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A čas je bil nekoč drugačen, otroci v družinah so nemalokrat že zgodaj prevzemali 
naloge in odgovornosti, skrbeli za mlajše otroke, opravljali druga, tudi težka, dela, se 
bolj samostojno igrali na ulici, v vasi. Znali so motivirati sami sebe in druge. V težavah 
so si priskočili na pomoč, poskrbeli drug za drugega. A duh sodobnega časa nam je 
prinesel  (pre)velik nadzor, tudi egoizem, opremljenost z igračami in drugimi dobrina-
mi, tekmovalnost, mnogi otroci dobijo stvari, še preden si jih želijo, po njih hrepenijo.  
Tehnologija nam danes lajša mnogokatero opravilo, hkrati pa nas vodi v razmislek  
k zmernosti uporabe. 

Hiter tempo, zlasti v življenju staršev, nas nagovarja, da razmislimo o vrednotah in 
času, ki ga preživimo drug z drugim. Prav zato smo razmišljali o podpori družinam, 
staršem (program Krepimo družine), da bi bila vloga »biti starš« lažja. Vračamo se  
k naravi in želimo, da v skrbi zanjo najdemo smisel in notranji mir.

Vloga otroka se je v vseh teh letih spreminjala, od »pridnega« poslušalca s precej avtori- 
tarno vzgojo smo kaj kmalu prešli do permisivne (otroku je vse dovoljeno). Danes 
priznavamo, da ni bila najboljša. Spoštujemo otrokovo osebnost, dajemo prednost 
učenju, ne poučevanju, kar pomeni, da otrokom s svojim pedagoškim pristopom  in 
pripravo ustreznega učnega ter igralnega prostora nudimo okolje, ki otroku ponuja 
pestro izbiro vsebin in možnosti. Vzgajamo v zmernosti, odgovornosti, otroku dajemo 
aktivno vlogo, da sam raziskuje, se uri, poskuša in vztraja, da je samostojen in da kritič-
no razmišlja, ima pravice in dolžnosti. Vse to pripravljamo skozi aktivnosti, izhajajoč 
iz Kurikuluma za vrtce, na Bledu še posebej z metodologijo Korak za korakom, ki je 
osredinjena na otroka. 

Vključenost in povezanost našega vrtca z okoljem (posamezniki, društvi, organizacija-
mi, občino) dajeta kraju in našemu delu še večjo težo. Želimo vzgajati aktivne držav- 
ljane, ki bodo spoštljivi do ljudi, znali ceniti dediščino kraja in bodo odgovorni do sebe, 
sočloveka, okolja, planeta Zemlja. Povezovanje generacij in družbe nam bo tudi v pri-
hodnosti veliko pomenilo.

Želimo si, da je kakovostna predšolska vzgoja na Bledu še naprej predana svojemu 
poslanstvu, da skupaj gradimo močne vezi z vsakim otrokom in družino in da se prav 
vsakega dotakne duh praznovanja. Naj se vname iskrica v očeh ter oživi otroška radost 
v nas in vas.

Srečno, Vrtec Bled, še mnogo let!

                                             Helena Ule, ravnateljica

Nagovor ravnateljice – Vloga vrtca 
nekoc in danes
 
Na Bledu v letu 2020 praznujemo 70 let delovanja organizirane predšolske vzgoje. 
Kaj to pomeni? Rojstni dan, praznik, obletnica, praznovanje, veselje, povabilo … Za nas  
vse to. 

Skozi čas je predšolska vzgoja v Sloveniji, in s tem tudi na Bledu, dobivala jasnejši 
pomen in vse bolj pomembno vlogo. Predšolska vzgoja je prva v vertikali vzgojno-izo-
braževalnega sistema v razvoju otroka. Strokovni in vsi drugi zaposleni delavci v vrtcu 
se zavedamo zahtevne in nadvse pomembne vloge odraslega, nemalokrat vzornika 
otroku.

Nekoč, pred 70 leti, je bilo varstvo otrok potrebno zaradi odhajanja mater na delo. 
Zaposlovale so se predvsem v lokalnih in bližnjih podjetjih. Ustanove so se imenovale 
DID – dom igre in dela. Začetki na Bledu so bili v stari vili, danes imenovani »stari stav-
bi«, ki je do tedaj služila za stanovanja. Skozi leta in razvoj kraja pa so postali prostori 
premajhni, da bi lahko pokrili vse potrebe po predšolskem varstvu otrok. Prihajale so 
pobude po samostojni stavbi, namensko grajenem vrtcu. Do tega je prišlo v letih 1978 
in 1979, ko so otroci prvič vstopili v velik, nov vrtec. 

V vseh teh letih so se menjali pristopi in strategije, s katerimi smo pristopali do otrok, 
a vrednote, osnovane na zaupanju, spoštovanju in toplini do slehernega otroka, osta-
jajo ves čas. Prostor je lahko tretji vzgojitelj in neizmerno smo hvaležni za prenovljen, 
energetsko obnovljen vrtec v letih 2014 in 2015. Vselej na prvem mestu pa so seveda 
otroci in zaposleni v vrtcu. Ti so živi stebri delovanja Vrtca Bled že 70 let.

Ob jubileju se vsem zaposlenim, ki ste in še boste svojo energijo, ustvarjalnost, vred-
note, toplino in navdih prenašali na mlade rodove, iskreno zahvaljujem in vam želim 
vse dobro tudi v prihodnje.

Predšolska vzgoja v Sloveniji je danes na vzorni ravni, z njo se lahko pohvalimo širom 
sveta. Dotakne se vsakega otroka, vključuje otroke s posebnimi potrebami, daje jim 
možnost za optimalen razvoj, nudi tolažbo in pogum, kakovostno prehrano in igro, 
prostor in materiale, veselje in spodbudo, spoštovanje in zaščito, učenje in vrednote 
za življenje. Vzgajati moramo namreč tako, kot si želimo, da bo družba v prihodnosti 
živela, ravnala.
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Beseda župana – Od spominov iz 
otroštva v vrtcu do danes
 
Moji najzgodnejši in najlepši spomini segajo v obdobje okoli leta 1960, ko sem tudi sam 
obiskoval blejski vrtec. Tedaj je bil še v čudoviti stari vili, ki so jo pozneje tako nepos-
rečeno prezidali, da je komaj kaj podobna sosednji, še danes lepo ohranjeni vili »Triglav«. 
V tej je stanovala stara gospa z dolgimi sivimi lasmi, ki ji je otroški vrvež šel na živce in 
nas je na poti domov včasih zmerjala z balkona. Prepričani, da je hudobna čarovnica iz 
pravljice, smo se je malčki zelo bali. Kar se da hitro smo stekli mimo starih hrastov in se 
vsi zadihani, a srečni, da smo ji ušli, končno le ustavili pri Seliški cesti. Spomnim se tudi, 
da je nekoč na nas med predstavo padel lutkovni oder, v bistvu v blago oblečen leseni 
paravan. Vzgojiteljice so se v igrici, v kateri sta dedek in babica s pomočjo vseh domačih 
živali, tudi miške, pulila orjaško repo, zelo razigrale in kar naenkrat je bil oder na tleh in 
vsi začudeni smo jih zagledali z lutkami na rokah … S kakšnim veseljem smo iskali skrite 
zaklade, v bleščeče barvne folije zavite čokoladice, ki so jih vzgojiteljice skrile pod ko-
renine častitljivih dreves v gozdičku za vrtcem. Neskončno smo se razveselili vsake nove 
igrače, pa čeprav le navadnih kock s slikicami Rdeče kapice, s katerimi pa smo se tisti bolj 
plašni smeli igrati šele, ko so se jih drugi že naveličali … 

Danes, po šestdesetih letih, je vrtec seveda povsem nekaj drugega. Lahko smo ponosni, 
da nam je pred leti uspelo stavbo tako lepo prenoviti in hkrati zadovoljiti vsem, vsaj po 
moje velikokrat pretiranim, zahtevam stroke, ki je v teh desetletjih zelo napredovala. 
Malčki so vzgajani v ustvarjalnem duhu in v izjemnem odnosu do okolja, kar nam mnogi 
zavidajo. Igrajo se, rišejo, pojejo, plešejo, na kratko – počno vse, kar spada v vrtec, kar je 
tudi edino prav in naj tako tudi ostane. 

Še posebej pa me veseli, da je v našem vrtcu še vedno, tako kot nekoč, v zraku nekaj ča- 
robnega. Tega malčkom ne smemo vzeti, zato iskrena zahvala vsem, ki navkljub izzivom 
sedanjosti in prihodnosti uspevate ohranjati to izjemno vzdušje. Če ne prej, se bodo zdaj- 
šnji malčki tega še kako zavedali, ko bodo imeli v vrtcu svoje otroke … 

Da bi jih bilo čim več!

                                                                                                        Janez Fajfar, župan

Prva misel 
na vrtec
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98

Ko pomislim na vrtec …
(izjave strokovnih delavcev Vrtca Bled)

Otroški smeh, iskreni nasmehi, veliki nasmehi.

Iskrice in sreča v očeh.

