10. SEJA
UPRAVNEGA ODBORA SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE
V VRTCU ŠKRATEK SVIT VODICE, Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice

Datum: 17. 04. 2019
Pričetek seje: 9.00 uri
Prisotni vabljeni: Janja Bogataj, Milena Brusnjak, Liana Cerar, Leonora Drgan, Simona Kaučič,
Branka Kovaček, Alenka Močnik, Vlasta Starc, Natalija Starič Žikid, Stanislava Stegné, Branka
Šamec, Marjana Zupančič.
Opravičeno odsotni: Vlasta Fele, Liljana Plaskan, Radica Slavkovid, Ivica Vaukan.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Evalvacija dvodnevnega posveta
3. Dogovor – predlog za dopolnitev
4. Pravilnik o metodologiji – pobude s strani SVS
5. Pobuda v zvezi z zgodnjo obravnavo – poročilo delovne skupine
6. Predlog novih smernic zdravega prehranjevanja v VIZ
7. Predlog za državno nagrado iz področja vzgoje in izobraževanja
8. Priprave na športne igre
9. Pobude in predlogi
Sejo je vodila predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, Janja Bogataj.

K1)

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje

SKLEP 1: Zapisnik seje UO SVS z dne 13. 03. 2019 se potrdi.
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K2)

Evalvacija dvodnevnega posveta

Povprečna ocena evalvacije dvodnevnega posveta je 8,4 (na lestvici ocenjevanja do 9) kar je
odlična ocena. Posveta se je udeležilo 344 aktivnih udeležencev. Predsednica je članice UO
seznanila z odzivi udeležencev. Pozitivnega odziva smo bili deležni tudi s strani državne
sekretarke, Martine Vuk in vodje sektorja za vrtce, Vide Starič Holobar, ki sta se udeležili
posveta.
Članicam UO po e-pošti z zapisnikom pošljemo evalvacijo posveta z odzivi udeležencev.

K3)

Dogovor – predlog za dopolnitev

Na 7. seji v mesecu decembru 2018 je UO sprejel Pravilnik o povračilih, nagradah in plačilih
funkcionarjem, članom organov ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev
Slovenije. Pri sprejemu Pravilnika nismo bili pozorni, da je napačno zapisan 14. člen
Pravilnika, zato ga smiselno popravimo:
SKLEP 2: Popravljen 14. člen Pravilnika o povračilih, nagradah in plačilih funkcionarjem,
članom organov ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev Slovenije glasi:
»Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji Upravnega odbora SVS. Dosedanji
veljavni dokument o izplačilih nagrad preneha veljati.«
SKLEP 3: V 11. členu Pravilnika o povračilih, nagradah in plačilih funkcionarjem, članom
organov ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev Slovenije dodamo zapis:
»Vsak na novo imenovan Upravni odbor se seznani z vsemi podrobnostmi Pravilnika.«
Popravljen Pravilnika o povračilih, nagradah in plačilih funkcionarjem, članom organov ter
stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev Slovenije pošljemo v pregled članicam
UO, ki v petih dneh podajo pripombe, nato pa bomo Pravilnik podali v pregled še pravnici.

K4)

Pravilnik o metodologiji – pobude s strani SVS

2. 4. 2019 je bil na e – demokraciji objavljen Osnutek Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Posebna delovna skupina v okviru aktiva
računovodij Skupnosti vrtcev Slovenije je pripravila pripombe na osnutek pravilnika, s
katerim so bile predhodno že seznanjene tudi vse članice/člani regijskih aktivov računovodij.
Interno gradivo in pripombe na osnutek Pravilnika je na zadnji seji članicam UO predstavila
tudi vodja aktiva računovodij pri SVS, Vesna Jeglič Mandeljc in vse članice UO so soglašale z
njim. Pri nastanku gradiva je aktivno sodelovala tudi predsednica Sindikata finančno
računovodskih uslužbencev in tudi podpira vse pripombe. Po e-pošti smo vse člane in članice
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SVS zaprosili, da se odzovejo na objavljen osnutek Pravilnika na e-demokraciji z oddajo
komentarja. Rok za oddajo komentarja na e – demokraciji je 3. 5. 2019. Gradivo najdete na
povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov

