12. SEJA
UPRAVNEGA ODBORA SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE
v Obrhu 17a, Dolenjske Toplice
Datum: 09. 10. 2019
Pričetek seje: 9.00 uri
Prisotni vabljeni: Janja Bogataj, Milena Brusnjak, Liana Cerar, Leonora Drgan, Simona Kaučič,
Branka Kovaček, Alenka Močnik, Liljana Plaskan, Radica Slavkovid Vlasta Starc, Stanislava
Stegné, Natalija Starič Žikid, Branka Šamec, Ivica Vaukan.
Opravičeno odsotni: Vlasta Fele, Marjana Zupančič.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Evalvacija dvodnevnega posveta in športnih iger
3. Pregled dejavnosti in aktivnosti v vmesnem času
4. Imenovanje nadomestne članice UO Posavske pokrajine
5. Poročilo iz mednarodne konference – Bapta v Palidu
6. Pravilnik o nagradah funkcionarjev SVS
7. Priprave na skupščino SVS
8. Priprave na 11. Kulturni dan slovenskih vrtcev
9. Pobude in predlogi
Sejo je vodila predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, Janja Bogataj. Sejo je gostila Branka
Kovaček, dobitnica državne nagrade na področju šolstva.
K1)

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje

Pobuda: Ob pričetku seje je Vlasta Starc opozorila, da se nagrade za življenjsko delo
podeljujejo za vsa področja vzgoje in izobraževanja, razen za predšolsko dejavnost. Zato je
smiselno, da Skupnost vrtcev Slovenije poda pobudo, da bi se nagrada za življensko delo
podeljevala tudi za predšolsko dejavnost.
SKLEP 1: Zapisnik seje UO SVS z dne 17. 06. 2019 se potrdi. Potrdi se tudi sklep
korespondenčno-dopisne seje z dne 19. 07. 2019.
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K2)

Evalvacija dvodnevnega posveta in športnih iger

Vsebinsko evalvacijo XXII. strokovnega posveta Skupnosti vrtcev Slovenije smo opravili že na
seji UO z dne 17. 04. 2019. Ker do poletja zunanji organizator ni prejel računa od Istrabenz
Turizma, finančne evalvacije nismo mogli opraviti. Predsednica je prisotne članice UO
seznanila s pregledom prihodkov in odhodkov posveta, ki ga je pripravila Romana Mernik.
Stroški posveta zajemajo stroške predavateljev, gradiva, kulturnega programa, pogostitve in
najema dvoran. Ob zaračunani kotizaciji pa smo uspeli pridobiti tudi nekaj donatorskih in
sponzorskih sredstev. Pri organizaciji posveta smo bili zelo varčni in nam je uspelo ustvariti
presežek prihodkov nad odhodki, zaradi česar bomo pri naslednjih naših dogodkih članom
Skupnosti vrtcev Slovenije zaračunali nižjo kotizacijo
Tudi vsebinsko evalvacijo V. Športnih iger slovenskih vrtcev smo že opravili, in sicer na seji
UO z dne 17. 06. 2019. Športne igre smo zaključili z minimalnim presežkom prihodkov nad
odhodki, kar je tudi namen našega delovanja. Bistveno je, da so stroški dogodka pokriti s
prihodki in da dogodek udeležencem prinese visoko kvaliteto.
SKLEP 2: UO je potrdil finančno evalvacijo XXII. strokovnega posveta Skupnosti vrtcev
Slovenije in V. Športnih iger slovenskih vrtcev..

