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VRTEC BLED        

Trubarjeva cesta 7, 4260 BLED 

: 04 576 54 70, 040 601 530      

: vrtec.bled@vrtec-bled.si 

: www.vrtec-bled.si 
 
Številka:  470-2017 

Datum:    18. 10. 2017 
 

Z A P I S N I K 

1. (konstituantne) seje Sveta staršev Vrtca Bled, ki je bila 
v torek, 10. 10. 2017, ob 17.00 v zbornici Vrtca Bled. 

 

Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled: 

Bojana Beguš, Jošt Gantar, Simona Arh, Tea Tomažič, Boštjan Ploštajner, Mateja Stošicki, Tjaša 

Šenk, Jelka Breznik, Karolina Pretnar, Darja Noč, Jasmina Đorđević, Sabina Klemenčič, Nina Koren 

Maček, Petra Pogačnik, Tatjana Logar, Nataša Žvegelj in Gregor Lušina 

Ostali prisotni: 

Ravnateljica: Helena Ule, pomočnica ravnateljice: Rebeka Poček Oštir, svetovalna delavka: Barbara 

Falle, org. prehrane in org. ZHR: Ajda Stupar  in poslovna sekretarka: Barbara Komel 

Opravičeno odsotni: 

Jožef Pintar 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in predstavitev članov Sveta 

staršev  

2. Sprejem zapisnika 2. seje Sveta staršev, z dne 8. 6. 2017, šol. leto 2016/17 

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

namestnika) 

4. Izvolitev dveh (nadomestnih) predstavnikov staršev za v Svet zavoda 

5. Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2016/17 in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko 

leto 2016/17  

6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18, dodatni programi vrtca 

7. Anketa o zadovoljstvu - predstavitev rezultatov 

8. Distribuirano vodenje v delu sodelovanja s starši 

9. Pobude in vprašanja 

 

K 1. točki 

1. (konstituantno) sejo Sveta staršev v šol. letu 2017/2018, 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, skliče in otvori ravnateljica Vrtca 

Bled, gospa Helena Ule. Uvodoma pozdravi vse prisotne članice in člane. Ugotovi je, da je na seji od 

osemnajstih vabljenih, prisotnih sedemnajst  članov. S tem je bil Svet staršev Vrtca Bled  sklepčen, 

zato je lahko veljavno sklepal. Na predlagani dnevni red člani sveta staršev niso podali pripomb, zato 

so sprejeli 

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

                 (SOGLASNO) 

http://www.vrtec-bled.si/
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Ravnateljica novo izvoljene predstavnike staršev skupin povabi,  da so se predstavijo. Ob tem se jim 

zahvali za  sprejeto članstvo. Pove, da so letos v vsaki skupini izvolili tudi namestnika predstavnika 

staršev z namenom, da bo komunikacija med starši v oddelku nemotena, v primeru odsotnosti 

predstavnika staršev. Poudari, da je lani vzpostavljeno e-komuniciranje med starši znotraj vsake 

skupine zelo zaživelo in je še kako pomembno, saj tako starši lahko oblikujejo  predloge, pobude ali 

vprašanja, ki jih nato predstavnik skupine posreduje predsedniku sveta staršev, ta pa po potrebi 

naprej vodstvu vrtca v razrešitev.   

 

K 2. točki  

Vabljeni so zapisnik 2. seje Sveta Staršev Vrtca Bled, z dne 8. 6. 2017, prejeli po elektronski pošti in 

ga predhodno prebrali, zato ponovno branje zapisnika ni bilo potrebno. Ravnateljica komentira 

nekatera vprašanja in pobude prejšnje seje. Iz strani staršev je bilo na prejšnji seji  podano vprašanje 

o ustanovitvi pevskega zbora v okviru vrtca. Pove, da je zborček  že ustanovljen, vanj je vključenih 28 

otrok, vodi ga svetovalna delavka gospa Barbara Falle. 

