11. SEJA
UPRAVNEGA ODBORA SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE
V VRTCU CICIBAN SEVNICA, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica
Datum: 17. 06. 2019
Pričetek seje: 9.00 uri
Prisotni vabljeni: Janja Bogataj, Liana Cerar, Leonora Drgan, Vlasta Fele, Simona Kaučič,
Branka Kovaček, Alenka Močnik, Liljana Plaskan, Vlasta Starc, Natalija Starič Žikid, Branka
Šamec, Marjana Zupančič.
Opravičeno odsotni: Milena Brusnjak, Radica Slavkovid, Stanislava Stegné, Ivica Vaukan.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2. Poročilo o aktivnostih po zadnji seji UO in pregled aktualnih dogodkov.
3. Poročilo o V. Športnih igrah slovenskih vrtcev.
4. Imenovanje nadomestne članice Posavske pokrajine.
5. Konferenca BAPTA.
6. Pobude in predlogi.
Sejo je vodila predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, Janja Bogataj. Na začetku je prisotne
pozdravila članica UO, Vlasta Fele, ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica.

K1)

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje

V skladu z dogovorom na zadnji seji UO je pravnica pregledala Pravilnika o povračilih,
nagradah in plačilih funkcionarjem, članom organov ter stalnih in občasnih delovnih teles
Skupnosti vrtcev Slovenije ter podala svoje pripombe ter priporočila.
SKLEP 1: UO je v skupino za pregled Pravilnika o povračilih, nagradah in plačilih
funkcionarjem, članom organov ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev
Slovenije imenoval: Branko Kovaček, Mileno Brusnjak in Leonoro Drgan.
SKLEP 2: Zapisnik seje UO SVS z dne 17. 04. 2019 se potrdi.
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K2)

Poročilo o aktivnostih po zadnji seji UO in pregled aktualnih dogodkov.

Predsednica je podala poročilo o aktivnostih od zadnje seje UO SVS:
APRIL 2019:
24. 04. 2019

Predsednica se je v Državnem zboru udeležila seje odbora za izobraževanje,
znanost, šport in mladino v zvezi z anonimnimi prijavami v šolstvu.

25. 04. 2019

Na MJU smo poslali dopis v zvezi z dvigom cen mesa in mesnih izdelkov, ki
ga je pripravil Aktiv organizatorjev prehrane in ZHR. Z odgovorom MJU, ki
smo ga prejeli konec aprila, smo seznanili tudi članstvo.
MAJ 2019

06. 05. 2019

Predsednica se je udeležila seje v Državnem svetu na tematiko priseljencev,
kjer je izpostavila težave, s katerimi se srečujemo vrtci (težave pri
komunikaciji s straši, razumevanjem otrok, kulturne razlike, ipd.).

13. 05. 2019

Posvet Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Moravskih Toplicah, kjer
so se predstavnice SVS aktivno vključevale.

20. 05. 2019

Predsednica se je udeležila uvodnega sestanka na temo študijskega obiska
oz. enotedenskega izobraževanja tujih ravnateljev vrtcev v Sloveniji.
Predlaganih je nekaj slovenskih vrtcev, ki se jih lahko obišče.

22. 05. 2019

Izjava predsednice SVS za medije glede spolne zlorabe v vrtcu. Gre za
primer, ki je bil medijsko zelo izpostavljen.
JUNIJ 2019:

08. 06. 2019
12. 06. 2019

V. Športne igre slovenskih vrtcev
Predstavnice SVS so se udeležile sestanka delovne skupine za pripravo
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo.*

12. 06. 2019

Predsednica se je udeležila oddaje na RTV Slovenija (Studio ob 17ih) na
temo novele Zakona o vrtcih

13. 06. 2019

Za Dnevnik je predsednica podala izjavo glede pomanjkanja prostih mest v
javnih vrtcih ter zapiranje dejavnosti varuhov na domu

14. 06. 2019

Predsednica se je udeležila sestanka članov skupine za pripravo
posodobljenega Kurikula za vrtce**

*Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, še
ni usklajen s predlogi, ki so bili posredovani na osnutek Pravilnika preko e-demokracije, prav
tako tudi člani delovne skupine še niso usklajeni, zato se ne pričakuje, da bi Pravilnik do
začetka novega šolskega leta vstopil v veljavo. Bo pa najverjetneje do 1. 9. sprejet aneks
glede plačila razvojnih oddelkov.
Člani Republiškega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov vrtcev Slovenije in
Republiškega aktiva svetovalnih delavk in delavcev v slovenskih vrtcih so pripravili poročilo,
ki vsebuje predloge in obrazložitve, ki temeljijo na stroki, empiričnih podatkih in izkušnjah iz
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prakse. Poročilo smo s strani SVS posredovali na MIZŠ s prošnjo za sestanek, saj je nujno, da
se čim prej zagotovijo pogoji, standardi in normativi za izvajanje kakovostne zgodnje
obravnave v vrtcih.
SKLEP 3: Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami vrtce v
praksi sooča s številnimi novimi izzivi, kot je povračilo potnih stroškov staršem OPP, ni odločb
temveč samo zapisniki za OPP in s številnimi drugimi težavami, zato bomo na MIZŠ
(ponovno) podali pobudo, da se čim prej zagotovijo pogoji, standardi in normativi za
izvajanje kakovostne zgodnje obravnave v vrtcih. Prizadevali si bomo, da se v zvezi z
izvajanjem Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
vrtce kadrovsko okrepi, pri tem pa si bomo prizadevali, da se razbremeni vzgojitelje, ki imajo
v redne oddelke vključene OPP.
**V skupino za pripravo predloga posodobljenega Kurikula za vrtce je kot predstavnica SVS
imenovana predsednica SVS, Janja Bogataj. Naloga skupine je, da do 30. 9. 2019 pripravi
osnutek posodobljenega splošnega dela kurikula, do konca leta osnutek posodobljenih
področij dejavnosti, do 31. 03. 2019 predlog posodobljenega Kurikula za vrtce, do 31. 08.
2020 naj bi bil predlog posodobljenega Kurikula za vrtce pripravljen za sprejetje na SSSI.
SKLEP 4: V preteklosti so pri pripravi Kurikula za vrtce sodelovali vzgojiteljice/-lji vrtcev, zato
so članice UO podale pobudo, da se v skupino za pripravo predloga posodobljenega Kurikula
za vrtce vključi vzgojiteljice/-lje vrtcev.

K3)

Poročilo o V. Športnih igrah slovenskih vrtcev.

08. 06. 2019 smo v Moravskih Toplicah izvedli že pete Športne igre slovenskih vrtcev.
Sodelovalo je 64 ekip iz 35 slovenskih vrtcev. Aktivnih udeležencev na športnih igrah je bilo
483, skupaj z organizatorji (hostese vrtca, športna šola, predstavniki SVS) pa se nas je družilo
513. V SVS smo vedno znova presenečeni in veseli odličnega vzdušja, ki ga ustvarijo
udeleženci. Predsednica je izpostavila dobro sodelovanje s Športno šolo IZZIV Pomurje ter se
še posebej zahvalila Simoni Kaučič. Zaposlenim iz Vrtca Moravske Toplice se bomo zahvalili z
urami SVS.
Čeprav smo s strani udeležencev športnih iger bili deležni številnih pohval in pozitivnih
odzivov, si bomo na naslednjih športnih igrah prizadevali za izboljšave, kot so:
- na prijavnice je potrebno posebej zapisati, da lahko sodelujejo le zaposleni iz
slovenskih vrtcev (opozorilo za moške predstavnike!)
- podatke, s katerimi morajo biti seznanjeni udeleženci, tudi v prihodnje zapišemo na
kuverte, ki jih prejmejo ob registraciji
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K4)

Imenovanje nadomestne članice Posavske pokrajine

Predstavnica Posavske pokrajine v UO SVS, Vlasta Fele, se bo s 1. 9. 2019 upokojila in
zaključila funkcijo članice upravnega odbora SVS. Aktiv Posavske pokrajine je že pričel s
postopkom imenovanja nadomestne članice, ker pa sestanki aktiva Posavske in Dolenjske
pokrajine potekajo skupaj, je za nadomestno članico predlagana ravnateljica, ki geografsko
spada v Dolenjsko pokrajino.
SKLEP 5: UO je sklepčen, da se pri imenovanju članic UO sledi Dogovoru o ustanovitvi
Skupnosti vrtcev Slovenije, kjer so regije natančno opredeljene v 19. členu.

K5)

Konferenca BAPTA.

Konferenca BAPTA bo potekala od 12. do 15. 9. 2019 v Paličkem jezeru v Subotici (Srbija).
SKLEP 6: Predstavnicama SVS, ki sta na konferenco napoteni z nalogo (Janja Bogataj –
uvodničarka, Milena Brusnjak - članica UO Bapta), se stroški pokrijejo s strani SVS, vse ostale
članice UO pa stroške udeležbe na konferenci pokrijejo same.

K6)

Pobude in predlogi.
-

-

22. 5. 2019 se je Alenka Močnik udeležila srečanja časopisnega sveta Založbe
Mladinska knjiga. Alenka Močnik je poročala o vsebini sestanka. UO je podal mnenje,
da lahko SVS v časopisnem svetu sodeluje s strokovnimi predlogi, ki bodo vsebinsko
prispevali k razvoju vsebin s področja predšolske vzgoje, ne moremo pa tržiti in
distribuirati revij.
UO se je seznanil z dopisom SVIZ-a o šestem in sedmem delovnem dnevu. V razpravi
se je ponovno izpostavila dilema višjega izplačila jubilejnih nagrad članom SVIZ-a.
Problematika mentorstva dijakom srednjih šol: menimo, da bi morali biti kriteriji in
merila enotni iz vseh srednjih šol.

Seja je bila zaključena ob 13.40 uri.

Zapisala:
Tonka Volmajer
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Janja Bogataj l. r.
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