Razigranost, živahnost, igra, igrivost.

Radost, veselje, zabava, prešernost.

Iskrenost, dobrosrčnost, srčnost, potrpežljivost.

Varen svet, prijetno okolje, drugi dom, dežela Petra Pana. 

Toplina in čarobnost.

Vrtec je hiša idej. Skozi okno skočimo v svet, ki je poln znanj za cvet.

Balon. 

Življenje.

Dober dan.

Zabavne zgodbice otrok.

Kahlice in pleničke.

»Juhu, otročki moji«.

Kaj je vrtec? 
(odgovori otrok, dobesedni zapisi) 

Vanj hodijo otroci. Laura, 3 leta
Da se učimo, da se igramo. Lina, 3 leta
K je velik igrač. Stella, 4 leta
Ja, tole tukej. Kukr ena šola. Ažbe, 4 leta
Lep, k se s prjatli igramo. Lorin, 3 leta
Vrtec je stavba. Tian, 3 leta
Tam, k daš otroke. Tine, 5 let
Hiša, noter hodijo otroci, ko grejo mamice pa očiji v službo. Julija, 5 let
Otroci se vpišejo v vrtec, da se lahko igrajo, ker so dobre igrače. Nejc, 5 let
Je tisto, kamor hodijo otroci, da se ati in mami lahko spočijeta. Dylan, 5 let
Notri so otroci, ko so mamice v službi. Manca, 5 let
To je hiša, kjer so otroci in se igrajo. Eva, 5 let
Otroci so v vrtcu, da se kaj naučimo, ko sta ati in mami v službi. Lara, 5 let
Da se veliko naučimo. Nai, 5 let
To je ena velika hiša in notri so otroci. Kris, 5 let
Zadeva, ki se igraš v njem. Mia, 5 let
Zadeva za otroke. Jon, 5 let
Da se otroci notri merkajo. Tina, 5 let
Da imajo starši doma čas, da lahko skuhajo kosilo. Dolores, 5 let
Da grejo eni v službo in da niso otroci sami. Da delajo posel in da denar dajo tebi  
ali drugim. Jan, 4 leta
Da se lahko igraš, da lahko spimo in da lahko jemo. Lian, 4 leta
Hiša in igrala. Rok, 4 leta
Prostor, kjer se igramo. Edyan, 4 leta
Služba za otroke. Luka, 4 leta
Hiša na hribčku. Taja, 4 leta
Taka hiša, k so notri otroci. Ana, 4 leta
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Hiša, k se notri učimo. Tim, 4 leta
Vrtec ni samo hiša. To je, da spimo, da pojemo kosilo in da gremo po čaj.  David, 4 leta
Siva in bela hiša. Rasel, 4 leta
Prostor, da se otroci igrajo. Maša, 4 leta
Hiša, kjer noter učiteljice zabavajo otroke. Ema, 5 let
Starši gredo v službo, otroci pa so zato v vrtcu. Pol jih pa kmal pridejo iskat. Ida, 5 let
Da otroke nekam pelješ. Jurij, 5 let
Hiša, kjer so učiteljice in otroci pa se igrajo. Cornelia, 6 let
Se mi igramo. Francisco, 6 let
Tam k so otroci in se igrajo. Lana, 6 let
Da se učimo za v šolo. Da se igramo. Amadej, 5 let
Vrtec je hiša, kamor te pridejo vzgojiteljice pazit. Oto, 5 let
Tam otroci se igramo in počivamo, k gredo mamice v službo. Nik, 5 let
Igraš se, pa ven greš. Učiteljice in otroci so tam. Naja, 5 let
Da ati in mami gresta, pa da te po počitku prideta iskat. Laura, 5 let
Tm, kjer so otroci. Tristan, 5 let
Da so not otroci. Da se igramo. Da jih mamice tja peljejo, kadar grejo v službo. Iza, 5 let
Vrtec so legice. Lukas, 5 let
Vrtec je hiša, kamor me mami pelje, ko gre u službo. Nia, 4 leta
Šola. Učimo se stvari, knjige beremo pa pol postanemo astronavti. Samo, 5 let
Šola. Učimo se pisat. Ela, 5 let
Tole, da se tu igraš pa spiš. Sara, 5 let
Da se otroci naučijo un, k ne marajo, pol jim je pa dobr. Amadej, 5 let

Vrtec je rastel 
in se razvijal
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Pregled dogajanj v vrtcu
 
Organizirana predšolska vzgoja na Bledu se je začela leta 1950. Od tedaj pa do danes se 
je zgodilo marsikaj: število otrok, ki so bili vključeni, je vsako leto do uveljavitve 9-letne 
osnovne šole naraščalo, raslo je tudi število oddelkov.

Struktura oddelkov se je spreminjala tako po času trajanja kot po starosti otrok v njih. 
Vrtec na Bledu je bil sprva samostojen, nato organiziran kot organizacijska oblika  
Vzgojno varstvenega zavoda Radovljica in 1. 1. 1998 ponovno samostojen s priključe- 
nimi oddelki v Gorjah, ki so pred tem organizacijsko sodili organizacijsko enoto Lesce. 
Vrtec so v tem obdobju vodile različne osebe, kar je razvidno iz priložene tabele.

Mnogo je bilo ljudi, ki so v teh letih vtisnili pečat vrtcu in spremljali otroke pri prvih ko- 
rakih socializacije, pri njihovi igri, rasti, učenju, zorenju.

V nadaljevanju so shematsko prikazani nekateri mejniki v delovanju vrtca.

Spremembe v številu oddelkov, vodenju in organizaciji predšolske 
vzgoje na Bledu

Šolsko leto Število oddelkov Organizacija Ravnateljica Pedagoški vodja,  
pomočnik ravnatelja

13. 5. 1950 2 Dom igre in dela 
Bled

Antonija Kokrin

1951 2 Vera Šmitek

1953 2 Otroški vrtec Bled Marija Kožuh

1954 3 Pavla Tadina

1958 4 Pavla Tadina

1961 4 Marija Malner

1965 4 Pavla Tadina

1. 7. 1970 4  
Združitev otroških 
vrtcev z območja 
občine Radovljica

Vzgojno varstveni 
zavod Radovljica

Pavla Tadina Marija Troha

Šolsko leto Število oddelkov Organizacija Ravnateljica Pedagoški vodja,  
pomočnik ravnatelja

29. 11. 1978 11 
Otvoritev nove 
stavbe na Bledu

Vzgojno varstveni 
zavod Radovljica

Pavla Tadina Marija Troha

1979/1980 14 
Otvoritev razvoj- 
nega oddelka za 

otroke s posebnimi 
potrebami

Vzgojno varstveni 
zavod Radovljica

Jerca Ogrič Marija Troha

1981/1982 14 
Odprtje varstvene 

družine

Vzgojno varstveni 
zavod Radovljica

Jerca Ogrič Marija Troha

1989/1990 14  
+ varstvena družina

Vzgojno varstveni 
zavod Radovljica

Mihela Zupan Marija Troha

1990/1991 14  
+ varstvena družina

Vzgojno varstveni 
zavod Radovljica

Mihela Zupan Darja Vernig

1996/1997 14  
+ varstvena družina

Ustanovitev samo- 
stojnega vrtca na 

območju novonas-
tale občine Bled

Darja Vernig, v.d. 
ravnatelja Vrtca Bled 

v ustanavljanju

Darja Vernig

1 . 1. 1988 14  
+ varstvena družina

Vrtec Bled - Enote 
Bled, Gorje in 
Bohinjska Bela

Darja Vernig Jelka Kolman

1998/1999 14 Vrtec Bled - Enote 
Bled, Gorje in 
Bohinjska Bela

Darja Vernig Jelka Kolman

2002/2003 11  
Uvedba 9-letne  
osnovne šole na 

Bledu

Vrtec Bled - Enote 
Bled, Gorje in 
Bohinjska Bela

Darja Vernig Bernarda Vahter

2003/2004 12 Vrtec Bled - Enote 
Bled, Gorje in 
Bohinjska Bela

Darja Vernig Bernarda Vahter

2009/2010 13 Vrtec Bled- Enote 
Bled, Gorje in 
Bohinjska Bela

Darja Vernig Bernarda Vahter

2010-2015 13 do 18 Vrtec Bled, enote 
Bled, Gorje  

(do l. 2010) in 
Bohinjska Bela

Andreja Novšak Bernarda Vahter  
Rebeka Poček Oštir 
(od leta 2012 dalje)

2016 dalje 18  
(leta 2015/ 
16 pa 19)

Vrtec Bled  
z enotama Bled in 

Bohinjska Bela

Helena Ule Rebeka Poček Oštir
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1950
Množična organizacija »ANTIFAŠISTIČ-
NA FRONTA ŽENA« (AFŽ) Bled je dala 
pobudo za ureditev doma za varstvo 
otrok – »DOM IGRE IN DELA«. Dom naj 
bi obiskovali otroci zaposlenih mater.

Starost otrok: od 3 do 7 let. Zajetih je 
bilo 45 otrok.