K šesti točki zapisnika, ki se nanaša na  organizacijo poletnega dela,  pomočnica ravnateljice gospa 

Rebeka Poček Oštir predstavnikom sveta staršev  predstavi analizo prisotnosti otrok v vrtcu v času 

poletnih počitnic, glede na predhodne (ne)odjave v spletni aplikaciji Web vrtec. V analizi je razvidna 

razlika med prijavljenimi in dejansko prisotnimi otroki, saj je le  teh bistveno manj, kot samih odjav v 

aplikaciji. To pomeni preveč načrtovanih obrokov, več plačila za odvoz zavržene hrane, preveč 

kuharic, strokovnih delavcev (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) ter čistilk, ki so zaradi tega morali na 

nenačrtovan dopust. Vrtec je namreč glede na število predvidenih otrok v času počitnic, skladno z 

normativi dolžan zagotavljati število strokovnih delavcev, zato se v času počitnic pripravi tak razpored 

dopustov strokovnih delavk, da omogoča nemoteno delo in zadostuje normativom. Prav tako se glede 

na število predvidenih obrokov organizira delo in naročilo hrane v kuhinji.  

Člani sveta staršev  se strinjajo, da se o analizi odjavljenih in prisotnih otrok v času počitnic seznani 

vse starše otrok Vrtca Bled in sicer tako, da bo predsednica sveta staršev obvestilo o problematiki 

neodjavljenih otrok v času počitnic, posredovala predstavnikom skupin, oni pa naprej vsem staršem v 

skupini. Hkrati pa bodo s strani vrtca obvestilo starši še dodatno prejeli po Web vrtcu. Tako se starše 

ponovno ozavesti o pravilnem in smotrnem ravnanju glede naročila in zmanjšanja zavržene hrane. 

Pod točko sedem prejšnjega zapisnika je tekla razprava o obveščanju staršev ob pojavu naglavnih uši 

in glist. Te so v vrtcu še vedno stalno prisotne, kljub obvestilom na oglasnih deskah posameznih 

skupin in navodilom za ukrepanje. Zaradi tega povzročajo zaskrbljenost pri mnogih starših. Org. 

prehrane in ZHR gospa Ajda Stupar je predlagala, da ob pojavu uši ali glist v posamezni skupini ne bi 

obveščali vseh staršev v vrtcu, temveč samo starše v skupini, kjer so se te pojavile. Meni, da z 

obveščanjem vseh staršev, bi jih samo po nepotrebnem vznemirjali in sčasoma povzročili njihovo 

apatičnost. Predlagala je, da  ob morebitnem pojavu katerekoli nalezljive bolezni predstavnik staršev 

obvesti vse starše v skupini, obvestilo pa se obesi na vseh petih oglasnih desk pri vhodu v vrtec. 

Dejstvo je, da nikoli ne bomo spremenili in ozavestili hkrati vseh staršev, zato so potrebni postopni 

koraki. 

Ravnateljica pove, da je prometnemu znaku, ki prepoveduje parkiranje in ustavljanje na parkirišču na 

Selišah, dodana tabla v angleškem jeziku, na kateri piše Razen za uporabnike vrtca.   

Karolina Pretnar je izpostavila še problem obravnavan na prejšnji seji in zadeva zavijalni pas k vrtcu 

na Selišah in sicer v obe smeri, ko bo zgrajena severna obvoznica. Le ta namreč nista predvidena, 

zato bo na tem odseku prihajalo do velikih prometnih zastojev in nevarnosti, tako za otroke kot ostale 

udeležence v prometu, saj bo po tej obveznici speljan ves promet, tako osebni kot transportni. Dala je 

pobudo, da se o tem povpraša na občino in da predlog, za vključitev teh dveh zavijalnih pasu na ta 

cestni odsek.  Ravnateljica bo o tem komunicirala z občino, če se glede tega lahko še kaj naredi. 

Predavanje za starše gospoda Aleša Čerina z naslovom Starši, roparji izkušenj svojih otrok, je bilo 

zelo obiskano in zelo pohvalno in odmevno med slušatelji. 

Na zapisnik 2. seje Sveta staršev Vrtca Bled člani Sveta staršev Vrtca Bled niso imeli pripomb, zato so 

sprejeli  
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SKLEP 2   Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled.  

                  (SOGLASNO) 

    

K 3. 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 objavi 

novo izvoljene predstavnike staršev po oddelkih. Letos so v vseh skupinah izvolili tudi njihove 

namestnike, nekateri med njimi so jih že nadomeščali na 1. seji.  