K5)

Pobuda v zvezi z zgodnjo obravnavo – poročilo delovne skupine

Članice delovne skupine v okviru Skupnosti vrtcev Slovenije so pripravile gradivo v zvezi z
zgodnjo obravnavo v vrtcih. Gradivo je plod medsebojnega sodelovanja svetovalnih
delavk/delavcev, specialno rehabilitacijskih pedagoginj/pedagogov, ki delajo v razvojnih
oddelkih in tistih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Gradivo je bilo oblikovano in poslano
na MIZŠ z namenom, da bi se to področje čim hitreje začelo urejati, saj so na terenu dejansko
prisotne težave, hkrati pa nastajajo tudi skrbi pred novim šolskim letom.
SKLEP 4: Članicam UO posredujemo gradivo v zvezi z zgodnjo obravnavo v vrtcih, ki so ga
pripravile članice delovne skupine Aktiva svetovalnih delavk in delavcev vrtcev ter Aktiva
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v okviru Skupnosti vrtcev Slovenije. Članice UO na
regijskih aktivih zberejo opis težav na terenu (članice UO na SVS sporočijo vrtec in opis
težave). S strani Skupnosti bomo z zbranimi podatki seznanili MIZŠ.

K6)

Predlog novih smernic zdravega prehranjevanja v VIZ

Vodja Aktiva OPZHR, Mateje Kocjančič, je predsednico SVS seznanila, da je aktiv od NIJZ
prejel v obravnavo osnutek Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih
ustanovah. Vodja aktiva je komentarje, predloge in pobude članic aktiva na osnutek Smernic
zbrala po e-pošti v roku, ki ga je postavil NIJZ.
Članica UO, Marjana Zupančič, je predlagal, da bi Aktiv OPZHR proučil cene slovenske
košarice hrane po vrtcih v Sloveniji.

K7)

Predlog za državno nagrado iz področja vzgoje in izobraževanja

V Skupnosti vrtcev Slovenije si prizadevamo, da bi bil na Javni razpis nagrad RS na področju
šolstva za leto 2019 tudi iz naših vrst predlagan kvaliteten kandidat/kandidatka. Zato smo
člane in članice SVS spodbudili, da podajo predloge in nam jih pošljejo, v kolikor želijo, da se
o podpori izreče tudi Skupnost vrtcev Slovenije. Na SVS se je obrnila tudi Jurka Lepičnik za
podporo kandidaturi za nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju.
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Vlasta Starc je predlagala, da bi za državno nagrado s področja predšolske dejavnosti
predlagali Branko Kovaček ali Janjo Bogataj. Predsednica je predlagala, da UO za kandidatko
predlaga Branko Kovaček.


K8)

SKLEP 5: Do seje UO SVS s strani članic Skupnosti vrtcev Slovenije nismo prejeli predloga
kandidata/-ke za državno nagrado na področju šolstva. Branka Kovaček je članica UO od
leta 2002 in dejavno sodeluje pri aktivnostih za doseganje ciljev Skupnosti vrtcev
Slovenije, zato so jo članice UO soglasno predlagale za kandidatko nagrade za izjemne
dosežke v vzgoji in izobraževanju s področja predšolske dejavnosti. Predlog za prijavo
na javni razpis bo pripravila Vlasta Starc. Mnenje SVS h kandidaturi Jurke Lepičnik bo
pripravila Marjana Zupančič.