Občina Bled je v ta namen dala na raz-
polago stavbo splošnega družbenega 
premoženja (Vila Marija – Grad 14a).

15. 3. 1950
Osnovan je bil začasni odbor, ki je prev-
zel vse priprave za ureditev stavbe ter 
prostorov doma igre in dela. Odbor so 
sestavljali:

1. predsednica Pavla Kostrin, 
2. tajnica Milka Jan, 
3. blagajničarka Ivanka Arh in 
4. člani Franc Jemc, Rosanda Štrukelj, 
Milka Jerina, Franc Potočnik, Anton 
Stare ter Mišo Šuštarič.

V pripravah in ureditvenih delih so ra-
zen organizacije AFŽ sodelovale tudi 
druge množične organizacije, ki so pri-
rejale brezplačne delovne akcije v stavbi 
in na vrtu. Sobni inventar, omare, mize 
in stolčki so bili preneseni iz šole, kjer jih 
je ravnatelj šole spravil leta 1945, po os-
voboditvi, ostali inventar in tudi v veči-
ni vsa obrtniška dela v stavbi so izdelali 

Šolsko leto 1954/55
Organizirani so bili trije roditeljski ses-
tanki z obravnavo tekoče organizacijske 
in pedagoške problematike vrtca.

Vpisanih je bilo že 78 otrok.

Šolsko leto 1955/56
Otrokom v vrtcu začnejo pripravljati 
hladno malico.

V ustanovi je bilo 74 otrok.

Šolsko leto 1957/58
Po izselitvi stranke iz stavbe so uredili 
še eno igralnico. Nabavili so peči, utr-
dili strope, izdelali nove stopnice, pre-
belili vse prostore in prebarvali opre-
mo. Uredili so vrt, betonirano igrišče in 
peskovnik, postavili gugalnico, mize in 
klopi. Vrtec je bil odprt od 7. do 14. ure.

V štirih oddelkih je bilo 90 otrok.

Šolsko leto 1960/61
Ob združitvi občin Bled, Bohinj in Ra-
dovljica v skupno občino s sedežem 
v Radovljici je vse pravice in dolžnosti 
ustanovitelja prevzela združena Občina 
Radovljica.

Otrok je bilo 81.

obrtniki brezplačno. Perilo, obleke in 
posodo so podarila različna podjetja in 
hoteli na Bledu. 

Dom igre in dela Bled so odprli 15. 3. 
1950. Upravne posle je prevzela in 
vodila Antonija Kokrin, vzgojno delo pa 
vzgojiteljica – pripravnica Damira Jerom 
in otroška negovalka Zofija Kopinič.

Tehnično osebje: ena kuharica, ena 
kuhinjska pomočnica in dve snažilki.

Šolsko leto 1950/51
Zaradi neurejenosti kuhinje je bilo ku-
hanje kosil za otroke ukinjeno. Malico 
so si otroci nosili v ustanovo sami, kosilo 
so jim prinesli iz Hotela Jelovica.

V ustanovi je bilo 40–45 otrok.

Šolsko leto 1952/53
Otroci so odhajali opoldne domov na 
kosilo in se ob 13. uri vračali v vrtec.

Vpisanih je bilo 55 otrok.

Šolsko leto 1953/54
Dva oddelka otrok sta bila v vrtcu do-
poldne, eden pa v popoldanskem času.

Število otrok naraste na 65.

Šolsko leto 1963/64
Izdelani so bili samoupravni akti zavoda.
Vpisanih je bilo 60 otrok.

Šolsko leto 1964/65
Ugotavljajo, da je stavba povsem dotra-
jana, prostori nehigienični, sanitarij pre-
malo.

V ustanovi je bilo 90 otrok.

Šolsko leto 1965/66
Dnevno bivanje se je podaljšalo – vrtec 
je bil odprt od 6. ure do 14.30. Poteka-
la so prenovitvena dela: nova streha, 
prezidava verande, povečanje sanitarij, 
urejanje centralne kurjave.

Vpisanih je bilo 88 otrok.

Šolsko leto 1966/67
Tovarna čipk in vezenin Bled je prispe-
vala denar za ureditev prostorov za 
dvoletne otroke.

Vpisanih je bilo 100 otrok.

Šolsko leto 1967/68
1. 3. 1968 se je pričela MALA ŠOLA – 
program priprave otrok na šolo. Poteka-
la je v dveh oddelkih v popoldanskem 
času od 13. do 17. ure.

1. 6. 1968 je bil v vrtcu 101 otrok.
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Šolsko leto 1968/69
V pomladnih mesecih so se skrajšale 
individualne zaposlitve zaradi časa, 
namenjenega sprehodom in igram na 
prostem. Tudi kosilo je bilo organizirano 
občasno na vrtu.

Vpisanih je bilo 108 otrok.

Šolsko leto 1969/70
Sprejetih je bilo le 90 otrok.

1. 1. 1970
Zavod je bil ukinjen in priključen VVZ  
Radovljica.

Šolsko leto 1970/71
Začeli so enotno načrtovati vzgojno 
delo in enotno pisati vzgojne priprave 
za celotni zavod. Predpisani so bili tri-
mesečni načrti, tedenski vzgojni načrti 
in dnevne priprave.

Vodenje enote – vrtca na Bledu je pre- 
vzela Marija Troha.

Vpisanih je bilo 100 otrok.

Šolsko leto 1972/73
Vsi otroci so bili vključeni v preventiv-
no zdravljenje zob. Pripravili so razstavo 
otroških risb in izdelkov.

Vpisanih je bilo 110 otrok.

Šolsko leto 1978/79
29. 11. 1978 je bilo uradno odprtje no-
vega vrtca, vselitev pa je potekala 14. 12.  
1978. V 10 oddelkih je bilo prostora za 
200 otrok.

Šolsko leto 1979/80
Delo so začeli v 14 oddelkih, od tega je 
bilo 11 rednih z varstvom, dva oddelka 
male šole brez varstva ter razvojni od- 
delek za otroke z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju.

Šolsko leto 1980/81
Vzgojiteljice so izdelovale zelo lepa di-
daktična sredstva za razvoj govora, 
matematične predstave in pojme ter 
improvizirane instrumente. Na obisku 
v vrtcu je bila delegacija vzgojiteljev in 
učiteljev s Švedske s predstavniki pe- 
dagoških služb SRS. Ogledali so si delo 
po oddelkih in izrazili pohvale glede 
urejenosti vrtca in dela vseh zaposlenih  
v zavodu, za kar smo prejeli tudi poseb-
no priznanje Zavoda za šolstvo SRS.

Šolsko leto 1981/82
V enoti je delalo 13 vzgojiteljic s stro- 
kovnim izpitom, en ortopedagog in 
sedem varuhinj.

Šolsko leto 1973/74
Otroke so sprejeli v zavod po kriteri-
jih, po katerih so imeli prednost otroci 
samohranilk, vzgojno, materialno in so-
cialno ogroženi otroci in otroci zapos-
lenih mater. Imenovali so komisijo za 
sprejem otrok v vrtec.

Vpisanih je bilo 106 otrok.

Šolsko leto 1974/75
Odklonjenih je bilo 70 otrok, vpisanih je 
bilo 110 otrok.

Šolsko leto 1975/76
Začela se je intenzivna priprava načrtov 
za gradnjo novega vrtca.

Vpisanih je bilo 105 otrok.

Šolsko leto 1976/77
V oddelku starejših otrok je bil izveden 
celotni program priprave na šolo in pro-
gram tekmovanja za športno značko.

Vpisanih je bilo 105 otrok.

Šolsko leto 1977/78
Organizirali so prireditve: praznovanja 
ob državnih praznikih, dnevu mladosti 
in ob zaključku šolskega leta.

Vpisanih je bilo 107 otrok.

V aprilu so začeli z delom v varstveni 
družini na Dobah, v katero je bilo vklju- 
čenih 6 otrok, starih od 8 mesecev do 
2 let.

V vzgojo in varstvo je bilo vključenih 
307 otrok.

Šolsko leto 1982/83
Vpisanih je bilo 320 otrok v 14 oddel-
kih in dveh oddelkih varstvene družine 
(15 otrok). Na podstrešju so uredili 
večnamenski prostor in nabavili opremo 
za telovadnico.

Šolsko leto 1983/84
Vsa praznovanja so potekala v lepo ure-
jenem večnamenskem prostoru. Pro-
slave so popestrili z novimi oblikami: 
22. 12. je vrtec obiskal vojak, ob dnevu 
varnosti miličnik, za kulturni praznik so 
priredili koncert, na katerem so nasto-
pili pevski zborček, harmonikar, kitaristi, 
violinist in pianist, ob 8. marcu je otroke 
obiskala žena – borka, pripravili pa so 
tudi razstavo – ideje za izdelovanje ig-
rač doma.

V vzgojo in varstvo je bilo vključenih 
340 otrok.

Šolsko leto 1984/85
Starše so vabili v oddelke, da so pred-
stavili svoje poklice; otroci so jih obis-
kovali na delovnih mestih.
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Skozi vse šolsko leto so bili pozorni 
na vsebine, ki so pripomogle k razvoju 
otrok.

