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VRTEC BLED 
Trubarjeva 7 
4260 BLED 
telefon: 04 576 54 70 
 
Številka:   395-2016 
Datum:     3. 10. 2016 

 

 

 

Z A P I S N I K 

1. (konstituantne) seje Sveta staršev Vrtca Bled, ki je bila 
v sredo, 28. 9. 2016, v zbornici Vrtca Bled. 

 

Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled: 

Andrej Jalen, Tea Tomažič, Andreja Kolman, Darja Noč, Tjaša Šenk, Tanja Škerjanec, Nika Majcen, 

Jasmina Đorđević, Barbara Ulčar, Teodor Markoč, Valentina Kristan Cajous, Nataša Žvegelj, Barbara 

Pogačar 

Ostali prisotni: 

ravnateljica Helena Ule, pomočnica ravnateljice Rebeka Poček Oštir, svetovalna delavka Barbara 

Falle in poslovna sekretarka Barbara Komel 

Opravičeno odsotni: 

Karolina Pretnar, Maša Harej in Matej Hudovernik 

Ostali  odsotni: 

Danjela Urh in Jože Pintar 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Uvodni pozdrav in predstavitev 

2. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Bled (izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega 

namestnika) 

3. Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2015/16 (priloga) in Samoevalvacijsko poročilo 

za šolsko leto 2015/16 (priloga) 

4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 (predlog v prilogi) in soglasje k dodatnemu 

programu 

5. Nova spletna stran vrtca, Hišni red, Pravila o varnosti otrok 

6. Mnenja, predlogi, vprašanja 

 

K 1. točki 

1. (konstituantno) sejo Sveta staršev v šol. letu 2016/2017 je v skladu s 66. členom Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-NPB19 (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5, s 

spremembami), 32. členom Odloka o ustanovitvi JZ Vrtec Bled (Ur. list RS, št. 23/1997, 67/2008, 

15/2010) in 5. členom Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca Bled sklicala in otvorila ravnateljica Vrtca 

Bled gospa Helena Ule. Uvodoma je pozdravila vse prisotne člane in članice. Ugotovila je, da je na 

seji od osemnajstih vabljenih, prisotnih trinajst  članov. S tem je bil Svet staršev Vrtca Bled  sklepčen, 

zato je lahko veljavno sklepal. Na predlagani dnevni red člani Sveta staršev Vrtca Bled niso imeli 

pripomb, zato so sprejeli 

Sklep 1.1 

Potrdi se dnevni red 1. (konstituantne) seje Sveta staršev Vrtca Bled. 

(SOGLASNO) 

 

K 2. točki  

Svet staršev je v skladu s 66. členom ZOFVI-NPB19,  32. členom Odloka o ustanovitvi JZ Vrtec Bled 

in 4. členom Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca Bled  sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 

enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Ravnateljica je 
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objavila novo izvoljene predstavnike staršev po oddelkih in  jih povabila,  da so se predstavili. Ob tem 

se jim je zahvalila, za  sprejeto članstvo in  povedala, da je funkcija v svetu staršev častna in hkrati 

privilegij, saj imajo predstavniki oddelkov tako priložnost, da bolje spoznajo utrip in samo dogajanje v 

vrtcu, kar lahko posredujejo naprej drugim staršem v oddelku. V ta namen smo lani pričeli z e 

komuniciranjem med starši, ki naj bi letos še bolj zaživelo z namenom, da starši znotraj oddelka 

oblikujejo  predloge, pobude ali vprašanja, ki jih predstavnik oddelka posreduje predsedniku sveta 

staršev.   

V naslednjem šolskem letu bomo v oddelkih izvolili tudi namestnika predstavnika oddelka. 

Sklep 2.1 

Člani Sveta staršev Vrtca Bled so na predlog ravnateljice gospe Helene Ule z ugotovitvenim 

sklepom razglasili, da so verificirani mandati članov Sveta staršev Vrtca Bled. 

(SOGLASNO) 

V skladu z 9. členom Poslovnika o delu Sveta staršev Vrtca Bled in ostalo zakonodajo člani sveta 

staršev na konstituantni seji izmed sebe izvolijo novega predsednika in namestnika predsednika.  

