
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
Ljubljana, 24. oktober 2019 

ZAPISNIK 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE PREDŠOLSKE VZGOJE, 

ki je bila 24. 10. 2019 ob 13.00 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, Matjaž Kolar 
Prisotni vabljeni: Nadja Goetz – pomočnica glavnega tajnika SVIZ, Jernej Zupančič – strokovna služba GO SVIZ 
Ugotovljeno je bilo, da so prisotne vse članice in član predsedstva. Le-to je sklepčno. 
 
V vabilu je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1.seje predsedstva 
3. Aktualna dogajanja  
4. Prenova kariernega sistema in napredovanja vzgojiteljic-pomočnic 
5. Reševanje ostale problematike SK 
6. Razno. 

 
Seja se je pričela ob 13:00.  

 
Sejo je vodila predsednica Petra Koritnik 

 
K 1. 

Soglasno je bil sprejet predlagan dnevni red. 

 

K 2.  

Soglasno je bil potrjen zapisnik pretekle seje brez dopolnitev. 

 

K 3.  

Pomočnica glavnega tajnika je opravičila glavnega tajnika. Predstavila je ključna aktualna dogajanja na širšem 
področju delovanja SVIZ. Predstavila je ključne spremembe plačnega sistema (ZSPJS), ki jih v splošnih 
pogajanjih predlaga Vlada RS.  

Pri tem je tudi poudarjena večja fleksibilnost pri določanju plače – zagotovitev večje avtonomije direktorjem 
in ravnateljem. Pri prehajanju med delodajalcu se po novem ne bi več avtomatično prenašali doseženi plačni 
razredi, ampak bi to bilo v pristojnosti delodajalca. Pri napredovanju v plačne razrede bi se omogočilo 
napredovanje v največ 5 razredov v karieri. Sicer brez letnih ocen, avtomatično po 3, 4 in 5 letih itd. (v 
idealnem primeru v 20 letih). Ravnatelj bi lahko tudi zadržal napredovanje za 1 leto. Prav tako ni več 
pospešenega napredovanja za 2 razreda oziroma je omejeno na največ 5% javnih uslužbencev. Vse delovne 
uspešnosti se združijo v eno. Sredstva naj bi zagotovil zavod, delila pa bi se po presoji delodajalca. Pri plačni 
skupini J naj bi se vsa delovna mesta umestila v zgolj eno kolektivno pogodbo.  Predlaga se tudi povišanje 
'stropa' plačnih razredov (57 PR). A sindikati menimo, da je potrebno gledati tudi od spodaj navzgor (problem  
plač v V. TR). 

 

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 

1102 Ljubljana, Oražnova ulica 3, p.p. 196, tel: 01/24 40 900, faks: 01/24 40 920, 
e-mail: info@sviz.si, spletne strani: www.sviz.si 
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Analiza plač v JS je pokazala, da javni uslužbenci v višje plačne razrede napredujejo različno hitro, predvsem 
zaradi nazivov. Pri tem pa bistveno zaostajajo ravno zaposleni v VIZ. Stališča Konfederacije sindikatov javnega 
sektorja in tudi SVIZ je, da je nasprotujemo omenjenim poslabšanjem. Vlada trenutno predlaga tudi drugačno 
ureditev potnih stroškov, le v obliki kilometrine, a v višini 9%. 

 

K 4. 

Prisotni so obravnavali realizacijo stavkovne zahteve in sporazuma. Predsednica je predstavila potek internih 
usklajevanja v SVIZ, kot tudi usklajevanj z MIZŠ o karierni prenovi. SVIZ predlaga uvedbo dodatnega naziva v 
skladu z Belo knjigo VIZ iz leta 2011, pri čemer so usklajevanja, kljub predlogu SVIZ iz maja 2019, na MIZŠ 
zares pričenjajo šele sedaj.  

Prisotni so obravnavali zavezo v stavkovnem sporazumu, da preučimo možnosti napredovanja v nazive tudi 
pomočnic-vzgojiteljic, saj so tudi one strokovne delavke. Zbor sindikalne konference je spomladi sklenil, da se 
strinja s tem, vendar le pod pogojem, da to dejansko predstavlja izboljšanje plač.  

Predstavnik strokovne službe GO SIVZ je obrazložil, da uvedba nazivov vsekakor ne more pomeniti, da se 
bodo plače pomočnic dvignile ali približale plačam vzgojiteljic. Zakon in kolektivne pogodbe določajo plače na  
delovnih mestih upoštevaje predvsem zahtevano stopnjo izobrazbe. Plače pa se tudi primerjajo s plačami 
drugih delovnih mest za isto izobrazbo v celotnem javnem sektorju. Nazivi predstavljajo zgolj drugačen način 
napredovanja na delovnem mestu v teh okvirjih. V kolikor se napreduje brez nazivov, se napreduje zgolj v 
plačne razrede glede na ocene. A za 10 PR. V kolikor pa se uvede nazive, se lahko na delovnem mestu  v delu 
'brez naziva ali v posameznem nazivu največ za 5 plačnih razredov (z napredovanji po letnih ocenah). Torej 
napreduješ višje le, če pridobiš naziv. Tega pa lahko prejmeš a pod določenimi pogoji. Pogoji za pomočnice 
niso znani in ne morejo biti enaki kot pogoji za vzgojiteljice. Torej se ne ve, ali bi uvedba nazivov pripomogla k 
boljši plačam pomočnic, če se ne ve, kakšni so pogoji. V kolikor pomočnice ne bi mogle napredovati v 
(naj)višji strokovni naziv zaradi (pre)zahtevnih pogojev (kot sedaj pri vzgojiteljicah), jim uvedba nazivov niti ne 
prinese višjih plač tekom kariere. Četudi se uvede nazive, se s tem lahko omogoči napredovanje v višje plačne 
kot sedaj (32 PR) zgolj za nekaj plačnih razredov, saj je izhodišče še vedno 22 PR. Z nazivi se namreč ne more 
dvigniti izhodiščni plačni razred. Zato je tu veliko neznank in sploh ni mogoče utemeljeno sklepati, da bi 
pomočnice z uvedbo nazivov lahko pridobile višje plače tekom celotne kariere.   

