
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
Ljubljana, 31. marec 2015 

ZAPISNIK 

SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE PREDŠOLSKE VZGOJE, 

ki je bila 31. 3. 2015 v prostorih GO SVIZ, Oražnova ulica 3, Ljubljana. 

 

Prisotni člani: Martina Drole, Bernarda Koren, Dorijana Seljak, Irena Škorjanc, Savi Švigelj,  Marjana Kolar. 
Prisotni vabljeni: Branimir Štrukelj - Glavni tajnik SVIZ, Jernej Zupančič – strokovna služba GO SVIZ 
Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 6 od 7 članic predsedstva ter da je le-to je sklepčno. 
 
V vabilu je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Aktualna dogajanja, 

2. Razprava in priprava predloga za MIZŠ (beleženje ur, nalaganje drugega dela itd.), 

3. Razno. 

Seja se je pričela ob 13:00.  
 
Sejo je vodila predsednica Marjana Kolar 
 

Soglasno je bil sprejet spremenjen dnevni red: 

1. Aktualna dogajanja, 

2. Razprava in priprava predloga za MIZŠ (beleženje ur, nalaganje drugega dela itd.), 

3. Razno. 

 
K 1. Aktualna dogajanja. 

 

Glavni tajnik SVIZ, Branimir Štrukelj je navzoče seznanil z aktualnim dogajanjem v državi ter dejavnostih pod 
okriljem SVIZ. Predvsem s postopkom imenovanja nove ministrice za izobraževanje znanost in šport, ge. 
Klavdije Markež. Dejal je, da se ministrica na t.i. zaslišanju pred pristojnim delovnim telesom v Državnem 
zboru še ni opredelila do položaja predšolske vzgoje ter financiranja s strani občin. Glavnemu tajniku se zdi 
pomembno, da naj bi na mestu generalne državne sekretarke še najprej ostala ga. Barle Lakota.  

Jutri se bo odvil urgentni sestanek na MIZŠ med ministrstvom in SVIZ glede nacionalnega preverjanja znanja, 
kjer bo prisotna tudi ministrica. Glede vprašanj oziroma problemov s področja predšolske vzgoje naj bi se v 
prihodnjem sklical poseben sestanek. Teme za tak sestanek lahko danes predlaga tudi predsedstvo.  

Glavni tajnik SVIZ je navzoče seznanil s pogajanji med Vlado RS ter sindikati javnega sektorja (JS) o 
spremembi sistema plač v JS. Včeraj je potekal prvi sestanek. Razprava je potekala zgolj o zgolj o analizi 
sistema plač, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo (MJU). Zoper slednjo smo sindikati podali številne 
kritike, zato naj bi jo MJU ustrezno popravil in jo ponovno predstavilo na naslednjem srečanju. Iz okvirnih 
izhodišč Vlade za pogajanja ter analize izhaja, da bo predlagane spremembe nagrajevanja ter tudi 
napredovanja. Da se sklepati, da naj bi bil predlog glede napredovanj v plačne razrede tak, da bi kljub dosegu 
ustreznega števila točk direktorji sami imeli 'proste roke' pri tem ali bo  nekdo napredoval ali ne.  

Na včerajšnjih pogajanjih še ni bilo govora o anomalijah v skupini J. In sicer zaradi tega, ker vlada ni prišla s 
predlogom o odpravi anomalij, kot je bilo dogovorjeno. Nasprotna sporočila, ki jih sporočajo nekateri, so 
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namenjena zavajanju. Kot izhaja iz sedanjih stališč ter nekaterih dokumentov Vlade RS, le-ta vidi odpravo 
anomalij zgolj kot poenotenje vseh DM v skupini J za cel javni sektor (torej dajanje vseh enakih ali podobnih 
delovnih mest na skupni plačni imenovalec). Pri tem pa nikakor nimajo v mislih višanja plač, temveč ravno 
obratno. Velik problem obstaja tudi na sindikalni strani, saj veliko sindikatov nima posebnega interesa glede 
skupine J (nimajo veliko članstva ali pa zastopajo zgolj določen poklic). Zaradi tega ter velikega števila 
sindikatov (skoraj 40) bo težko oblikovati skupen predlog, ki je potreben za uspeh v pogajanjih na tem 
področju. Bo pa SVIZ zagotovo pripravil svoje predloge in jih predstavil Vladi ter ostalim sindikatom.  

