
 

                                                                                                                           

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Prisotni predsednica in člani: Petra Koritnik, Dorijana Seljak, Matjaž Kolar, Jolanda Borovnik, Savi 
Švigelj, Matjaž Kolar, Karmen Kasesnik. 
 
Prisotni vabljeni: glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj Jernej Zupančič – strokovna služba GO SVIZ, Jelka 
Velički, predsednica SVIZ in OO Velenje. 
 
Ugotovljeno so bile prisotne vse članice oz. člani predsedstva. Le-to je sklepčno. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Sprejem dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika zadnje seje predsedstva in realizacija sklepov 

3. Evalvacija in reševanje aktualne problematike sindikalne konference (izplačilo dodatkov, 

testiranje, minimalna plača, napredovanje v nazive vzgojiteljic-pomočnic, dokončno 

oblikovanje predloga spremembe normativov...) 

4. Razno 

 
Seja se je pričela ob 11:00. Sejo je vodila predsednica Petra Koritnik. 

K 1. 

Predsednica je članom predstavila predlagani dnevni red v razpravo in sprejem. Predsednica je zaradi 
nepričakovane navzočnosti glavnega tajnika SVIZ, ki se je seje lahko udeležil časovnega zaradi zamika 
druge službene obveznosti, predlagala novo drugo točko, aktualna sindikalna dogajanja. Ostale točke 
pa se ustrezno preštevilčijo.  Drugih predlogov sprememb ni bilo. 

 

K 2.  

Prisotni člani niso podali predloga z osnutku zapisnika zadnje seje predsedstva, septembra 2020.  

 

Predstavnik strokovne službe je omenil, da je bil sklep predsedstva o dopolnitvi predlogov sprememb 
normativov za oktobrsko sejo glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ) delno realiziran. S strani nekaj članov 
predsedstva so bili podani le nekatere potrebni podatki za oblikovanje obrazloženega predloga 
sprememb normativov za sejo GO. Prav tako so bili melo pred sejo strokovni službi posredovani še 
nekateri predlogi, ki jih predsedstvo še ni obravnavalo, zaradi česar je GO SVIZ obravnaval zgolj 
obvestilo predsedstva o okvirnih predlogih sprememb, ne pa tudi z dokončnim in obrazloženim 
predlogom sprememb.  

Sklep o oblikovanju skupine vzgojiteljic-pomočnic, pa prav tako ni bil realiziran. Skupina je bila mišljena 
za preučitev predlogov in tudi ovir na poti do oblikovanja predloga napredovanja vzgojiteljic-pomočnic 
v nazive. Slednje aktivnosti pa so zaradi nastopa epidemije v mesecu oktobru zastale.   

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red z dodatno 2.  točko in ustrezno preštevilčenje 
ostalih sledečih točk. 

Soglasno je bil sprejet zapisnik seje predsedstva, ki se je odvila 24. 9. 2020. 

Z A P I S N I K 

seje predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, ki je bila v sredo, 16. junija 2021 v 
prostorih Območnega odbora SVIZ v Velenju. 

 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(68,97,110,105,99,97,46,86,117,103,97,64,103,117,101,115,116,46,97,114,110,101,115,46,115,105)+'?')


K. 3 

Glavni tajnik je izpostavil nekaj aktualnih tematik vezanih na odsotnost socialnega dialog s strani Vlade 
RS ter MIZŠ, zakona o demografskem skladu, ki javnim uslužbencem jemlje nadzor nad lastnimi sredstvi 
v dodatnih pokojninskih računih in tudi sicer pod državni nadzor združuje še nekaj preostalih državnih 
naložb. Omenil je tudi spremembe davčen zakonodaje, ki je v celoti zaobšla socialni dialog in ki, kljub 
dodatnim davčnim olajšavam, skupaj z drugimi davčnimi razbremenitvami kapitala, socialno kapico 
(kučmo za bogate), v trenutnih izrednih razmerah pomembno povečuje javni dolg. Slednje pa bo prej 
ali slej terjalo varčevanje, tudi ali pa še posebej na področju VIZ. Prisotnim je predstavil okvirni načrt, 
povezan z razpisom referenduma na predlog zakona o demografskem skladu ter povzel pogajanja oz., 
dogovor sindikatov v javnem sektorju in Vlade RS, povezane s spremembo plačilnega dne, povrnitvijo 
stroškov na delu ter tudi dogovorjenega pričetka pogajanj o plačnih razredih delovnih mest v spodnji 
tretjini plačne lestvice (pod ali okoli minimalne plače). Sprememb na tem področju se bo Vlada 
poskušala izogibati.  