Prisotni so menili, da je okvirje plačnega sistema in zakona težko razumeti in tudi obrazložiti zaposlenim. 
Pomočnice so strokovne delavke in pomembno prispevajo k strokovnemu delu v vrtcu. Je pa potrebno 
upoštevati tudi vprašanja strokovnosti pri postavljanju pogojev za napredovanje in dejstvo, da se zahteva V. 
stopnja izobrazbe. Prisotni so menili, da je potrebno podrobneje predstaviti, kakšne so sploh realne možnosti 
pri uvedbi nazivov za pomočnice in kakšna so tveganja. Nato pa se skupaj z njimi odločiti, ali se predlaga 
uvedbo nazivov in pod kakšnimi predpogoji.  Slednje bi pričeli pripravljati v januarju prihodnjega leta. 

Prisotni so sklenili, da se pripravi osnovne predloge za uvedbo nazivov, preuči pozitivne in negativne vidike 
ter se skliče razširjena sindikalna konferenca s pomočnicami vzgojiteljic, kjer se sprejme skupno stališče.  

 

K 5. 

Predsednica je omenila, da trenutno poteka na posebni delovni skupni na MIZŠ razparava o spremljanju 
izvajanja nove ureditve delovnega časa (DČ) učiteljev. Tudi z namenom priprav spremembe kolektivne 
pogodbe. Zato meni, da bi bilo smiselno z urejanjem delovnega časa v vrtcih počakati do ugotovitev skupine 
in morebitnih sprememb KPVIZ. Med člani so bila mnenja deljena, saj so nekateri menili, da je potrebno 
aktivno nadaljevati z razreševanjem te problematike, ki jo je že pričelo predsedstvo v prejšnjem mandatu. 
Sklenjeno je bilo, da se članom predsedstva posreduje osnutke predlogov in gradiva, ki jih je pripravilo 
predsedstvo v prejšnjem mandatu. 

Obravnavna so bila tudi napredovanja v plačne razrede in različne prakse vodstev na tem področju. Tako pri 
ocenah kot tudi pri (ne)zmožnosti ustreznega preverjanja teh ocen v predvidenem pritožbenem postopku. Pri 
tem so ugotovili tudi nekatere pozitivne prakse, kjer z vnaprej opredeljenimi in sprejetimi internimi pravili 
podrobneje opredeljujejo kriterije za pridobite in podelitev letne ocene. Omenjeno je bilo, da bi tudi delavci 



sodelovali pri podajanju ocene ravnatelja. Sklenjeno je bilo, da si člani predsedstva medsebojno delijo 
dobre prakse na področju letnega ocenjevanja.  

Predsednica je omenila, da bomo podali pobudo Glavnemu odboru SVIZ oziroma strokovni službi za izvedbo 
analize o varstvu in zdravju pri delu na področju predšolske vzgoje, saj so poklici na tem področju podvrženi 
večjim obremenitvam in je zaslediti veliko začasnih ali trajnih delovnih omejitev zaradi zdravstvenih težav in 
okvar.  

Predsednica je predstavila, da je bil v prostorih SVIZ srečanje s predstavniki izvajalcev DSP v vrtcih, kjer je 
stopil v veljavo Zakon o zgodnji obravnavi, ki sedaj nadomešča usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki jih 
je v vrtcu čedalje več, posledično pa se pomembno spreminja tudi delo z vsemi otroki v skupinah. Na tem 
področju naj bi se v prihodnje spreminjali tudi normativi. Prejeli in odgovorili smo tudi na pobudo vrtca v 
zvezi z zagotavljanjem spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, ki ostaja problematično. 

 
K 6. 

Prisotni so obravnavali tudi možnosti regijskega povezovanja sindikalnih zaupnikov na področju predšolske 
vzgoje. V nekaterih območjih ni območne sindikalne konference ali celo drugih vrtcev v SVIZ. Zaradi tega bi 
bilo smiselno povezovanje tudi v širši regiji, čeprav le-ta v SVIZ niso organizirana. Predlagano je bilo, da se to 
poskuša doseči na način, da se člani predsedstva povežejo s sindikalnimi zaupniki na svojem ali okoliškimi 
območji preko predsednikov le-teh. 

Ob koncu je bil soglasno sprejet še sklep, da člani predsedstva zbirajo aktualno problematiko s področja 
sindikalne konference in se jo posreduje predsednici in strokovnemu sodelavcu. V reševanje le-te pa se 
vključi člane predsedstva. 

 

Seja se je zaključila ob 15.15 uri.  

 

Zapisal: 

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

Strokovni sodelavec GO SVIZ       Predsednica sindikalne konference  
                       predšolske vzgoje SVIZ 