Po končani razpravi in ob dani privolitvi predlaganih kandidatov sta bila z večino glasov vseh članov 

sveta staršev izvoljena: za predsednika   gospod Teodor Markoč - Vrabčki, za njegovo namestnico pa 

gospa Karolina Pretnar - Ribice. Oba sta funkciji opravljala že v lanskem šolskem letu. Ob izvolitvi se 

je gospod Markoč zahvalil za zaupanje in  pozdravil navzoče.  Povedal je, da bo funkcijo z veseljem 

opravljal še naprej in da se je že v lanskem letu med starši vzpostavila komunikacija, katere naj bi bilo 

v letošnjem letu še več. Nadaljevali bodo z e obveščanjem ob aktualnih novicah, dogodkih, ki jih bo on 

posredoval predstavnikom staršev, le-ti pa naprej staršem v svojih skupinah.  

Sklep 2.2 

Ravnateljica gospa Helena Ule je razglasila gospoda Teodorja Markoča za predsednika sveta 

staršev, gospo Karolino Pretnar pa za njegovo namestnico. 

(SOGLASNO) 

Po izvolitvi predsednika in njegove namestnice je ravnateljica razglasila, da je konstituiran svet 

staršev za tekoče šolsko leto 2016/2017. 

Po konstituiranju sveta staršev je ravnateljica ga.  Helena Ule besedo predala g. Teodorju Markoču. 

K 3. točki 

Predsednik Teodor Markoč je ravnateljico zaprosil za obrazložitev Poročila o uresničevanju LDN in 

Samoevalvacijskega poročila Vrtca Bled za preteklo šolsko leto 2015/2016.  

Ravnateljica gospa Helena Ule je v grobem podala poročilo, katerega so člani sveta staršev 

predhodno prejeli po elektronski pošti. V njem so podrobno predstavljena vsa področja dela in 

opravljene dejavnosti. Ravnateljica je povedala, da je bil realiziran ves lanski program, razen 

strokovne ekskurzije. Veliko več od načrtovanega je bilo sodelovanja v projektu Pomahajmo v svet, v 

okviru katerega so si otroci iz Bohinjske Bele ogledali zaključno prireditev FIS finala SP v smučarskih 

skokih v Planici, strokovni delavki pa sta na to temo predstavili strokovni članek na mednarodnem 

posvetu v Rimskih toplicah. Uspešno smo sodelovali tudi na sejmu Altermed v Celju,  organizacijsko 

pa smo bili  zelo dejavni pri pripravi in izvedbi 9. Kulturnega dne slovenskih vrtcev, ki je bil aprila v 

Festivalni dvorani na Bledu.  V nadaljevanju se je ravnateljica dotaknila prednostnih nalog in projektov 

v katere smo bili vključeni v preteklem šolskem letu. Tematski naslov pod okriljem Kurikuluma in Vizije 

Vrtca Bled ter projekta Šolski eko vrtovi, se je glasil »Hrana ni za tjavendan«, na  temo odgovornosti s 

hrano in ozaveščanjem o odgovornem pomenu zdrave hrane ter spoštovanjem do hrane. Pri tem nam 

je bila v pomoč Big Hanna (kompostnik), ki smo jo tekom leta, po natečaju za novo ime, preimenovali 

v Jedu-jedu. Na žalost smo kot zavod preštevilčni in naprava ni zmogla predelati toliko bioloških 

odpadkov, zato smo jo konec tega šolskega leta vrnili. Biološke odpadke bomo sedaj odlagali na 

naravni klasični kompostnik, ki ga bo izdelal naš hišnik. Pripomb na predstavljeno poročilo o delu 

Vrtca Bled za šolsko leto 2015/2016 ni bilo, zato so člani sveta staršev sprejeli  

Sklep 3.1 
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Daje se soglasje k Poročilu o uresničevanju LDN za šolsko leto 2015/16.  

(SOGLASNO) 

 

Ravnateljica je v nadaljevanju predstavila Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016,  ki je 

bilo na temo odgovornosti s hrano – »Hrana ni za tjavendan«. Poudarila je, da bomo še naprej 

ekološko usmerjeni, krepili bomo odgovoren odnos do hrane in skušali čim bolj ekonomično in 

racionalno naročati hrano ter nadgrajevati lanskoletno delo. 

Pripomb s strani članov sveta staršev ni bilo, zato so sprejeli 

Sklep 3.2 

Daje se soglasje k Samoevalvacijskemu poročilu za šolsko leto 2015/16. 