Trenutno se pogaja zgolj o spremembi sistema plač in ne o ukrepih na področju plač. Pogajanja se zelo 
verjetno ne bodo končala pred koncem leta. Takrat se bodo povezala z pogajanji o stroških dela javnih 
uslužbencev v naslednjem letu. Tudi takrat bo zagotovo velik razkorak med pogledi Vlade ter sindikati.  

Kar se tiče predšolske vzgoje trenutno ni predlaganih nobenih sprememb predpisov. Pred časom so bile 
predlagane tudi spremembe normativov v povezavi s sprejemanjem ZUJF-a občin. V pripravi tega predpisa je 
bilo sprva predvideno tudi znižanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov, katerih ustanovitelj je 
občina, na 1/3. Slednje je bilo nato umaknjeno iz predloga predpisa. Enako je bilo tudi glede sprememb 
normativov pri sprejemanju proračuna za leto 2015. 

Navzoče je seznanil, da po njegovem mnenju ideja o ZUJF o Občinah, ki ga je poskušala sprejeti že prejšnja 
Vlada RS, ni v celoti zamrla. 

Glavni tajnik je navzoče še seznanil, da se je nanj pred časom že obrnil eden izmed predstavnikov združevanja 
občin ter mu predlagal, da bi se enkrat predstavniki vrtcev dobili s predstavniki občin. 

S slednjim so se okvirno strinjali tudi prisotni. 

Ob koncu so prisotni glavnega tajnika seznanili še z določenimi problemi v predšolski vzgoji. Dorijana Seljak je 
dejala, da imajo ravnatelji prevelike pristojnosti glede odrejanja dela in zaposlovanja.  

 

K2. Razprava in priprava predloga za MIZŠ (beleženje ur, nalaganje drugega dela itd.) 

 

Postavilo se je vprašanje, kaj vse je lahko t.i. drugo delo po navodilu ravnatelja. Strokovna služba GO SVIZ je 
pojasnila, da je mora tudi biti drugo delo po vsebini povezano z delom, ki pritiče določenemu delovnemu 
mestu, na kateremu je delavec zaposlen. 

Tudi sicer bi morala biti drugo delo strokovnih delavcev navedena v LDN-ju, ki ureja organizacijo dela 
strokovnih delavcev.  

Prisotni so predstavili več problemov v zvezi z odrejanjem neustreznega drugega dela, predvsem 
pomočnicam vzgojiteljicam. Ugotovljeno je bilo, da je slednje predvsem problem organizacije dela, za 
katerega je pristojen posamezen ravnatelj in ga je potrebno tudi reševati na ravni zavodov, seveda tudi s 
pomočjo sindikata.  

Sporočeno je bilo, da naj bi tudi šolska inšpekcija v določenem primeru dejala, da lahko ravnatelj v primeru 
bolniških odsotnosti odredi drugo delo, ki ni vezano na delo delovnega mesta, na katerem je delavec 
zaposlen. Pravna služba SVIZ je sporočila, da zatrjeno ne drži oziroma da zgolj bolniška odsotnost sama po 
sebi v skladu s predpisi nikakor ne predstavlja ustrezne pravne podlage za opravljanje omenjenega drugega 
dela. Prisotni člani predsedstva so bili mnenja, da je potrebno to predstaviti MIZŠ oziroma mu predlagati, da 
naj to tudi sami jasno zapišejo v kakšni okrožnici navodilu protokolu, ki so ga predstavniki MIZŠ omenjali na 
preteklem seminarju za sindikalen zaupnike.  