Vključeni so bili 304 otroci.

Šolsko leto 1985/86
V zimskem času so pet- in šestletni otro-
ci enkrat tedensko drsali na drsališču 
Bled, kar se je v naslednjih letih nadal-
jevalo.

Vpisanih je bilo 335 otrok.

Šolsko leto 1986/87
V oddelkih starejših otrok so redno iz-
vajali zobozdravstveno preventivo.

V vrtec je bilo vpisanih 335 otrok.

Šolsko leto 1987/88
V vseh skupinah so pripravili nastope  
s področja spoznavanja okolja – FIZI- 
KALNI POSKUSI in v večnamenskem 
prostoru pripravili razstavo 35 premerov 
fizikalnih poskusov skupaj s strokov-
no literaturo na temo OPAZUJEMO, 
SPOZNAVAMO, PREIZKUŠAMO.

Vpisanih je bilo 300 otrok.

Šolsko leto 1992/93
V mesecu decembru so delavci vrtca 
skupaj s člani Sveta staršev organizirali 
prodajo rabljene športne opreme.

Vpisanih je bilo 293 otrok.

Šolsko leto 1993/94
V tem šolskem letu je bila glavna usme- 
ritev vrtca pripraviti čim več igranih igric 
v izvedbi delavk vrtca.

Vpisana sta bila 302 otroka.

Šolsko leto 1994/95
Ob kulturnem prazniku so pripravili 
skupno praznovanje v večnamenskem 
prostoru. K sodelovanju so povabili pev- 
ca solista in citrarko. Celotna prireditev 
je bila izvedena v obliki projekta vrtca. 
Otroci so sodelovali na občinskem tek-
movanju Kaj veš o prometu. Vsi otroci, 
tudi najmlajši, so si umivali zobe.

Vpisanih je bilo 299 otrok.

Šolsko leto 1995/96
V večnamenskem prostoru so pripravili 
razstavo igralnih kotičkov: dom – druži-
na, zdravnik, gledališče, fizikalni kotiček. 
V decembru so strokovne delavke otro-
kom zaigrale igrico Zvezdica Zaspanka.

Vpisanih je bilo 297 otrok.

Šolsko leto 1988/89
V mesecu juniju je 40 otrok letovalo  
v Novigradu. Spremljale so jih vzgojitel-
jice.

Vpisanih je bilo 290 otrok.

Šolsko leto 1989/90
V marcu so se staršem ponudile alter-
nativne dejavnosti: učenje angleščine, 
nemščine, plesno in glasbeno delavni-
co. Za vse dejavnosti je bilo veliko zani- 
manje.

Vpisanih je bilo 262 otrok.

Šolsko leto 1990/91
Vzgojno delo je potekalo po tematskem 
načrtovanju. Ena vzgojiteljica je sredi 
leta, po seminarju v Žalcu, začela s pro-
jektnim delom.

Vpisanih je bilo 288 otrok.

Šolsko leto 1991/92
Otroci in starši so si lahko izposojali ig-
rače v KNJIŽNICI IGRAČ. Na vrtu ob 
vrtcu so otroci spoznavali, kaj pome-
ni saditi, zalivati, pleti. Ustanovljen je 
bil Svet staršev, ki ga je vodila Martina 
Šefman.

Vpisanih je bilo 267 otrok.

Šolsko leto 1996/97
V spomladanskem času so bili »mali 
šolarji« vključeni v tečaj plavanja, ki so 
ga izvajali vaditelji iz Plavalnega kluba 
Radovljica. V Tednu otroka so otroci 
slikali s kredami na asfalt pred Hotelom 
Park.

Vpisanih je bilo 272 otrok.

Šolsko leto 1997/98
1. 1. 1998 je bil ustanovljen Vrtec Bled.

V vseh skupinah so se ob celoletnem 
projektu NARODNI OBIČAJI pripravljali 
na zaključno prireditev, ki so jo povezali 
s praznovanjem ob 20. obletnici odprtja 
nove stavbe. Nastopale so vse skupine; 
starejše pa so različne dejavnosti poka-
zale v okviru Legende o nastanku Blej- 
skega jezera. V večnamenskem prosto-
ru je bila na ogled razstava starih pred-
metov.

Vodenje vrtca je prevzela Darja Vernig.

Vpisanih je bilo 256 otrok.

Šolsko leto 1998/99
V oddelku za otroke s posebnimi po-
trebami je trikrat tedensko po štiri ure 
pomagal vojak, ki je civilno služil vojaški 
rok.

Zborček otrok iz vrtca je pod vodstvom  
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Jelke Kolman nastopil na prireditvi  
S pesmijo in plesom v pomlad v Festival-
ni dvorani na Bledu.

Strokovni svet RS za izobraževanje je 
sprejel Kurikulum za vrtce, ki je podlaga 
za delo v vseh javnih vrtcih v naši državi.

Število otrok se je od septembra, ko je 
bilo vpisanih 233 otrok, do junija pove- 
čalo na 243.

Šolsko leto 1999/2000
Prednostni nalogi v tem letu sta bili praz-
novanje 50. obletnice vrtca in Prešer-
novo leto. Ob praznovanju obletnice 
je bila prireditev z naslovom Vrtec kot 
balonček v Festivalni dvorani na Bledu. 
Nastopili so vsi otroci iz enote na Bledu. 
Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.

V času poletnih počitnic je bila izvedena 
adaptacija podstrešja na novi stavbi na 
Bledu.

Vpisanih je bilo 257 otrok.

Šolsko leto 2001/02
V obnovljenem delu vrtca so bili pros-
tori namenjeni 1. razredu osnovne šole.

Strokovni aktivi so pripravili usmeritve 
za lepo vedenje. Projekt Lepo vedenje 
so predstavili na republiškem posvetu 
vrtcev v Portorožu, zaključil pa se je  
z razstavo domiselnih pogrinjkov za raz- 
lične priložnosti.

je bil en majhen škrat. Na prereditvi so 
nastopili vsi otroci vrtca. V prostoru 
pred dvorano je bila razstava otroških 
izdelkov na temi Bled in Grad.

Otroci so nadaljevali v humanitarni akci-
ji Tisoč knjig za tisoč otrok revije Otroci.

Nekaj strokovnih delavk je sodelovalo  
v raziskovalnem projektu Univerze 
Maribor.

Vpisanih je bilo 190 otrok.

Šolsko leto 2004/05
Zaključil se je projekt vrtca o izdelavi 
vprašalnikov za spremljanje otrokovega 
razvoja (Mreža 1 Šole za ravnatelje).

Vsi tečaji v okviru Zlatega sončka so 
bili za otroke brezplačni, saj je stroške 
tečaja plačala ustanoviteljica – Občina 
Bled. Tečaja drsanja se je udeležilo 93 % 
otrok, smučarskega tečaja 86 % otrok in 
plavalnega tečaja 79 % šestletnih otrok. 
Otroci so imeli pred vstopom v šolo vsa 
nadaljnja leta možnost obiskovati brez-
plačne tečaje, saj sta stroške tečaja krili 
ustanoviteljici – Občina Bled in Občina 
Gorje.

Na decembrski prireditvi Škrat Fitko, 
kam greš? so otroci nesli škratove lučke 
in svetili na poti do Zake sebi in svojim 
staršem.

Z muzeji radovljiške občine so sodelova-
li v projektu o čebelici Maji.

Vpisanih je bilo 259 otrok.

Šolsko leto 2002/03
Vsi šestletni otroci so bili vključeni v de-
vetletno osnovno šolo, zato se je znižalo 
število vključenih otrok v vrtec. Otroci 
iz osnovne šole (1. razred) so imeli pouk 
v obnovljenih prostorih vrtca.

Ob pripravah na tisočletnico Bleda so  
v oddelkih drugega starostnega obdobja 
izvajali projekt o Arnoldu Rikliju.

V humanitarne namene so otroci zbirali 
igrače za malčke v Afriki.

V decembru so si otroci in starši ogledali 
nastop godalnega kvarteta Bassilio.

Razvojni tim je sodeloval v Mreži 1 
Šole za ravnatelje pri načrtovanju akcij 
– izboljšav. Področje izboljšave je bilo 
individualno delo z otrokom. Projekt 
se je nadaljeval v naslednjih šolskih le-
tih z izdelavo opomnikov kot orodja za 
spremljanje in vrednotenje otrokovega 
napredka.

Vpisanih je bilo 198 otrok.

Šolsko leto 2003/04
Ob 1000. obletnici Bleda je potekala 
prireditev v Festivalni dvorani Enkrat 

V maju je skupina otrok sodelovala pri 
izvedbi verižnega eksperimenta v Can-
karjevem domu v Ljubljani.

Šolsko leto 2005/06
Skupaj z Zavodom RS za šolstvo smo 
začeli izvajati inovacijski projekt Med-
generacijska srečanja v vrtcu. Skupaj  
z osmimi vrtci z območja cele Slovenije 
smo bili združeni v mrežo vrtcev, ki je 
sodelovala v projektu S skupnimi koraki 
gradimo kakovost v vrtcih. Naslov pro-
jekta na Bledu je bil Spremljanje preh-
ranskih navad otrok v vrtcu.