(SOGLASNO) 

 

K 4. točki 

Ravnateljica je nato predstavila še Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2016/2017, katerega 

so člani prejeli v gradivu k vabilu na sestanek. Povedala je, da je tematska usmeritev letošnjega 

šolskega leta 2016/2017 gibalna vzgoja. Vključili se bomo v mednarodni projekt FIT Slovenija – 

Fit kobacaj, z namenom večje in kakovostnejše gibalne vzgoje zlasti v prvem starostnem 

obdobju. V LDN so podrobno predstavljena vsa področja dela in dejavnosti, ki se bodo izvajale 

skozi celo šolsko leto. LDN zajema:  

 opredelitev pomena in namena dokumenta 

 naše vrednote, poslanstvo in vizija vrtca 

 prednostne naloge, usmeritve in projekti 

 organiziranost vrtca 

 oblike in vsebine vzgojnih programov 

 načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojnega dela 

 dodatni (nadstandardni) in obogatitveni programi 

 prireditve in praznovanja 

 sodelovanje s starši 

 sodelovanje z okoljem 

 delovanje organov vrtca 

 svetovalna služba 

 izobraževanje strokovnih in drugih delavcev  

 pripravništvo in praksa 

 program prehrane in zdravstveno higienskega režima 

 program ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu 

 ekonomski pogoji poslovanja 

 investicijsko vzdrževanje in nakup drobnega inventarja 

 promocija vrtca 

 zaključek 

Pripomb na predstavljeni Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2016/2017 ni bilo, zato so 

sprejeli 

Sklep 4.1 

Svet staršev Vrtca Bled daje soglasje k Letnemu delovnemu načrtu Vrtca Bled za šolsko leto 

2016/2017. 

(SOGLASNO) 

 

Ravnateljica je v nadaljevanju predstavila še dodatni (nadstandardni) program za šolsko leto 

2016/2017, ki bo v enoti Bled zajemal: 

 karate in plesne urice v izvedbi MOJEGA KLUBA, 

 angleščina v izvedbi RUTINA, Tina Rus, s. p., 
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 gibalne urice v izvedbi ŠPORTNE AGENCIJE SPORTY in  

 nogomet v izvedbi NOGOMETNEGA KLUBA BLED. 

V enoti Bohinjska Bela: 

 gibalne urice FITKO VADBA  v izvedbi Katarine Jakopič Branc, 

 gledališki abonma (v dogovoru z OŠ). 

Vse dejavnosti bodo potekale po predhodnih prijavah staršev in so z izjemo nogometa plačljive. 

Pripomb na predstavljene nadstandardne programe za šolsko leto 2015/2016 ni bilo, zato so sprejeli 

Sklep 4.2 

Svet staršev daje soglasje k   predlogu ravnateljice o nadstandardnih programih za šol. leto 

2016/2017.  

(SOGLASNO) 

 

K 5. točki 

Novost v letošnjem šolskem letu je nova spletna stran vrtca. Vsakršen predlog, ideja, oz. pripomba, s 

strani staršev, je dobrodošla, saj bomo spletno stran posodabljali, da bo ta čim bolj pregledna in 

uporabna. Za vse kar bomo objavljali na spletni strani vrtca in v člankih strokovnih revij, kjer bodo 

vključeni otroci, so starši že dali soglasja na začetku šolskega leta. Starši so seznanjeni, da vrtec ne 

prevzema odgovornosti za nadaljnjo  uporabo fotografij s spletne strani in da bodo na skupnih 

srečanjih, predavanjih na fotografiji tudi starši, obiskovalci. Če ima kdo o tem pomislek, naj to izrazi 

strokovnemu delavcu v oddelku. 

Preko spletne strani bodo starši po septembrskem uvajalnem obdobju, z oktobrom pričeli 

elektronsko sporočati odsotnost svojih otrok, zaradi odjave prehrane, preko spletnega portala 

Web vrtec ali pa bodo odsotnost otrok sporočali  s pomočjo poslanega kratkega sporočila (SMS). 

Starše naprošamo za korektnost odjav, zlasti v času počitnic, saj bomo le tako skupaj pripomogli 

k skrbi za čim bolj ekonomično in racionalno naročanje in porabo hrane, posledično pa se je bo 

tudi manj zavrglo. Vrtec bo lahko znižal ceno programa za stroške neporabljenih živil,  v skladu z 

2. členom sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine 

Bled, številka 602-0007/2016. 