 

Beleženje drugega dela 

Prisotni člani predsedstva so predstavili veliko različnih primerov beleženja drugega strokovnega dela izven 
neposrednega dela v oddelku. Nekateri zavodi imajo možnost opravljanja priprav v zavodi nekateri ne. 
Različna je tudi prisotnost strokovnih delavcev v zavodu. V večini pa se beležijo ure prihodov in odhodov v 
zavod. 



Zelo pogosto pa se podrobno beleži tudi drugo delo, tedensko (npr. koliko je za pripravo, kakšne priprave, 
beleženje podrobnega dela v oddelku itd.). Različno se tudi priznava delo za posamezne priprave (1h – 2h na 
dan) itd.  

S podrobnim beleženjem prisotnosti na delovnem mestu ter drugega dela nastajajo t.i. + in – ure na podoben 
način kot v šolstvu. Nekateri strokovni delavci imajo ob koncu določenega obdobja 'višek' ur, ki se jim ne 
izplačajo ipd. 

Članica predsedstva ga. Martina Drole je dejala, da sami tega drugega strokovnega dela ne beležijo. V LDN 
vnaprej opredelijo katero je to drugo delo, koliko ga je oziroma koliko je vredno ter kdo ga opravlja. Tako že v 
LDN-ju porazdelijo to delo, ki ga je veliko, tako strokovni delavci opravijo 40 ur tedensko.  Veliko je tudi 
beleženja (bolniška, dopust itd.), čeprav naj bi to počeli administrativni delavci. 

Predsednica sindikalne konference ter članice so se strinjale, da bi tudi ali predvsem avtonomnost strokovnih 
delavcev morala biti podlaga za nasprotovanje nepotrebnemu in prepodrobnem beleženju ur drugega 
strokovnega dela. 

Sporočeno je bilo še, da naj bi veliko zamisli o podrobnejšemu beleženju ur ravnatelji povzeli po  
informacijah, ki jih pridobijo v šoli za ravnatelje (predvsem s strani drugih ravnateljev).  

 

Soglasno je bil sprejet sklep: Strokovna služba pripravi dopis, v katerem bi povzeli bistvene probleme na 
področju predšolske vzgoje, predvsem probleme na področju odrejanja drugega dela ter beleženja ur. Dopis 
bi nato naslovili na MIZŠ in predlagali sklic skupnega sestanka. 

 
K3. Razno 

Prisotni člani predsedstva so ponovno izpostavili problem z nadomeščanjem bolniško odsotnih delavcev ter v 
primeru dopustov. Slednje probleme skušajo reševati tudi s študenti. Strokovna služba SVIZ je prestavila 
mnenje, ki ga je v svojih odločbah ter tudi na minulem seminarju podal Inšpektorat za šolstvo. In sicer, da ti 
študenti niso strokovni delavci, ker bodisi še nimajo dokončane predpisane smeri izobrazbe bodisi nimajo 
opravljenega strokovnega izpita, ki je prav tako pogoj za strokovne delavce.   

Prisotni člani so sporočili, da se v vrtcih dogaja, da je pomočnica vzgojiteljic tudi do mesec dni sama brez 
vzgojiteljice oziroma da opravlja tudi delo vzgojiteljice. Že tako ali tako se jim nalaga preveč drugega dela. 
Tudi o slednjem bi bilo potrebno ponovno opozoriti MIZŠ. 

Prisotni so podali svoja stališča še do fotografiranja na delovnem mestu. Tako otrok kot tudi zaposlenih. 
Ugotovljeno je bilo, da je veliko različnih situacij v vrtcih. Prav tako glede objave teh fotografij na spletu 
(praviloma imajo vpogled le starši). V nekaterih vrtcih pa se striktno držijo zgolj fotografiranja ob posebnih 
priložnostih, fotografije pa delijo zgolj v papirju. Na nekaterih vrtcih so se zaposleni izrazili stališče, da sami 
ne pristajajo na to, da se jih fotografira. 

 

Seja se je zaključila ob 14.45 uri.  

 

Zapisal:                                                                                          

Jernej Zupančič            Predsednica SK  

Strokovni sodelavec GO SVIZ        Marjana Kolar 
     