Otroci so sodelovali v dobrodelni ak-
ciji Pravljice za male bolnike in v akciji 
Stekleničke upanja za bolnike z rakom.

Vrtec se je prvič vključil v projekt Turi- 
zem in vrtec, ki je skupni projekt Skup- 
nosti vrtcev Slovenije in Turistične 
zveze Slovenije.

Predstavnice vrtca so s predstavitvami 
dobre prakse sodelovale na posvetu 
vrtcev Slovenije o kakovosti v vrtcu.

Za razvojni oddelek na Bledu so 
udeleženci turnirja prijateljstva za pred-
sednikov pokal v golfu prispevali denar, 
s katerim so izboljšali bivalne pogoje  
v oddelku.

Pri izvajanju dejavnosti je tri mesece 
sodeloval študent z Japonske.

Vpisanih je bilo 166 otrok.
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Šolsko leto 2006/07
V tem letu je bila opravljena anketa med 
starši o počutju otrok v vrtcu in o oceni 
dela strokovnih delavcev. Najvišja mož-
na ocena je bila 5. Počutje otrok v vrtcu 
so starši ocenili z oceno 4,6, strokovne 
delavke vrtca pa so bile ocenjene z oce-
no 4,8.

Celotni vrtec se je vključil v mednarodni 
projekt s področja ekologije Ekovrtec in 
je v tem letu pridobil ekozastavo, kar je 
treba vsako leto obnavljati.

Vrtec je obiskala predstavnica Unicefa.

Vrtec je obiskovalo 185 otrok.

Šolsko leto 2007/08
Izveden je bil interni projekt na ravni 
celotnega zavoda Umetnost v vrtcu, pri 
katerem je sodeloval tudi Ciril Kraigher. 
Projekt se je zaključil z razstavo v Festi-
valni dvorani.

Izdelali smo punčke iz cunj (Unicef). Na 
skupni prireditvi je otroke pozdravila 
ambasadorka Unicefa Milena Zupančič.

V jesenskem času je vrtec sodeloval z 
razstavo izdelkov iz papirja na Medn-
arodnem simpoziju papirničarjev.

Vpisanih je bilo 191 otrok.

Zelo odmevna je bila razstava izdelkov 
otrok z naslovom »100 JEZIKOV 
OTROK« in predstavitev dela v vrtcu 
z elementi koncepta Reggio Emilia na 
Pristavi na Bledu.

V tem letu smo pričeli izdajati vrtčevs-
ko glasilo »Labodki«, v katerem se pred-
stavljajo vse skupine otrok.

Ravnateljica s petletnim mandatom je 
postala Andreja Novšak.

V tem šolskem letu je vrtec obiskovalo 
214 otrok. 

Šolsko leto 2011/12
V tem letu smo znova obudili pomen 
kulturne dediščine in pričeli izvajati 
večletno prednostno nalogo IZ RODA 
V ROD.

Veliko pozornosti v tem letu smo name-
nili povezovanju z lokalnim okoljem. 

V tem letu smo zaradi povečanega šte-
vila vpisa odprli dva dodatna oddelka 
(Slončki, Žabice). Skupaj smo imeli torej 
18 oddelkov. Vpisanih je bilo 314 otrok.

Šolsko leto 2012/13
S prednostno nalogo Iz roda v rod smo 
pod naslovom »Kaj domačega mi zapoj 
al‘ pa povej« v vrtcu gostili znane slov-
enske glasbenike. Predstavili so nam pe-
smi, ki so jih oni kot otroci radi prepevali 

Šolsko leto 2008/09
V veljavo je stopilo določilo, da je za dru-
gega otroka iz družine vrtec brezplačen, 
kar je pomenilo večje število vpisanih 
otrok prvega starostnega obdobja.

V okviru projekta Ekovrtec so otroci 
spoznavali službene pse pri policiji in 
pse, človekove prijatelje, ter skrb zanje.

V maju je bilo v Ribnem srečanje vseh 
slovenskih ekovrtcev na temo »Čebele«. 
Organizator srečanja je bil Vrtec Bled.

Vpisanih je bilo 208 otrok.

Šolsko leto 2009/10
Vrtec na Bledu je prejel priznanje 
Gorenjske turistične zveze za prvo mes-
to v kategoriji »Najbolj urejen vrtec«. 

Prostor za sestanke je bil preurejen v ig-
ralnico za nov oddelek otrok.

Vpisanih je bilo 223 otrok.

Šolsko leto 2010/11
To leto smo začeli sodelovati v medn-
arodnem projektu AIESEC. Študentka 
iz Rusije je preživela tri tedne z otroki v 
vrtcu in jim prek iger, pesmi, pravljic ... 
predstavila svojo deželo, mi pa smo jo 
naučili veliko o Sloveniji in ji predstavili 
Bled.

in zaradi katerih so sedaj znani. Gostili 
smo Aleksandra Mežka, Simono Vodop-
ivec Franko, Tanjo Žagar in Ansambel 
Saša Avsenika. Vsake prve tri petke v 
mesecu smo se vsi zbrali na »Minutah 
slovenskih ljudskih pesmi«, vsak zadnji 
petek pa na »Minutah slovenskih ljud-
skih plesov«, kjer smo vsi skupaj prepe-
vali in plesali ob ljudskih melodijah.

Na igrišču vrtca ob Seliški cesti smo s 
pomočjo hišnikov izdelali ekovrt (več 
manjših gredic), kjer so skupine otrok 
posadile in skrbele za zelišča, sadje in 
zelenjavo. Velik poudarek smo namen-
jali zdravi prehrani v vrtcu (ekološka 
prehrana ter tradicionalne slovenske 
jedi).

V akciji Gorenjske turistične zveze 
»Moja dežela, lepa in gostoljubna« smo 
za urejenost vrtca osvojili 2. mesto.

Zaposlene vrtca je župan Janez Fajfar 
odpeljal na tridnevno strokovno ekskur-
zijo v Dubrovnik.

Vrtec se je na prošnjo ustanovitelja z 
nastopom Legenda o nastanku Blejs-
kega jezera ter razstavo izdelkov otrok 
predstavil na občinski prireditvi v Festi-
valni dvorani.

Proslavo ob 20. obletnici naše države 
smo (kot zaključek glasbenega leta) 
praznovali z Godbo Gorje.

V vrtec je bilo vpisanih okoli 310 otrok.
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Šolsko leto 2013/14
Prednostna naloga v tem letu je bila 
NAZAJ V NARAVO. S pomočjo projekta 
Gozd in podeželje – odprto učno okolje 
mladih smo dodatno pozornost nameni-
li bivanju, igri in učenju v naravi. V pove- 
zavi s tem smo poleg ekovrtička na ig-
rišču vrtca prevzeli še njivo na občinski 
zemlji, kjer so strokovni delavci z otro-
ki prebili veliko dopoldnevov v skrbi za 
pridelke. Toliko večji užitek je bilo po-
tem jesti to pridelano zelenjavo, ki so 
nam jo v obrokih pripravile kuharice.

V projektu AIESEC smo gostili študenta 
iz Argentine v Globalni vasi, ob zaključ- 
ku projekta pa so naši otroci spoznali 
značilnosti držav študentov iz Nemčije, 
Ukrajine, Tanzanije in Argentine.

Skupini iz enote na Bohinjski Beli sta  
s svojim vrtičkom sodelovali v akciji 

Šolsko leto 2014/15
Začetek šolskega leta (vse do konca 
decembra) smo zaradi prenove vrtca 
na Bledu predšolsko dejavnost izvajali  
v vojašnici na Bohinjski Beli. Konec de-
cembra smo se vrnili v prenovljen in ener- 
getsko saniran vrtec na Bledu.

Februarja je bilo uradno odprtje pre- 
novljenega vrtca. Slovesnosti so se 
udeležili župan, zaposleni in svetniki 
Občine Bled, predstavniki Slovenske 
vojske, ravnatelji javnih zavodov, pro-
jektanti, izvajalci, sosedje ... Posebej 
smo na odprtje povabili starše in upoko-
jene sodelavce in naši strokovni delavci 
so jim zaigrali gledališko-glasbeno-ples-
no predstavo »Mojca Pokrajculja«.

»Moja dežela, lepa in gostoljubna« 
(Gorenjska turistična zveza) in na regio-
nalni ravni osvojili 2. mesto.

V tem letu smo pričeli z Zeliščnim festi-
valom, za katerega takrat še nismo ve-
deli, da bo postal vsakoletna tradicija.

V enoti na Bohinjski Beli pa so to leto 
pričeli izvajati Škratov pohod, ki je prav 
tako postal tradicionalen in ga izvajajo 
vsako leto.

Junija smo enoto vrtca na Bledu zaradi 
rekonstrukcije in energetske sanacije 
vrtca do konca avgusta preselili v pro-
store OŠ Bled in tam opravljali vse de-
javnosti, konec avgusta pa smo se zno-
va selili na lokacijo Vojašnice Boštjana 
Kekca na Bohinjsko Belo in imeli tam 
začasno blejsko enoto vrtca.

