
 

                                                                                                                           

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Prisotni si bili vsi člani predsedstva z izjemo enega člana. Le-to je sklepčno.  
 
Prisotni so bili še sledeči vabljeni: Jernej Zupančič – strokovna služba GO SVIZ in pet predstavnic 
vzgojiteljic-pomočnic iz različnih območij. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Priprava izhodiščnega predloga SVIZ za spremembe področnega pravilnika za uvedbo 
napredovanja vzgojiteljic-pomočnic v nazive.  

2. Razno. 

 
Gradivo: Skupni dokument s predstavitvijo ključnih pogojev pravilnika o napredovanju v nazive v 
dopolnjevanje in komentiranje. 
 
Seja se je pričela ob 13.00 uri. Sejo je vodila predsednica Petra Koritnik.  

K 1. 

Predsednica je članom predstavila predlagani dnevni red, ki je bil po vsebini usklajen na zadnji seji 
predsedstva. 

K 2.  

Predsednica je pozdravila navzoče člane predsedstva in predstavnice vzgojiteljic-pomočnic in povzela 
razpravo ter dogovor iz pretekle seje, vezano na napredovanje pomočnic-vzgojiteljic v nazive in 
spremembe področnega pravilnika. 

Predstavnik strokovne službe je na kratko predstavil skupni dokument. Izpostavil je nekaj ključnih 
dilem. Prva dilema je, ali so pogoji za ob naziva enaki kot za vzgojitelja? V kolikor bi šli v smeri prenosa 
nazivov, bi morali biti. Ali sta naziva, predvsem svetovalec, dosegljiva vzgojiteljicam-pomočnicam v 
doglednem obdobju glede na njihovo naravo dela? Predvsem pri dosegu izvedbe dodatnih strokovnih 
del in nalog, vrednotnih z 2 in več točkami upoštevaje navedena dela in naloge v 17. člen. 

Prisotni so na kratko povzeli predloge in komentarje, ki so jih vnesli v dokument. Pri razpravah s 
kolegicami vzgojiteljicami-pomočnicami so ugotavljali, da je zanje prvenstveno višje plačilo kot pa 
neposredno sami nazivi. V kolikor bi se zakonsko situacija obrnila, bi bilo prvo glavni, nazivi pa drugi 
interes. 

Razpravljali so o možnosti pridobivanja točk, tako z izobraževanji oz. usposabljanji, kot z dodatnimi 
strokovnimi deli. Ugotavljali so, da niso v vseh vrtcih enaki pogoji za vzgojiteljice-pomočnice. V praksi 
se vzgojiteljice-pomočnice redno usposabljanju, saj se tudi morajo. Nekatere imajo višjo, univerz. 
izobrazbo. Marsikatere opravljajo tudi dodatne strokovne nalog, kakšne projekte, krožke ipd. Točke se 
pri nekaterih naloga lahko tudi delijo. V razpravi se je sicer postavilo razmišljanje o zniževanju št. točk 
pri nazivu svetovalec, vendar se na podlagi navedenega in možnosti prenosa nazivov sprejela odločitev, 
da bi izhodiščno predlagali enake pogoje za naziva kot pri vzgojiteljici.  

Predstavnik strokovne službe je prisotne opozoril še na 17. člen pravilnika, ki našteva in vrednoti nabor 
dodatnih strokovnih del in nalog, ki se bo morda spreminjal. V kolikor bo kdo imel kakšen predlog po 
dopolnitvi z novo nalogo ali kakšno drugo spremembo, naj dodatno sporoči. Ko oz. če bo prišlo do 
pogajanj oz. usklajevanj z MIZŠ, se ponovno srečamo in oblikujemo dodatna stališča.  

Z A P I S N I K 

seje predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, ki je bila v petek, 20. maja 2022 
preko video povezave. 

 



Predsednica je povzela razpravo in se zahvalila vzgojiteljicam-pomočnicam za udeležbo, predloge in 
mnenja. S sejo so pod točko razno nadaljevali člani predsedstva. 

 

K 3. 

S strani ene izmed članic predsedstva je bil podan predlog, da bi zadnja seja potekala izven sedeža SVIZ 
v živo z ogledom zavoda. Na srečanje bi lahko povabili še glavnega tajnika oz. predsednico SVIZ. 
Predstavila je, kako bi po njenem mnenju lahko potekalo takšno srečanje.  

Predsednica je omenila, da bi bilo potrebno čim prej določiti termin tovrstnega srečanja, opredeliti 
natančnejši potek srečanja ter vsebino seje predsedstva. Slednje bi lahko bil povzetek dela predsedstva 
v preteklem mandatu ter verjetno zaključki v zvezi z napredovanji vzgojiteljic-pomočnic v nazive. Glede 
na trenutno zasedenost glavnega tajnika ter drugih je bilo rečeno, da je tovrstno srečanje moč izvesti 
kvečjemu v drugem ali tretjem tednu junija. Predlagateljica bo pripravila podrobnejšo vsebino 
srečanja, strokovna služba pa preverila in ponudila termin srečanja. 

 

Seja se je zaključila ob 15.05 uri.  

 
Zapisal: 
 
Jernej Zupančič, l. r.          

Strokovni sodelavec GO SVIZ        

 

 

 

 

 