K3)

Pregled dejavnosti in aktivnosti v vmesnem času
JULIJ - AVGUST 2019:

19. 07. 2019

20. 08. 2019

27. 08. 2019

Upravni odbor SVS je s korespondenčno-dopisno sejo z dne 19. 7. 2019
potrdil Mileno Brusnjak za predstavnico Skupnosti vrtcev Slovenije v UO
BAPTA za naslednja 4 leta.
Predsednica Janja Bogataj in podpredsednica Branka Kovaček sta se na
povabilo ŠR udeležili sestanka programskega odbora za organizacijo
strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev, ki bo naslednji teden v
Portorožu.
Predsednica Janja Bogataj je sodelovala v oddaji »Svetovalni servis« na
prvem programu Radi Slovenija na temo uvajanja otrok v vrtec
SEPTEMBER 2019

05. 09. 2019

Članicam SVS smo poslali anketni vprašalnik o krajših programih. V skladu s
sklepom skupščine smo izvajanje programa preverili na terenu: na
vprašalnik je odgovorilo 87 vrtcev. Od tega je v šolskem letu 2018/19 krajši
program izvajalo 5 vrtcev; za šolsko leto 2019/20 pa je razpis za krajši
program objavilo 10 vrtcev.

10. 09. 2019
27. 09. 2019

Predsednica Janja Bogataj se je udeležila sestanka članov skupine za
pripravo posodobljenega Kurikula za vrtce. V skupino so vključeni števili
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strokovnjaki. Vztrajamo pa na stališču, da mora pri snovanju novega
Kurikula sodelovati stroka.
12. - 15. 9.
2019

Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev BAPTA v Palidu v Srbiji.

23. 09. 2019

Predsednica Janja Bogataj in predstavnice Aktiva specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov so se udeležile delovnega sestanka s pristojnimi
na MIZŠ v zvezi s pregledom stanja na področju zgodnje obravnave otrok s
posebnimi potrebami. Izpostavila se je težava pomanjkanja logopedov. Pri
novem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vztrajamo, da
morajo imeti vsi, ki delajo z otroci s posebnimi potrebami, enake pravice.
Predsednica Janja Bogataj in podpredsednica Branka Kovaček sta se srečali z
ministrom, dr. Jernejem Pikalom. Tema srečanja je bil Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami; odloženo šolanje; priključevanje vrtcev k OŠ;
odklonjeni otroci; krajši programi; pomanjkanje kadrov. Ministru sta izrazili
pričakovanje, da MIZŠ podpre vrtce tudi pri sodelovanju z občinami.

24. 09. 2019

OKTOBER 2019:
03. 10. 2019

Podelitev nagrad RS na področju šolstva: nagrado za izjemne dosežke na
področju predšolske vzgoje za leto 2019 je prejela podpredsednica
Skupnosti vrtcev Slovenije, Branka Kovaček.

08. 10. 2019

Sestanek na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na temo pravic
iz javnih sredstev in CEUIVIZ – izpis iz vrtca. Sestanka so se udeležile
predsednica Janja Bogataj, podpredsednica Branka Kovaček, vodja aktiva
računovodij Vesna Jeglič Mandeljc in Petra Krmelj.

Pobuda - poročanje podatkov v Katis: prosimo za argument, zakaj se ti podatki zbirajo.
Dodatna vprašanja za posvet ravnateljev pošljejo članice UO predsednici do petka (11. 10.
2019).

K4)

Imenovanje nadomestne članice UO Posavske pokrajine

SKLEP 3: Upravni odbor SVS se je seznanil in potrdil predlog območnega aktiva ravnateljev, ki
so za nadomestno članico UO Posavske pokrajine predlagali Silvijo Komočar, ravnateljico
Vrtca Mavrica Brežice. Predlog nadomestne članice se bo članicam SVS podal v potrditev na
skupščini.