 

SKLEP 3.1  Člani Sveta staršev Vrtca Bled,  na predlog ravnateljice gospe Helene Ule z 

ugotovitvenim sklepom razglasijo, da so verificirani mandati članov Sveta staršev 

Vrtca Bled za šolsko leto 2017/2018. 

                       (SOGLASNO) 

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

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

Na zadnji seji sveta staršev, ki je bila dne 8. 6. 2017 je bil že podan predlog, da namestnica sveta 

staršev gospa Karolina Pretnar postane predsednica sveta staršev, kar so podprli vsi prisotni člani 

sveta staršev, za njenega  namestnika pa so imenovali gospoda Mateja Hudovernika.  

 

SKLEP 3.2  Ravnateljica gospa Helena Ule  razglasi gospo Karolino Pretnar za predsednico  

sveta staršev, gospoda Mateja Hudovernika pa za njenega namestnika. 

                       (SOGLASNO) 

Po izvolitvi predsednice in njenega namestnika  ravnateljica razglasi,  da je konstituiran svet 

staršev za tekoče šolsko leto 2017/2018. 

K 4. točki 

Dvema predstavnikoma staršev v Svetu Vrtca Bled: Barbari Pipan in Teodorju Markoču,  je z letošnjim 

šol. letom prenehal mandat, zaradi odhoda otrok v šolo. Zato je potrebna izvolitev nadomestnih 

predstavnikov. Kot predstavnik staršev Bohinjske Bele privoli v izvolitev gospod Gregor Lušina – 

zeleni škrati. Gospa Darja Noč – ribice, pa se prostovoljno javi sama. Člani sveta staršev  ju soglasno 

podprejo, zato sprejmejo sklep 

SKLEP 4   V Svet Vrtca Bled sta kot (nadomestna) predstavnika staršev izvoljena Gregor   

Lušina in Darja Noč. 

                       (SOGLASNO) 

Po konstituiranju sveta staršev in izvolitvi nadomestnih predstavnikov staršev v Svetu zavoda, 

ravnateljica ga.  Helena Ule, besedo preda ge. Karolini Pretnar. 

K 5. točki 

Predsednica Karolina Pretnar  ravnateljico zaprosi za obrazložitev Poročila o uresničevanju LDN in 

Samoevalvacijskega poročila Vrtca Bled za preteklo šolsko leto 2016/2017.  

Ravnateljica gospa Helena Ule v grobem poda poročilo, katerega so člani sveta staršev predhodno 

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

dejavnosti v preteklem šolskem letu. Ravnateljica pove, da je bil realiziran ves lanski program, kar je 

odpadlo je iz objektivnih razlogov. Presežek je bila igrica Grdi raček v izvedbi naših kuharic.  

Izpostavi Samoevalvacijsko poročilo za šol. leto 2016/17, na temo gibanja in aktivne vloge otroka. Lani 

smo začeli z zavedanjem, kako pomembna je potreba po gibanju. Vključili  smo se v mednarodni 

projekt Fit kobacaj,  z namenom večje in kakovostnejše gibalne vzgoje zlasti v prvem starostnem 
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obdobju. Ugotovili smo, da so bili  njegovi učinki pozitivni, glavni pridobitvi pa sta: večje zaupanje 

vase in redno vključevanje gibanja v vsakodnevne dejavnosti z otroki, tudi v naravi. 

Pripomb na Poročilo o uresničevanju LDN in Samoevalvacijsko poročilo o delu Vrtca Bled za šolsko 

leto 2016/2017 ni bilo, zato so člani sveta staršev sprejeli  

 

SKLEP 5  Daje se soglasje k Poročilu o uresničevanju LDN za šolsko leto 2016/17 in k 

Samoevalvacijskemu poročilu za šolsko leto 2016/17. 