V vrtec je bilo vpisanih okoli 310 otrok.

Z igrico »Mojca Pokrajculja« so naši 
strokovni delavci nastopili tudi na 
občinski proslavi v Festivalni dvorani.

Po daljšem načrtovanju smo uspešno 
izvedli vseblejsko evakuacijsko vajo 
»Potres 2015«, ki je zahtevala veliko lo-
gistike (sodelovali smo z gasilci, policisti, 
redarji, vojaki, zdravstvenim osebjem, 
kinologi ...).

Na Beli so pričeli z večletnim projek-
tom Simbioza giba, v okviru katere-
ga vrtičkarji spodbujamo in povabimo 
pripadnike starejše generacije, da se 
nam pridružijo pri telovadbi; se z nami 
razgibavajo, sprehajajo ter tako vsi sku- 
paj poskrbimo za naše zdravje.

V vrtec je bilo vpisanih okoli 310 otrok.
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Šolsko leto 2015/16
V tem šolskem letu smo se poleg bivan-
ja na prostem, aktivnega učenja otrok in 
kulturne dediščine vključili tudi v pro-
jekt Etika in vrednote.

Še vedno smo tesno sodelovali z vojaki 
iz vojašnice z Bohinjske Bele (pripravili 
vojaški poligon na igrišču, vojak in vo-
jakinja sta se preoblekla v dedka Mraza 
in babico Zimo in razveselila otroke).

Na sejmu Altermed smo prejeli prvo na-
grado za izgled in vsebino stojnice na 
temo Zeliščni festival.

V okviru Skupnosti vrtcev Slovenije 
smo v Festivalni dvorani na kulturnem 
dnevu gostili vse vrtce iz Slovenije, ki so 
nastopili ali pa si le ogledali prireditev. 
Zaposleni smo izdelali drobne spominke 
za vse obiskovalce (1500 ljudi) ter tudi 
nastopili z umetniško točko.

Skupina iz enote na Beli se je povezovala 
z otroki iz vrtca izven naše države prek 
projekta Say hello to the world (preko 
Skypa so se javili v zagrebški vrtec iz 
Planice v času svetovnega prvenstva). 
Strokovni delavki sta to dobro prak-
so predstavili tudi na mednarodnem 
posvetu v Rimskih Toplicah.

Nova ravnateljica je postala Helena Ule. 

V tem letu smo imeli na začetku leta 18 
oddelkov (15 rednih in 1 razvojni od- 
delek na Bledu ter 2 kombinirana odd-
elka na Bohinjski Beli). Sredi šolskega 

leta pa smo dodatno odprli še 1 oddelek  
z najmlajšimi otroki (v prostoru, kjer smo 
imeli knjižnico). V vrtec je bilo vpisanih 
okoli 330 otrok.

Šolsko leto 2016/17
V tem šolskem letu smo aktivno pričeli 
izvajati večletni projekt »FIT Slovenija 
– Fit kobacaj« z namenom kakovost-
nejše gibalne vzgoje zlasti v prvem sta-
rostnem obdobju. Vzporedno z rastjo 
turizma v našem kraju smo se vključili  
v projekt TZS Turizem in vrtec, v okviru 
katerega otroci spoznavajo prve turis-
tične korake.

Otroci iz enote na Beli so jeseni nasto-
pili na odprtju prenovljenega Doma kra-
janov.

Na regionalnem srečanju DEKD v Moj- 
strani sta januarja 2017 strokovni delav-
ki z Bohinjske Bele predstavili Škratov 
pohod (tokrat že četrti) z naslovom Od 
vrat do vrat po Beli.

Na dan 10. Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka smo se na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije, da čim bolj številčno po 
celi državi zapojemo pesem Lojzeta Sla-
ka Čebelar, zbrali vsi v vrtcu in ob 10. uri 
v en glas zapeli pesem. To so prišli pos-
net iz Radia Triglav in Radia Slovenija.

Na sejmu Altermed smo marca 2017  
s predstavitvijo našega dela za stojnico 
na temo »Odgovorno s hrano – zdrava, 

uravnotežena prehrana in lokalna pride-
lava« prejeli zlato priznanje.

Poklic vzgojitelj/ica ter potek dneva  
v vrtcu smo predstavili v oddaji Bled TV 
»Ko bom velik, bom ...«

Zaradi premajhnega vpisa smo s tem 
letom zaprli razvojni oddelek na Bledu. 
Prav tako smo v enoti na Beli zaprli en 
oddelek, saj je podružnična šola potre-
bovala »našo« igralnico za učilnico. Te 
otroke smo prepisali na Bled in tako 
imeli na Bledu 17 oddelkov, na Beli pa 1.

V rednih oddelkih je raslo število otrok  
s posebnimi potrebami (integracija).

V vrtec je bilo vpisanih okoli 325 otrok, 
v oddelke je bilo vključenih 8 otrok  
s posebnimi potrebami. 

Šolsko leto 2017/18
Vključili smo se v razvojno-raziskovalni 
projekt Šole za ravnatelje »Distribuira-
no vodenje« in izdelali Razvojni načrt 
vrtca ter posodobili vizijo. To leto so se 
strokovne delavke začele izobraževati 
tudi za delo po metodologiji Korak za 
korakom v sodelovanju s Pedagoškim 
inštitutom.

Po več letih je znova zaživel otroški pev- 
ski zborček. Za najstarejše otroke smo 
organizirali tedenske angleške urice (zu-
nanji izvajalec).

Nova pridobitev so bile talne igre (na ig-
rišču in na hodnikih vrtcev).

Na Bohinjski Beli so dobili novo igrišče 
ob vrtcu (KS Bohinjska Bela). Izvajali so 
redne (vsak petek) t. i. Simbioza spre-
hode Podrojami – pridružili so se jim la-
hko vsi domačini, ki so se želeli razgibati 
in biti v družbi otrok.

Za en dan smo gostili Hiško eksperi-
mentov in si ogledali Mehurčkologijo in 
Jajčkologijo. Vsi otroci (in popoldne še 
starši skupaj z otroki) so imeli v telovad-
nici na voljo različne poskuse, ob katerih 
so spoznavali naravne zakonitosti.

Na terasi Polžkov in Medvedkov smo 
pridobili nov nadstrešek, ki omogoča, da 
so otroci lahko vsakodnevno na svežem 
zraku ne glede na padavine.

Na Zeliščnem festivalu so naše kuhari- 
ce za vse otroke odlično zaigrale igrico 
Kekec in Pehta.

Maja Poklukar (vzgojiteljica iz enote na 
Bohinjski Beli) je za svoje delo prejela zla-
to plaketo Občine Bled. Predstavili smo 
tri referate na mednarodnih posvetih.

Najstarejši otroci so po dolgih letih zno-
va preživeli noč v vrtcu z vzgojiteljicami.

Na Bohinjski Beli so Zeleni škrati ob po-
moči staršev v gozdni igralnici Zagradiše 
izdelali »Labirint ljubezni in ustvarjalno-
sti«.

Otroci, ki so obiskovali nogometne urice, 
so junija 2018 na mednarodnem turnir-
ju Alpe-Adria v Beljaku osvojili 3. mesto 
(tekmovalo je skoraj 40 ekip iz več držav).
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V vrtec je bilo vpisanih okoli 325 otrok, 
v oddelke je bilo vključenih 8 otrok  
s posebnimi potrebami. 

Šolsko leto 2018/19
Na vseslovenski otvoritvi Dnevov ev-
ropske kulturne dediščine so v Festi-
valni dvorani nastopile 4 skupine naših 
otrok.

Enota Bohinjska Bela je v tem letu praz-
novala 40. obletnico svojega obstoja.  
V domu krajanov smo pripravili razstavi 
»Vrtec nekoč« (v dvorani in na hodniku 
doma) ter »Vrtec danes« (na zunanjih 

V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom 
smo skrbeli za strokovno rast in podpo-
ro SD ter spreminjanje kakovosti dela  
z otroki. Nastali sta prvi dve USS (učeči 
se skupnosti). Nekatere naše vzgojitel-
jice so pridobile naziv svetnica.

Že nekaj let so naši pet- do šestletni 
otroci deležni tečaja drsanja, smučanja 
in plavanja.

V vrtec je bilo vpisanih okoli 330 otrok, 
11 otrok s posebnimi potrebami v red-
nih oddelkih.

oknih doma). 5. 4. 2019 je temu sle-
dil še slavnostni dogodek – odmevna 
prireditev »Mi smo gozdni škratje« (zbra-
li so se tudi predstavniki prve generacije 
takratnih vrtičkarjev – sedanjih odraslih 
in presenetili svojo vzgojiteljico izpred 
40 let Makso (Kozikar) Ambrožič). 

Enota vrtca na Bohinjski Beli je za svoje 
40-letno uspešno delovanje na občinski 
prireditvi aprila 2019 prejela častni znak 
»Rajska ptica«.

Pridobili smo nadstrešno povezavo  
s »staro stavbo«. Okrepili smo sodelo-
vanje z OŠ Bled, zlasti na prehodu iz vrt-
ca v šolo.

