeno je bilo, da se aprila letos izvede zbor predstavnic vzgojiteljic-pomočnic. In sicer na podoben 
način, kot pred nekaj leti v času odprave anomalij in podajanja predloga za novo delovno mesto - 
sindikalni zaupnik zavoda in ena oziroma dve vzgojiteljici-pomočnici. Na zboru se bo oblikovala 
delovna skupina iz vzgojiteljic-pomočnic, ki bo skupaj s strokovno službo GO SVIZ v skladu z 
dogovorom preučila možnost uvedbe nazivov z MIZŠ. Pri oblikovanju se poskuša slediti zastopanju 
različnih območji oz. regij.  

Navzoče članice so na podlagi razprave menile, da bi lahko bila sprejemljiva tudi možnost napredovanja 
v manjše število že obstoječih nazivov, pri čemer se ne bi posebej spreminjalo pogojev, ki se za te 
nazive zahtevajo od vzgojiteljic.  

Predstavnik strokovne službe je člane vseeno prosil, naj pregledajo in podajo mnenje o 
zahtevnosti/ustreznosti pogojev za mentorja, svetovalca in svetnika  za vzgojiteljice-pomočnice. 

Sklenjeno je še bilo, da se obvestilo o predsedstvu in zboru vzgojiteljic-pomočnic objavi v obvestilih in 
SVIZ-ovih e-novicah. 

K 4. 

Predsednica je dejala, da so nas predstavniki ministrstva na zadnjem srečanju pozvali, da naj jim 
sporočimo, kje naj bi bili potrebne spremembe normativov na področju šol in vrtcev ter da naj jim jih 
posredujemo. Tudi naše predsedstvo bo do prihodnje seje zbiralo predloge, bistvene, pa lahko okvirno 
opredelimo že sedaj. 

Navzoči so menili, da je potrebno znižati ali vsaj zelo jasno omejiti možnost dveh dodatnih otrok na 
oddelke s strani občine, kar je že stalna praksa v občinah (npr. če je otrok za celo skupino brez +2, se 
mora oblikovati nova skupino, le v kolikor je št. manjše, se lahko v vrtcu št. otrok poveča do +2 v 
obstoječih oddelkih). Potrebno je ukiniti dodatnega otroka na predlog ravnatelja (saj prihaja do zlorab 



in ne gre zgolj za izjemne okoliščine, katere je imelo MIZŠ v mislih ob sprejemu). Potrebno je zagotoviti 
več dejanske podpore otrokom s posebnimi potrebami in strokovnim delavcev v oddelkih z dodatnim 
strokovnim kadrom. Sistemizirati je potrebno t. i. leteče vzgojiteljice za zagotavljanje sočasnosti in 
pomoč pri nadomeščanju.  

Dokončne predloge sprememb normativov bo oblikovalo predsedstvo na naslednji seji. Še pred tem 
bo strokovna služba članom predsedstva posredovala veljavne normative, ključne dele v povezavi 
zgoraj omenjenih  sprememb, dodatne predloge pa se bo zbiralo v roku 14 dni. 

Navzoči so menili, da je potrebno urediti zagotavljanje potrebnih spremljevalcev za otroke s posebnimi 
potrebami. Prav tako marsikje zgodnja obravnava oz. tam določeni centri še ne delujejo tako, kot je 
predpisano ali zamišljeno.  

Navzoči so opozorili, da je v praksi vedno več težav z zamudami pri odločanju imenovanih zdravnikov 
oz. zdravniških komisij ZZZS o trajanju ali podaljšanju bolniških odsotnosti delavcev, zaposleni pa so 
primorani bodisi nezdravi prihajati na delo bodisi izrabljati letni dopust po sili razmer. Strokovna služba 
je pojasnila, da je slednje v pristojnosti ZZZS in da se jih lahko poprosi o informacijah o stanju zamud 
na tem področju in razlogih zanj.  

 
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kateri čas se upošteva za zagotavljanje sočasnosti v vrtcih (ali se 
upošteva tudi čas, ko se otroci zbirajo predenj gredo v 'svoje' skupine) in kako to vpliva na obseg 
neposrednega dela. Dogovorjeno je bilo, da članica v sodelovanju s strokovno službo oblikuje 
vprašanje, ki se ga posreduje pristojnim inštitucijam v odgovor (Inšpektorat RS za šolstvo).  

Prisotni so se dogovorili za prihodnja srečanja in aktivnosti. Planirano je, da se prihodnja, 4. seja izvede 
v mesecu maju 2020. V istem mesecu pa bi se poskušala izvesti še sindikalna konferenca. Dogovorjeni 
sta še dve seji predsedstva, in sicer zadnji teden septembra ter prvi teden decembra. 

Ob koncu se je seje udeležil še glavni tajnik SVIZ, Branimi Štrukelj. In sicer neposredno po zadnjih 
pogajanjih med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Dejal je, da so lahko opravil zgolj nekakšno 
revizijo minulih pogajanj. Sicer so vsa pogajanja o spremembah kolektivnih pogodb (npr. potni stroški) 
ter predpisov (ZSPJS) ustavila, saj njihove spremembe niso tekoči posli, ki jih lahko izvaja Vlada 'v 
odstopu'. Navzoče je opozoril, da bo zelo verjetno posledično s 1. julijem letos pričela ponovno 
uporabljati redna delovna uspešnost. Spreminjanje kriterijev zanjo do takrat zaradi politične situacije 
zelo verjetno ne bo mogoče in bi se morali uporabljati kriteriji izpred več leti (ob uvedbi plačnega 
sistema pred zamrznitvijo le-te). Upamo, da bi se v tem primeru Vlada s sindikati poskušala vsaj 
uskladiti o nekakšnih usmeritvah za delodajalce in zaposlene. V prihodnjih pogajanjih z Vlado RS pa bo 
potrebno pričeti razreševati situacijo plač zaposlenih vsaj v V. tarifni skupini zaradi spremenjenih 
razmerjih plač zaradi dviga minimalne plače. O tem je SVIZ odhajajočo Vlado RS že opozoril. SVIZ bo še 
poskušal vplivati na MIZŠ, da se spremembe pravilnika o spremembah pogojev za napredovanje v naziv 
sprejmejo do konca marca. V kolikor pa bi prišlo do relativno kratkega oblikovanja nove Vlade (brez 
predčasnih volitev) pa bodo lahko nastale resne težava pri uveljavitvi dogovorjenega.   

K 5. 

Članica predsedstva je podala vprašanje, ali bodo tudi člani predsedstev povabljeni na morebitno 
strokovno ekskurzijo GO SVIZ? Predsednica je sporočila, da bo to vprašanje oz. pobudo posredovala 
Glavnemu odboru SVIZ.   

Seja se je zaključila ob 15.30 uri.  

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

Strokovni sodelavec GO SVIZ       Predsednica sindikalne 
konference         predšolske vzgoje SVIZ 