                    (SOGLASNO) 

 

K 6. točki 

Ravnateljica nato predstavi še Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2017/2018, katerega so 

člani prejeli v gradivu k vabilu na sestanek. Pove, da bodo letos poleg gibalnega Fit  programa 

pomembne ekološke vsebine, usmeritve v zvezi s kulturno dediščino, zavedanje vrednot v 

sodelovanju z Inštitutom za etiko in vrednote, aktivno povezovanje z okoljem, nadaljevali bomo z 

vključitvijo v mrežo Šolskih eko vrtov v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj (v načrtu je 

izdelava vrtne igralnice), vključeni bomo v mrežo gozdnih vrtcev, pod okriljem Pedagoškega inštituta 

se bodo v  Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, štiri strokovne delavke 

izobraževale na področju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in spoznanja prenašale v 

lastno prakso.  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 2017/2018 ni bilo, zato so 

sprejeli 

SKLEP 6.1  Svet staršev Vrtca Bled daje soglasje k Letnemu delovnemu načrtu Vrtca Bled za 

šolsko leto 2017/2018. 

                      (SOGLASNO) 

 

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

2017/2018, ki bo v enoti Bled zajemal: 

 karate in plesne urice v izvedbi MOJEGA KLUBA, 

 angleščina v izvedbi RUTINA, Tina Rus, s. p., 

 gibalne urice v izvedbi »S« zavoda in 
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v enoti Bohinjska Bela: 

 gibalne urice FITKO VADBA  v izvedbi Katarine Jakopič Branc, 

 gledališki abonma (v dogovoru z OŠ). 

 

Pripomb na predstavljene nadstandardne programe za šolsko leto 2017/2018 ni bilo, zato so sprejeli 

 

SKLEP 6.2  Svet staršev daje soglasje k   predlogu ravnateljice o nadstandardnih programih za 

šol. leto 2017/2018.  

                      (SOGLASNO) 

 

K 7. točki 

V juniju smo vse starše preko Web vrtca nagovorili z interno anketo  o zadovoljstvu z delovanjem 

vrtca. Vrnjenih je bilo 143 izpolnjenih anket, od tega 27% moških in 73% žensk, kar je več kot 

polovica, točno se ne more presoditi, ker imajo mnogi starši v vrtcu več otrok.  

Analiza je pokazala, visoko stonjo zadovoljstva staršev z vrtcem (82-85 %).  Posamezne predloge 

staršev v anketi smo analizirali in jih upoštevali pri predlogih za izvajanje našega nadaljnjega dela.  

Nekaj predlogov posameznih staršev: več gibanj na prostem, več pitja vode, več izobraževanj za 

starše, dvodnevna letovanja, telovadba in tečaji za mlajše, več informacij kako otrok napreduje, 

usmerjanje (svetovanje) vrtca pri iskanju pomoči ob težavah otroka in želja, da ob težavah vzgojitelji 

ne postavljajo diagnoz, boljše obveščanje o nalezljivih boleznih, angleščina, posvetovanje nove 

vzgojiteljice s prejšnjo vzgojiteljico, logoped v vrtcu, posvetovanje s šolo glede prvošolcev, več in 

cenejše dodatne dejavnosti, taborništvo, socialne veščine, natančnejši opis jedilnika za alergike, klima 

zgornje nadstropje, bolni otroci v vrtcu … 

 

Na področju prehrane je 77-83 % staršev pohvalilo pestrost jedilnika, želijo, da se uživa manj 

sladkorja, več pitja vode. Org. prehrane in ZHR se je ob tem dotaknila smernic NIJZ, glede prehrane 

in ozaveščanja o zdravem praznovanju rojstnih dni. Predvsem je poudarila naj bi bil rojstni dan prijeten 

dogodek za otroka, poseben v dogodivščini, igri in ne poseben, zaradi nezdravih sladkarij. Starše zato 

spodbujamo, da v vrtec prinesejo sadje, zelenjavo, suho sadje, oreščke, v skupinah pa nato sadje in 

zelenjavo pripravijo na zanimive načine, glede na željo otrok, kar je tudi letošnji dogovor sprejet na 

sestankih posameznih oddelkov. Stališča staršev glede praznovanj rojstnih dni so deljena, saj nekateri 

vseeno zagovarjajo, naj bi ta dan poseben in bi bile sladkarije dovoljene, drugi se s tem ne strinjajo, 

tretji pa zagovarjajo letošnji dogovor praznovanja  s svežim sadjem in zelenjavo, suhim sadjem, 

oreščki. V nadaljevanju pa so predstavniki staršev podprli predlog, da prihodnje leto  otroci ne bi 

ničesar prinašali v vrtec, saj je hrane v vrtcu  dovolj.  Otrok  bo namesto tega izbral dogodek, igro, 

zaradi katere bo njegov rojstni dan poseben. Veliko vrtcev že izvaja ta način praznovanja, še zaključi 

vodja prehrane. Tudi več  pitja vode, kar ozavešča tudi Fit hidracija kot tudi več lokalno, ekološko  

pridelane hrane so smernice NIJZ, ki jim bomo sledili.  