Šolsko leto 2019/20
To leto je za nas praznično leto, saj 
praznujemo 70. obletnico delovanja 
predšolske vzgoje na Bledu. Več o le-
tošnjem dogajanju je zapisano v poglav-
ju »Iz naših programov«.

Jeseni smo odšli na prvo Erasmus+ 
mobilnost in si ogledali vrtce na Nor-
veškem, zlasti delo v naravi. V pripravi je 
namreč projekt Vrtna igralnica ob vrtcu 
(Seliška cesta).

V vrtec je letos vpisanih okoli 320 otrok. 

 
Rebeka Poček Oštir



Vrtec Bled 70 let

3130

Spomini, 
spomini

Osnovnošolci

KAJ JE MOJA PRVA MISEL O VRTCU? KAJ MI JE BILO VŠEČ, 
KAJ NE?

V vrtcu mi je bilo všeč, ker ni bilo nalog in smo se več igrali. Jure, 10 let

Moja prva misel je veselje. Žiga, 10 let

Da smo se v vrtcu veliko igrali. Lepo mi je bilo, ko smo se zabavali, risali in packali. 
Hana, 10 let 

V vrtcu je bilo veliko zabavnih stvari. Jakob, 10 let 

Prva misel je velik štor na hribu in lesena igrala. Nejc, 10 let 

V vrtcu mi je bilo najbolj všeč, da smo se zabavali in spali. Nina, 9 let 

Všeč mi je bilo, da sem imel prijatelje. Martin, 9 let 

V vrtcu mi je bilo najbolj všeč, ko smo peli. Lucija, 8 let 

V vrtcu mi je bilo všeč, ko smo spali. Všeč mi je bilo, ko smo se igrali. In ko se nismo 
učili. Vid, 9 let

V vrtcu mi je bilo najbolj všeč spanje in sprehodi. Iza, 9 let

V vrtcu mi je bilo najbolj všeč, ko smo spali, ker smo takrat poslušali radio, ki je štekal 
in smo se vsi smejali. Taja, 9 let 

Ko sem se vračala iz vrtca in sva z atijem gledala mojo rokico (odtis na steni), ki je še 
kar tam. Valentina, 9 let 

Da smo se veliko igrali. Da smo veliko ustvarjali. Da smo imeli veliko počitka.  
Aleksej, 8 let 

Bilo mi je všeč, da smo lahko počivali. Bilo mi je všeč, da je prišel dedek Mraz. Bilo mi 
je všeč, ko smo šli na izlete. Žana, 8 let 

Da smo se igrali, da smo imeli počitek, da nismo imeli domačih nalog. Da smo imeli 
zelo zelo dobro vzgojiteljico. Meta, 8 let 
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KAJ VRTCU ŽELIM ZA ROJSTNI DAN?

Da se zabavajo in veselijo vsega, kar bo prišlo. Brina, 10 let

Da se otroci zabavajo in da so pridni. Aleksander, 10 let

Da so zdravi, veseli in se zabavajo. Iza, 10 let

Vrtcu želim veliko sreče. Anže, 10 let

Vrtcu želim vse najboljše in da bi bil še naprej ustvarjalen. Ina, 10 let 

Želim mu, da bodo vsi, ki so tam, zelo veseli. Gašper, 10 let 

Vrtcu za rojstni dan želim, da bi imeli za kosilo palačinke. Ota, 9 let

Vrtcu za rojstni dan želim, da bo uspešen in bo dobil veliko dobrega. Nina, 9 let

Da bo veliko dobrih učiteljev. Martin, 9 let 

Da bo še kar kot zdaj. Tim, 9 let 

Vrtcu za rojstni dan želim, da bodo še dolgo tako uspešni. Ela Rosa, 9 let 

Vrtcu za rojstni dan želim, da bo še vedno tako lep. Anika, 9 let 

Da bi bili vsi otroci veseli in zdravi. Tinkara, 8 let 

Želim, da se bi vrtec povečal. Lan, 8 let 

Pridne in prijazne otroke. Da boste veliko ustvarjali in se pri tem zabavali. Veliko rado-
sti in prijateljstvo. Imejte se radi. Lejla, 8 let 

Za rojstni dan mu želim, da so notri vsi srečni v vrtcu, da se ne kregajo, da se otroci 
naučijo lepega vedenja zato, da vzgojiteljice ne bi imele toliko dela. Laura Vida, 8 let 

KAKŠEN BO VRTEC, KO BOŠ TI VELIK/STARŠ?

Mislim, da ne bo več istih vzgojiteljic in bodo novi otroci. Vse se bo spremenilo. Brina, 
10 let

Mislim, da bi ta lahko ostal, a ga bo le treba malo prenoviti, lahko bi otroci sami porisali 
steno s prelepimi risbami! Julijana, 10 let 

Mislim, da bo lep, velik, prenovljen in da bodo učitelji prijazni. Živa, 10 let

Mislim, da bo zelo modern in okolju prijazen. Žiga, 10 let

Mislim, da bo vrtec še vedno zabaven. Hana, 10 let 

Prihajali bi s konji, imeli bi letečo igralnico, imeli bi notri trampolin. Včasih bi se tudi 
učili, veliko bi športali. osnovnošolec

Ko bom velik, bo vrtec imel robote. Nace, 9 let 

Ko bom velik, bo vrtec starejši. Jaka, 9 let 

Ko bom velika, bo vrtec cel in zelo zabaven. Anika, 9 let 

Ko bom starejša, bo vrtec imel tudi bazen in še več igral. Jasna, 9 let 

Ko bom velika, bo vrtec krasen. Anja, 9 let 

Ko bom velika, bo vrtec imel ziplajn. Zoja, 9 let 

Bo večji. Imel zdrave otroke. Lep še naprej. Da jih boste zelo dobro naučili. Pija, 8 let 

Bo poln zabave in smeha. Zala, 8 let 

Ko bom velik, bo vrtec tako velik kot šola. Lovro, 8 let 

Bo iz rož, iz sladkarij in bo rozast. Maira, 8 let

Bo drugačen kot zdaj. Pa da bodo pridni otroci pa prijazne vzgojiteljice in upam, da bo 
otrokom všeč. Lana, 8 let 
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Starši

IZTOK PESRL 
(v vrtcu kot otrok, kasneje starš in nekajletni predsednik Sveta zavoda Vrtec Bled)

Vrtec je majhen vrt

Kot otrok vrtca nisem maral, vsaj na začetku. Doma pri mami je bilo prima, ampak ker 
so vsi šli v vrtec, sem šel še jaz. No, moram priznati, da mi je koristilo. Bil sem edinec,  
v skupini pa nas je bilo več kot 20 in moral si se boriti za pozornost, moral si se prilago-
diti in se prerivati. Še ko sem svojo vzgojiteljico srečal po 30 letih, ko sva z Natalijo kot 
starša glasbenika nastopala na enem od druženj starši – otroci, mi je pohvala, kako 
priden sem bil v vrtcu, neznansko prijala. 

Verjetno pa ni lepšega stavka oziroma vprašanja, ki ga starši prestrežemo ob prihodu 
po svojega nadobudneža … »Joj, zakaaaj si me že pr›šu iskat?« Predstavljam si, da je 
to najbolj iskrena pohvala in zahvala za delo vzgojiteljic, ki pa smo je veseli tudi starši. 

Ne nazadnje to ni služba za tekočim trakom, saj otrok ni kos plastike, ki četudi bo malo 
poškodovano, gre pač v vnovično predelavo ali pa recimo na loščenje, vsekakor pa 
lahko počaka do jutri. Zato občudujem vzgojiteljice in njihovo potrpljenje, razdajanje 
in toplino, ki jo nudijo otrokom.  

Nov zagon je bilo čutiti tudi po obnovi vrtca (leta 2015), ko sem bil imenovan v svet 
vrtca in izvoljen za predsednika. Kot bi zapihal svež veter in odpihnil vse probleme. 

No, prav vseh ni odpihnil, ampak pomembno je, da smo jih večino rešili, skupaj z zapos-
lenimi tako v vrtcu kot na občini.

Vrtcu Bled želim za njegov 70. rojstni dan, da bi vzgojil še veliko generacij ponosnih 
Blejcev in Blejčanov. Ti naj imajo nepozabno lepe spomine na vrtec … tudi takrat, ko 
bodo tja vnovič vstopili in za roko držali svoje otroke, vnuke, pravnuke. Naj bo VRTEC 
prispodoba za VRT, ki zahteva obilico dela, nege in pozornosti, a je vedno vredno. 

KAROLINA PRETNAR  
(mama otroka iz skupine Ježki in predstavnica staršev Vrtca Bled)

Poleg družine in doma je vrtec nekaj najlepšega, kar otroci lahko doživijo v svojem 
zgodnjem otroštvu. Tudi sama sem pred več kot tremi desetletji obiskovala Vrtec Bled 
in spomini na to obdobje so zares lepi. Rada se spomnim tistih majhnih obročkov na 
verigi, ki smo jih otroci prijeli in v četici odšli na sprehod, pa lesenih skirojev, s katerimi 
smo se tako radi spuščali po klančini, in vzgojiteljice Jelke, ki nam je ob spremljavi ki-
tare prepevala pesmice. Ne samo občutek topline in varnosti, tudi doživetja in prijatelj- 
stva so bila lepa popotnica v šolsko obdobje.