Priprave na športne igre

V. športne igre slovenskih vrtcev, 8. 6. 2019, Terme 3000 Moravske Toplice
S strani Term 3000 in Športne šole smo prejeli predračuna v višini kot za pretekle športne
igre. Cene športne šole se bodo spremenile v primeru bistvenega odstopanja števila
sodelujočih na igrah, zato je UO potrdil kotizacijo v višini 25,00 EUR/udeleženca (enaka
kotizacija kot pred dvema letoma). Število članov ekipe omejimo na maksimalno 5 članov
ekipe (ekipe so lahko sestavljene iz treh, štirih ali petih članov). Ker se iz posameznega vrtca
lahko prijavi več ekip naj vrtci že ob prijavi navedejo ime posamezne ekipe. Medalje za
zmagovalne ekipe v posamezni kategoriji zagotovi športna šola, s strani SVS pa zagotovimo
pokale za skupna tri zmagovalna mesta.
SKLEP 6: Kotizacija za V. športne igre SVS znaša 25,00 EUR/udeleženca. Prijave začnemo
zbirati po prvem maju. Število članov ekipe je lahko sestavljeno iz treh, štirih ali petih članov,
vrtci pa naj že ob prijavi navedejo ime posamezne ekipe.

K9)


Pobude in predlogi
Milena Brusnjak se je 17. - 18. 3. 2019 udeležila seje UO Bapta. Konferenca BAPTA bo od
12. do 15. 9. 2019 v Paličkem jezeru v Subotici (Srbija). Naslov konference: »VASPITANJE
IGROM I POKRETOM – SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA – integrisani pristup.« Prevod
naslova konference: igra (kot osnovna oblika učenja); pokret (vse oblike gibanja).
Poudarek bo na nadarjenosti. Opažamo namreč, da je ta populacija otrok spregledana in
bi morali njim dati vsaj toliko poudarka kot OPP. Odkrivanje preko celovitega pristopa.
Power point prezentacije naj bodo v srbskem jeziku, sama predstavitev pa lahko poteka v
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slovenščini. Uvodničarki konference bosta predsednica SVS, Janja Bogataj in profesorica
iz Beograda.
UO BAPTA je med drugim tudi dogovoril, da se statut BAPTA spremeni in dopolni z
zapisom, da se lahko voli častnega člana BAPTE. V času konference BAPTA bo volilna
skupščina BAPTE, zato mora SVS predlagati svojega predstavnika za člana UO BAPTA.


Od 7. do 9. oktobra 2019 bo v Portorožu 10. mednarodna konferenca »OTROK V
GIBANJU: Zagotovimo otroku in mladostniku aktivno okolje«. Organizatorka konference
je Saša Pišot, ki nas je povabila k sodelovanju kot partnerja. Več informacij na:
www.ovg.si



Predsednica SVS je UO seznanila, da je bila izdana knjiga »Za srečo v družini«. Knjiga
bralcem približa pomembne informacije s področja pozitivne psihologije – virov za dobro
življenje družin. Preko SVS bomo članicam SVS poslali pobudo za naročila (knjige se lahko
naročijo v prednaročilu pri založbi Ajda).



Predsednica SVS je članice UO seznanila z dogajanjem v Vrtcu Radenci, ki nas je zaprosil
za podporo, da vrtec ostane samostojen.



Iz uredništva revije Ciciban in Cicido smo prejeli povabilo za imenovanje predstavnika v
časopisni svet, ki bo vsebinsko prispeval k razvoju vsebin in posredno tudi k odpiranju
zanimivih tem na področju predšolske vzgoje v sklopu posameznih dogodkov (npr. Cici
umetnije), izobraževanj (Cici Vesela šola) ali strokovnih predstavitev.

SKLEP 7: UO SVS je za predstavnico SVS v časopisnem svetu revije Ciciban in Cicido imenoval
Alenko Močnik

Seja je bila zaključena ob 14.15 uri.
Naslednja seja UO bo po športnih igrah (do 15. 6. 2019).

Zapisala:
Tonka Volmajer
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Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije:
Janja Bogataj l. r.
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