K 8. točki 

V lanskem šol. letu smo se vključili v projekt Šole za ravnatelje: Distribuirano vodenje. Z distribuiranim 

vodenjem v delu s starši naj bi priklicali večjo odgovornost staršev, predvsem glede pravočasnega 

odjavljanja otrok preko Web vrtca, prinašanja primernih oblačil in obutve za otroke, ker nekateri starši 

zaradi predragih oblačil prepovedujejo igranje v peskovniku, pošiljanja zdravih otrok v vrtec, saj bolan 

otrok ne sodi v vrtec. Gre za osveščanje staršev z vseh strani, tako s strani strokovnih delavcev kot s 

strani starši staršem. 

Predstavniki staršev so zelo opozarjali, da nekateri starši zavestno pripeljejo bolne otroke v vrtec. Zato 

predlagajo, da bi bili strokovni delavci pri sprejemu otrok bolj pozorni in striktno zavračali bolne otroke. 

Pomembna odgovornost staršev je tudi, da bi se ti bolj držali različnih dogovorov, kot so 

pregledovanje uši, pravočasnost pri prevzemu otrok iz vrtca, da bi se bolj udeleževali sestankov in 

predavanj, da bi bili dosledni pri predaji in odvzemu otrok strokovnim delavcem, kot tudi, da strokovne 

delavce  seznanijo s pomembnimi informacijami o otroku (npr. obiskovanje logopeda, zdravstvene 

težave, da sta starša ločena), saj se tako lažje predvidi vedenje otroka.  
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Pri vseh odgovornostih je vedno prioriteta skupina, pred posameznikom . 

K 9. točki 

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

Gospa Karolina Pretnar je predlagala, da bi se o odgovornosti staršev, predvsem v zvezi z 

problematiko neodjavljanja otrok napisalo obvestilo, ki bi ga potem ona posredovala predstavnikom 

skupin, ti pa naprej staršem v skupini.  Preko elektronskih naslovov bi se tako  predstavilo vsem 

staršem, koliko hrane se zavrže, zaradi nedoslednega odjavljanja otrok in se tako poudarilo smisel 

odjavljanja otrok. 

Gospa Tomažič je povedala, da jo je veliko staršev v njihovi skupini opozorilo, da imajo v skupini 

medvedki (starost 2-3 let) otroci pri jedi prevelike žlice, ki jim onemogočajo, da bi lahko lepo jedli. 

Vodja prehrane pove, da bo preverila, če  je morda po pomoti prišlo do zamenjave z velikimi.  

Ena od predstavnic staršev je opozorila, da je na jedilniku preveč mlečnih izdelkov. Vodja prehrane 

pove, da nove smernice NIJZ vsebujejo en mlečni obrok na dan (ena enota naj bi bila mlečna, npr. v 

obliki sira, skute …), kar so tudi znanstveno podkrepili. 

Kadar je na jedilniku hrana kot na primer lignji  v rižoti, bi bilo smiselno, da se ti bolj sesekljajo, ker jih 

otroci ne pojedo in tako spet prihaja do zavržene hrane. 

Predavanja za starše so zanimiva, predavatelji so dobro izbrani. Predlog enega starša je, da bi kdaj 

predavanje izvedel strokovni delavec, ki bi predstavil prigode in cvetke, ki se dogajajo v skupini. 

Želeli bi še en termin za gibalne urice v izvedbi »S« zavoda. Ravnateljica pove, da se bo pozanimala 

pri izvajalcu o možnosti dodatnega termina. 

Sestanek je bil zaključen ob 18.50. 

 

 

Zapisala 

Barbara Komel                                                                              Predsednica Sveta staršev Vrtca Bled 

                                                                                                      Karolina Pretnar, l. r.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