 

K. 4  

Člani so opravili evalvacijo položaja zaposlenih v zadnjih mesecih. Nekatera problematika pa še sedaj 
ni v celoti razrešena. Npr. način prilagoditev dela po prenehanju epidemije (ki se je zaključila na dan 
seje), še vedno ni bilo jasno, ali bo testiranje zaposlenih obvezno tudi poleti. SVIZ je sicer že pozval 
oblasti k milejšim oblikam (samo)testiranja zaposlenih.  

Člani so obravnavali zamude pri izplačilih dodatkov za delo v rizičnih razmerah, ki so posledica v 
postopkih zagotavljanja sredstev s strani Ministrstva za finance preko občin. SVIZ je o tem že izvedel 
anketo med zaupniki in pozval oblasti k pravočasnim izplačilom. Ker do bistvenih sprememb ni prišlo, 
smo zaprosili za podatke javnega značaja pri Ministrstvu za finance, kater pa še čakamo. 

Člani so izpostavili zelo težak položaj vzgojiteljic-pomočnic, katerih začetni plačni razred je ponovno 
pod minimalno plačo, kar bo potrebno upoštevati v omenjenih pogajanjih. 

Prisotni so še izpostavili, da je pričakovati težave pri izrabi letnega dopusta zaradi posledic epidemije.  

Ob koncu so sklenili, da do jeseni zaključijo predlog sprememb normativov, ki je v veliki večini že 
pripravljen, ter obravnavajo nedavno zaključeno študijo, ki jo je na temo psihofizične obremenitev 
zaposlenih v vrtcih pridobila Konfederacija sindikatov javnega sektorja. 

K 5. 

Dodatne razprave ni bilo.  
 

Seja se je zaključila ob 12.30 uri.  

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

Strokovni sodelavec GO SVIZ       Predsednica sindikalne 
konference         predšolske vzgoje SVIZ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Prisotni predsednica in člani: Petra Koritnik, Dorijana Seljak, Matjaž Kolar, Jolanda Borovnik, Savi 
Švigelj, Matjaž Kolar, Karmen Kasesnik. 
 
Prisotni vabljeni: glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj Jernej Zupančič – strokovna služba GO SVIZ, Jelka 
Velički, predsednica SVIZ in OO Velenje. 
 
Ugotovljeno so bile prisotne vse članice oz. člani predsedstva. Le-to je sklepčno. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Sprejem dnevnega reda 

2. KPVIZ in KPJS 

3. Normativi 

4. Razno 

1. Uvod PK Sprejet DR 

 

2.  

JZ: Predstavitev. 

P. Kor: Vrtci so izpuščeni. Včasih 2 dni dopusta. Tudi oni delajo z otroki s PP. Pri dopustu in dodatku. 
Večinoma časa z njimi. Delo je vedno težji. MIZŠ nimajo stika!?Gluhimi in slepimi. so inkluzivni 
pedagogi, na magisteriju. Niso nujno vzgojitelji. Ni jasno. Kar se tiče izrabe dopusta do 31. 8. 2021pa  

Kasesnik: Včasih 2 dni dopusta. Normativi znižani, sedaj vsi 2 čez. dopustu. Pozabili na njih. Oni delajo 
z njimi. Enako kot Petra. Skoraj vsak ima enega otroka s PP v oddelku (2-3). 

Savi: Že podala pisan opozorila. Ne smemo pozabiti na vrtce. Individualne obravnava. 

Doriana: Ni več odločb, starši ne pristanejo več na obravnavo.  

JZ: Ni več obravnave. NI jasno kaj je z vzgoj. za razvojno obravnavo. Povzel stališče zgoraj. 

 

3.  

Razprava po osnutku predloga iz oktobrske seje ter dodatnih prejetih predlogih enega vrtca. Od člena 
do člena.  

Dopolnili člen za vzg. za zgodnjo obravnavo – v roku 1 tedna dni naj člani pregledajo in dodajo 
morebitne dopolnitve. Posredujemo še članom OŠPP v dopolnitev. V opisu bi nastavili tudi razpravo o 
obsežnejših spremembah normativov na področju zgodnje obravnave. 

Dodali še omejitev +2 v oddelkih z otroki s posebnimi potrebami.  

Omejitev +2 nasploh je možna s spremembo zakona. Veji angažma članov, predsedstva v sodelovanju 
s stroko, starši itd. za naprej. 

Pri spremstvu v smučarski drugih težajih ne le vzgojitelj, ampak tudi drugi strokovni delavec. 

Z A P I S N I K 

seje predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, ki je bila v sredo, 16. junija 2021 v 
prostorih Območnega odbora SVIZ v Velenju. 
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Konec ob 16. 28. 


