
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
Ljubljana, 18. februar 2019 

ZAPISNIK 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE PREDŠOLSKE VZGOJE, 

ki je bila 18. 2. 2019 v prostorih GO SVIZ, Oražnova ulica 3, Ljubljana. 

 

Prisotni predsednica in člani: Petra Koritnik, Dorijana Seljak, Matjaž Kolar, Liljana Jevšinek, Karmen Kasesnik, 
Jolanda Borovnik, Savi Švigelj. 
Prisotni vabljeni: Branimir Štrukelj - Glavni tajnik SVIZ, 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. Aktualna dogajanja (glavni tajnik) 
2. Anketa - delovni čas  
3. Načrtovanje aktivnosti v mandatnem obdobju 2018 – 2022 
4. Predlogi, mnenja in pobude  
5. Razno 

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

Sklep št. 1: Soglasno je bil sprejet spremenjen dnevni red: 

K 1. 

V uvodu je predsednica predlagala, da zaradi odsotnosti glavnega tajnika SVIZ v uvodu sama v sodelovanju s 
strokovno službo predstavi dogajanja sindikalne konference od ustanovnega zbora naprej.  

Predsednica je navzoče pozdravila. Podala je kratek povzetek nedavnega dvodnevnega izobraževalnega 
seminarja za sindikalne zaupnike. Dejala je, da se je pomotoma določil datum v tednu, ko se v delu OŠ 
izvajajo šolske počitnice, in da bo v prihodnje na to pozorna.   

Skupaj s strokovno službo je povzela dogajanje na sestanku s predstavniki združenja ravnateljev vrtcev. 
Obstaja več skupnih točk, nekaj pa je tudi razhajanj. Beseda je tekla o problematiki ne-ustanavljanju 
samostojnih vrtcev (več vrtcev pri OŠ), neobstoju ustreznih delovnih mest za vzgojitelje za DSP, napovedani 
novi beli knjigi v VIZ ipd. Mnenja pa so bila različna glede postopka imenovanja ravnateljev ter problematike 
urejanja delovnega časa delavcev v vrtcih. 

K 2.  

Po uvodni besedi predsednice je predstavnik strokovne službe povzel rezultate krajše ankete, ki je bila med 
SZ konference in nekaj predstavniki zaposlenih iz vrtcev pri OŠ izvedena pred dobrim letom dni in nakazuje 
različne prakse pri organizaciji delovnega časa, tako neposrednega kot posrednega, odmora med delovnim 
časom ipd.  

K 1. (ponovno).  

Predsedstvu se je pridružil glavni tajnik SVIZ. V uvodu je omenil napovedano razpravo o novi beli knjigi, ki se 
dotika tudi področja predšolske vzgoje. Tudi SVIZ bo aktivno sodeloval v tej razpravi. Verjetno bo razprava 
potekala tako področno kot centralno. Potrebno se bo aktivno vključiti v te skupine posredno ali neposredno 
ter izdelati bistvena stališča in opredelitve (število otrok, enote, kurikulum, prostor itd.). Potrebno bo skupaj 
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organizirati takšno interno javno razpravo, da bomo pridobili jasno predstavo o tem, kaj si naše članstvo 
misli. Po mnenju glavnega tajnika bi bilo potrebno izpostaviti strokovno avtonomijo (polje pristojnosti 
strokovnih delavcev, kje je meja do staršev in zunanjih izvajalcev), doseči, da gredo razmisleki o prihodnosti 
VIZ v smer utrjevanja javnih vrtcev in javnih šol ter da spremembe sistema ne morejo temeljiti na dodatnem 
obremenjevanju delavcev v zavodih.  

Napovedujejo se spremembe plačnega sistema oz. tozadevnega zakona (ZSPJS). Vlada bo gotovo predlagala 
spremembe (vprašanje omejevanja napredovanj v plačne razrede /koliko, kako, hitrost, omejitev % 
napredovanj v kolektivu, sprememba delovne uspešnosti, kdo odloča, kakšni so učinki, vprašanje kvoruma za 
sklenitev KPJS). Trenutno je v obravnavi med socialnimi partnerji tudi predlog sprememb pokojninske 
zakonodaje. 

Predsednica konference je izpostavila, da ko se bo pričela razprava o beli knjigi, je potrebno čim bolj vključiti 
predsedstvo in članstvo. Pomembno je izpostaviti strokovna avtonomijo delavcev, a ločnice med le-to in 
drugimi soudeleženci vzgojnega procesa se pri tem zabrisujejo. Za članstvo so spremembe pokojninske 
zakonodaje gotovo pomembne, predvsem podaljševanje starosti. Zdravstveno stanje in varstvo pri delu je že 
sedaj slabše, kot bi moralo biti. Med zaposlenimi v vrtcih se pojavlja vedno več poškodb in bolezni, ki so tako 
ali drugače povezane tudi z opravljanjem napornega dela ( težave s hrbtenico, karpalni kanali ipd.). Glavni 
tajnik je omenil, da bo o tem potrebno opraviti ustrezno analizo in na to opozarjati.  