K5)

Poročilo iz mednarodne konference – Bapta v Paliću

Poročilo je podala Milena Brusnjak, predstavnica SVS v UO BAPTA. Mednarodna strokovna
konferenca vzgojiteljev je potekala od 12. 9. 2019 – 15. 9. 2019 v kraju Palid v Srbiji.
Sodelovale so države bivše Jugoslavije (razen Hrvaške). Predstavljenih je bilo 60 referatov, od
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tega 16 izvrstnih primerov dobre prakse na področju predšolske vzgoje v Sloveniji. Slovenija
sodeluje že četrto leto. V programskem odboru konference je sodelovala tudi predsednica
SVS Janja Bogataj in z uvodnim referatom „Predšolsko obdobje – prilika za igro in razvoj
otrokove osebnosti“. Premalo se zavedamo in premalo smo ponosni na to, da smo slovenski
vrtci na pedagoških fakutetah predstavljeni kot primeri dobre prakse.
Milena Brusnjak se je od 3. do 4. 10. 2019 odzvala tudi povabilu na „okrogli stol“ BAPTA v
Makedoniji. Na članice UO je prenesla informacijo o predvidenih datumih izmejave
vzgojiteljev, ki bo od 10. 5. - 14. 5. 2019 v Banja Luki. Konferenca BAPTA pa naj bi potekala
od 17. 9. - 20. 9. 2019 v Tesliču v BIH.

K6)

Pravilnik o nagradah funkcionarjev SVS

Na zadnji seji so bile Branka Kovaček, Milena Brusnjak in Leonora Drgan imenovane v
skupino za pregled Pravilnika o povračilih, nagradah in plačilih funkcionarjem, članom
organov ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev Slovenije. Pred tem je bil v
skladu s sklepom UO pravilnik poslan v pregled odvetnici. Izhajajoč iz pripomb bi bilo v
prihodnosti smiselno posodobiti tudi Dogovor o ustanovitvi Skupnosti vrtcev Slovenije.
SKLEP 4: UO je sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o povračilih, nagradah in plačilih
funkcionarjem, članom organov ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev
Slovenije, sprejetega na seji UO dne 13. 12. 2018.
SKLEP 5: Ker je bil Pravilnik o povračilih, nagradah in plačilih funkcionarjem, članom organov
ter stalnih in občasnih delovnih teles Skupnosti vrtcev Slovenije predan v pregled odvetnici,
sklepa 4 in sklep 6 iz 9. seje UO SVS nista bila v celoti realizirana in se zato iz sklepa črtajo
določbe, ki se nanašajo na izplačila po letu 2018 in niso bila realizirana.
SKLEP 6: UO je sprejel sklep, da se članicam UO, ki so v letu 2019 z aktivnim delovanjem v
Skupnosti vrtcev Slovenije pripomogle k prepoznavnosti Skupnosti vrtcev Slovenije v okolju,
izplačajo nagrade v bruto višini: Leonori Drgan 533,33 EUR, Alenki Močnik in Radici Slavkovid
po 266,67 EUR, Simoni Kaučič 666,67 EUR ter Vesni Jeglič Mandeljc 866,67 EUR.

K7)

Priprave na skupščino SVS

Predlagani datum: četrtek, 09. 01. 2020
Kraj izvedbe: dvorana Kongresnega centra Brdo.
SKLEP 7: Skupščina Skupnosti vrtcev Slovenije bo izvedena 09. januarja 2020 v dvorani
Kongresnega centra Brdo. Naš namen je, da skupaj s članicami SVS izmenjamo čim več
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uporabnih informacij in stališč, zato si bomo prizadevali, da bi po skupščini pripravili
predavanje. Članice UO do sredine novembra na SVS sporočijo predloge za temo predavanja.

K8)

Priprave na 11. Kulturni dan slovenskih vrtcev

11. Kulturni dan slovenskih vrtcev bomo izvedli v Krškem ali v Beli Krajini. Vlasta Starc in
Branka Kovaček bosta pridobili informacije o primernih dvoranah za izvedbo kulturnega dne.
Predvideni datum izvedbe kulturnega dne: 09. 05. ali 16. 05. 2020, odvisno od zasedenosti
lokacije.

K9)
-

Pobude in predlogi
Simona Kaučič je članice UO seznanila z dopisom Zagovornika načela enakosti, ki ga je
prejel Vrtec Lendava. Članice UO bodo dopis v vednost prejele po e-pošti.

Seja je bila zaključena ob 15.45 uri.

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