Z novim šolskim letom je v veljavi nov Hišni red in Pravilnik o varnosti otrok, katerega mora potrditi še 

Svet vrtca na svoji seji v oktobru. Potem bosta oba dostopna  tudi na vrtčevski spletni strani. V skrbi 

za čim večjo varnost otrok  so  delavci vrtca, starši in obiskovalci dolžni upoštevati Hišni red. Ta je 

zasnovan tako, da zagotavlja ravnanje in sodelovanje udeležencev vrtca v skladu z vizijo vrtca in 

Etičnim kodeksom vrtca. Tako kot že na roditeljskih sestankih starše ponovno naprošamo za skupno 

skrb za varnost otrok, zlasti pri zapiranju vrat in da otroke osebno predajo strokovnemu delavcu. 

K 6. točki 

Pod točko razno so prisotni  podali različna mnenja, ugotovitve, predloge in vprašanja.  

Gospa Barbara Pipan je vprašala, če obstajajo kakšne možnosti, da bi imeli v vrtcu logopeda 

dopoldne, da staršem otrok ne bi bilo potrebno popoldne voziti v Kranj. Ravnateljica ji je odgovorila, da 

ugotavljamo, da za te vrste storitev ni velikega povpraševanja. Mogoče obstaja možnost, da bi v 

Zdravstveni dom dali pobudo, da bi imeli kakšno izpostavo določene dni v tednu, vendar gre pri tem 

za problem financiranja. Zato je ga. Pipan predlagala, da bi v ta namen vadili govorno-jezikovno 

komunikacijo v skupinah. Pomočnica ravnateljice ji je odgovorila, da je le-ta v skupinah ves čas 

vključena v programu, saj se redno izvajajo govorne igrice in vaje za izpihovanje, kajti dober izpih je 

osnova za pravilno izreko večine glasov – šumnikov in sičnikov, in podobno. 

Gospa Jasmina Đorđević je predlagala, glede na dejstvo, ker je poleti parkirišče na Seliški zelo 

zasedeno s strani tujcev, da se strani parkirišča, ki je namenjeno parkiranju uporabnikov vrtca, doda 

napis tudi v angleščini.  
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Ravnateljica je povedala, da bomo v sodelovanju z Višjo gostinsko šolo v vrtcu, ob dnevu žena 8. 

marcu za otroke priredili večerjo med 17.30 in 20.30. Tako si bodo starši lahko vzeli nekaj časa zase. 

Pravočasno bomo predhodno v ta namen zbirali prijave. 

V minulem šolskem letu je bil v  vrtcu zelo pogost pojav uši, predvsem konstantno v eni skupini. V 

ta namen je bil organiziran sestanek s starši, v smislu kaj pri tem lahko stori vrtec in kaj starši. Da 

bi se še  bolj seznanili z nalezljivimi boleznimi  bomo 18.10.2016 organizirali predavanje za 

starše: Nalezljive bolezni pri otrocih (kako ravnati, ukrepati ob pojavu le teh) v izvedbi dr. Irena 

Grmek Košnik iz NIJZ.  9.11.2016 pa predavanje Odgovornost vzgoje predavatelja g. Marka 

Juhanta. Po obeh predavanjih bodo sledile skupne govorilne ure.  

Na strokovnih aktivih bodo razmislili o premiku kosila za starost otrok 1-2 leti na čas po spanju, 

ker praksa kaže, da bi to znalo biti za otroke bolj primerno. 

V letošnjem letu bomo imeli zbiralne akcije za papir, zamaške, plastenke in kartuše, tonerje.  

V skrbi za dobro higieno naprošamo starše, da za prehode med nadstropji uporabljajo zunanja 

stopnišča. 

V vrtec so naslovljene prošnje raznih predstavnikov od prodaje knjig, zavarovanj do drugih 

izdelkov, tako za otroke kot odrasle. Starši so potrdili ravnateljici, da vrtec ni prostor medijskega 

oglaševanja,  zato so se strinjali, da naj tega v prihodnje ne bi bilo.   

Predstavniki staršev so izrekli veliko pohvalo vzgojiteljicam in njihovim pomočnicam v skupinah Polžki, 

Ježki, Mucki in Medvedki. Zelo so zadovoljni, ker njihovi otroci radi hodijo v vrtec, se veliko naučijo in 

so zaradi tega v službe odpravijo brez skrbi. 

Sestanek je bil zaključen ob 18.00. 

 

 

Zapisala 

Barbara Komel                                                                                Predsednik Sveta staršev Vrtca Bled 

                                                                                                        Teodor Markoč, l. r.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