Glavni tajnik je spomnil še na prenovo kariernega razvoja in sistema napredovanj strokovnih delavcev, kar je 
tudi točka stavkovnega sporazuma. SVIZ bo na podlagi obstoječe bele knjige predlagal uvedbo 4. naziva in v 
okviru tega lažje napredovanje v višje nazive (po opravljeni analizi je le 2% vzgojiteljic svetnic). Hkrati pa je 
potrebno za vzgojiteljice-pomočnice preučiti uvedbo nazivov, saj takšni kot so določeni za druge strokovne 
delavce, niso nujno njim v prid, ker lahko še bolj omejujejo napredovanje v višje plačne razrede tekom 
življenjske kariere na tem delovnem mestu (predvsem pri višjih nazivih, saj se tu zahtevajo strokovna dela z 
več točkami, ki niso vedno dosegljiva na tem delovnem mestu s V st. izobrazbe). 

Predsednica je navedla, da bo to potrebno preučiti in v pripravo predlogov vključiti vzgojiteljice-pomočnice. 

K 2. (ponovno) 

Razprava se je ponovno vrnila k drugi točki. Predstavnik strokovne službe je povzel aktivnosti predsedstva v 
prejšnjem mandatu. Izvedla se je anketa, nato se je dvakrat delovno sestalo predsedstvo in zavzelo ključna 
stališča o urejanju delovnega časa v vrtcih (da ni situacije enaka kot v šolstvu, da prehod delovnih ur t. i. 
drugega dela med tedni lahko predstavlja neenakomerno ali začasno prerazporejeni delovni čas, da so 
referenčna obdobja v praksi tudi izven zakonsko določenih). Predsedstvo je tudi zbiralo ureditve DČ po 
posameznih zavodih in jih primerjalo, ocenjevalo je tedenski 'fond ur' za načrtovanje in tudi prakso dela izven 
prostora zavoda. Tudi na MIZŠ naj bi potekala delovna skupine z nekaterimi ravnatelji in pripravili naj bi celo 
delovni predlog. Vendar trenutno, kljub drugačni zavezi v KPVIZ, ne potekajo pogajanja ali pogovori o 
urejanju DČ v vrtcih ali drugi VIZ zavodih, dokler se ne uredi praksa in oceni ter morebiti sprejme potrebne 
spremembe o ureditvi DČ v šolah. Takšno je tudi stališče MIZŠ. 

Prisotni so menili, da ravnatelji verjetno niso naklonjeni urejanju tega področja. Dejstvo je, da so v praksi 
različne ureditve. Na podlagi razprave je bilo ocenjeno, da je to nalogo potrebno umestiti med druge naloge 
predsedstva predšolske vzgoje v tem mandatu.  

 
K 3.  

Predsednica je predstavila svoje predloge, ostale pa pozvala, naj jih dopolnijo. Sprejet je bil sklep, da članice 
predsedstva svoje predlog nabora aktivnosti predsedstva v tem mandatnem obdobju posredujejo tudi 
korespondenčno po sami seji.  

 

K 4. 

Predsednica je navedla, da preko e-pošte prejema različne pobude in vprašanje s strani sindikalnih 
zaupnikov. Povzela je več vprašanj in pobud, o katerih so člani predsedstva opravili krajše razprave.  



Članice predsedstva so predlagale, da bi bilo potrebno povezovanje sindikalnih zaupnikov tudi regijsko, saj se 
tako povezujejo in širijo svoje prakse tudi ravnatelji. Predlagano je bilo, da se med sindikalnimi zaupniki po 
OO napravi nabor kontaktov e-pošte za medsebojno obveščanje.  

 

K 5. 

Prisotni so opozorili na že dlje časa trajajočo problematiko nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcih. Še 
posebej je bila izpostavljena težava nadomeščanja vzgojiteljic s strani vzgojiteljic-pomočnic. Prakse so 
različne. V nekaterih zavodih one ne nadomeščajo in ne prevzemajo njihovega dela v času krajših odsotnosti 
in se tudi izvajanje dela v skupini temu ustrezno prilagodi. V drugih v celoti prevzamejo njihovo delo v tem 
času, brez dodatnega plačila. Spet drugje pa dobijo izplačano delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela. 

Na področju Ljubljane so se v zavodih sprejemali pravilniki o letovanju v vrtcih. V njih se navaja, do katerih 
izplačil naj bi bili vrtcih in zaposleni upravičeni v primeru letovanj. Na podlagi razprave je bilo ugotovljeno, da 
so prakse med vrtci po Sloveniji različne. To v tem, ali se te dejavnosti sploh izvajajo in v kakšnem obsegu, kot 
tudi glede upoštevanja dodatnega dela strokovnih delavcev (dodatno plačilo).  

Prisotni so se tudi dotaknili varstva starejših delavcev v povezavi z 62. členom KPVIZ in predvsem spoštovanje 
le-tega v praksi (organizacija krajšega dela, drugo delo, realizacija in nadomeščanja). 

 

Seja se je zaključila ob 15.15 uri.  

 

Zapisala: 

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

Strokovni sodelavec GO SVIZ       Predsednica sindikalne konference  
                       predšolske vzgoje SVIZ 