Sama sem mamica trem otrokom, zato že osmo leto vsakodnevno obiskujemo vrtec. 
V teh letih smo doživeli veliko. Dočakali smo energetsko obnovo vrtca, v času katere 
so otroci obiskovali vrtec v prostorih osnovne šole na Bledu in vojašnice na Bohinjski 
Beli, kar je bilo tako za otroke kot za starše posebno doživetje. Vrtec je z obnovo dobil 
podobo, na katero smo lahko ponosni starši, otroci, zaposleni in ne nazadnje vsi občani 
Bleda. Moji otroci so obiskovali različne skupine, spoznali različne strokovne delavce 
ter njihov način dela. Prav vsako leto posebej so bili navdušeni in so z veseljem vsako 
jutro odšli v vrtec.

Mislim, da so srečni in nasmejani otroci najboljši pokazatelj, da v vrtcu preživljajo zares 
lepe trenutke. Otroci imajo v vrtcu zares raznolike aktivnosti in vsebine od ustvar-
janja, športnih in gibalnih aktivnosti, glasbenih uric, spoznavanja kulturne dediščine 
in medgeneracijskega povezovanja do ekološkega ozaveščanja, seznanjanja z etiko in 
vrednotami ter še bi lahko naštevala. Za veselje in nasmeh na obrazih naših otrok pa 
so seveda zaslužni predvsem strokovni delavci v Vrtcu Bled. Zato vsem vzgojiteljicam 
in vzgojitelju ob tej priložnost želim, da tudi v prihodnje s tako srčnostjo opravljajo svoj 
poklic. Tudi ostalim zaposlenim (kuharicam, snažilkam in hišnikom) gre zahvala za nji-
hovo predanost. Prav tako seveda tudi vodstvu vrtca z željo, da nadaljuje z uspešnim 
delom in doseganjem zastavljenih ciljev.

Za konec dodajam misel Franklina D. Roosevelta: »Mogoče nam ne bo uspelo priprav-
iti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost.«
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KATJA KOLMAN  
(mama otroka iz skupine Metuljčki) 

Časi, ko sem jaz obiskovala vrtec, so bili še črno-beli. To je bil umirjen čas. V vrtec sem 
v družbi mame prihajala peš. Pa prav nič ni bilo čudno to, saj so tudi moji sošolci s starši 
v vrtec hodili peš. V vrtec sem začela hoditi eno leto pred malo šolo in tudi malo šolo 
sem obiskovala v vrtcu. Zdelo se mi je, kot da sem v skupini, kjer je preveč otrok. Ver-
jetno nisem bila navajena take gneče glede na to, da sem bila do teh let še doma, kjer 
me je pazila varuška. Če spomin prevrtim nazaj, imam občutek tudi, da takrat niso imeli 
v vrtcih kakšnih posebnih izobraževalnih programov oziroma jih je bilo verjetno veliko 
manj kot danes. Vrtec je bil sam po sebi bolj kot ne varovalna ustanova. Tudi igrač je 
bilo bolj malo. Neke Elanove blazine, za katere smo se borili. Včasih smo iz njih zgradili 
t. i. bunkerje, pa smo imeli za cel dan dela. Tudi hrana ni bila nek kulinarični presežek. 
A se nihče ni pritoževal nad tem. Pomembno je bilo, da je bilo za pojest, da nismo bili 
lačni. Spomnim se tudi seveda vlakca, tistega, kateremu tako zoprno škripa volan, ki je 
stal zunaj poleg dveh »gujsnic«, za katere smo se seveda tudi zelo borili. Iz tistih časov 
je verjetno preživel le lonček za čaj.

Vrtec pa, čeprav se je postaral, danes izgleda kot v najboljših letih. Imamo zgradbo, ki 
je od zunaj in tudi znotraj res lepa. Tudi igrač in igral je dovolj, tako da otroci ne bijejo 
tako strašnega boja za njih kot v naših časih. Program je izobraževalen in začne se res 
že zelo zgodaj. Z njimi spodbujajo naše otroke k razvoju na različnih področjih. Moj 
otrok vrtec obiskuje od 13. meseca. 

Danes svet ni več črno-bel, ampak je poln barv. Včasih že kar malo nasičen. Otroke 
po večini pripeljemo z avtomobili in mamicam se vedno strašansko mudi. Imamo su-
per kulturo pozdravljanja na vhodu. Upam, da se bo počasi prenesla tudi izven vrtca  
v svet, ker je res lepo, ko ti neznana oseba vošči dobro jutro. Vzgojiteljice so strokovno 
podkovane in vsak dan vem, da je moj otrok v dobrih in ljubečih rokah.  

Vrtcu Bled želimo, da bo še naprej tako prijetno zbirališče otroškega smeha in zabave. 
Starši smo zelo veseli, ko vsak dan znova vidimo vzgojiteljice, ki svoje delo opravljajo  
s srcem in našim otrokom nudijo topel objem ter potrpežljivo spodbudo k samostojno-
sti. Velika popotnica za naše otroke in prav tako za Bled je tudi vaše prizadevanje, da 
otrokom predstavite različne športne in kulturne dejavnosti v lokalnem okolju.

VALENTINA KRISTAN  
(mama otrok iz skupin Žabice in Čebelice)

Prva misel, ki se mi utrne, ko pomislim na vrtec, je: »Kako včasih zavidam našim otro-
kom, ki plešejo, ustvarjajo, raziskujejo, spijo, se igrajo, dobro jejo, hodijo, plezajo, jo-
kajo in se takoj potolažijo, objemajo – brez vseh skrbi na tem svetu. In prav je tako.«

Vrtec nama z možem pomeni topel in varen prostor, kjer otroke lahko brez skrbi pus-
tiva za čas, ko naju ni z njimi zaradi službe. Vrtcu za rojstni dan želimo še mnogo us-
pešnih let, veliko otrok, predvsem pa razigrane oči in nasmehe otrok ter vzgojiteljev 
oziroma vseh zaposlenih v Vrtcu Bled.

  

 
 
KATARINA KALOGERAKIS  
(mama otroka iz skupine Zajčki)

Moja prva misel na vrtec je HVALEŽNOST. Hvaležnost …

za vse pozitivne izkušnje, ki sva jih imela v vrtcu tako jaz kot tudi Kristian;

za vsakodnevno pozitivno naravnanost vseh zaposlenih;

hvaležnost, ker je Kristian v teh letih, ko obiskuje ta vrtec, vidno napredoval na vseh 
področjih;

ker je bil Kristian lepo sprejet;

ker zaposlenim v tem vrtcu to ni samo služba, ampak so delu predani z vsem srcem.

To je vrtec, ki ga pogrešaš, ko se otrokova pot v njem zaključi.

Najlepše želje tudi za naprej.

Z globokim spoštovanjem. 
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Upokojeni sodelavci

BREDA CUZNAR

 
Spomini na Vrtec Bled

Na blejski vrtec imam lepe spomine, ki so povezani s prijetnimi doživetji in občutji. 
Rada se spominjam svojih sodelavcev in seveda otrok. V desetletjih dela se je veliko 
dogajalo, spreminjalo, izboljševalo … Vedno smo sledili novostim in jih uvajali v pro-
grame dela z otroki. 

Blejski vrtec je zelo lep, bogato opremljen, lokacija vrtca je izjemna, česar smo se ved-
no zavedali in to tudi s pridom izkoriščali.

Veliko časa smo preživljali na prostem, v gozdičku. Poistovetili smo se z naravo, jo 
občudovali, občutili in doživljali.

Gibanje, ki je poleg igre osnovna otrokova potreba, nam je bilo vedno v ospredju. Ob 
tem smo pri otrocih spodbujali in razvijali domišljijo, ustvarjalnost, mišljenje in krepili 
njihov emocionalni svet in reševali socialne stike. 

Skozi gibanje in igro se otrok nauči vsega. Prav zato smo jim vedno pripravili izkušenj- 
sko bogato okolje tako v igralnicah kot tudi zunaj. Zunaj nas je že sama narava bogato 
obdarila.

Delati z otroki je lepo, lahko bi rekla privilegij, saj ti tudi oni veliko dajo. Leta res prehi-
tro tečejo, a ob otrocih se počutiš mlajši, predvsem pa srečnejši.

 

JELKA KOLMAN

 
Vrtcu za 70. rojstni dan                                                                                                      

  Veselje iz kotičkov žubori,
  Razum se ob igrah razvija,
  Telo se v telovadnici krepi ...
  Eno samo spoznanje v otroštvu
  Celo življenje lahko bogati.

 
In to je poslanstvo vrtca, ki se ga zaposleni zavedajo. Skupaj s starši postavljajo dobre 
temelje, na katerih bodo otroci v življenju lahko razvili tiste talente, ki jim bodo pri-
našali zadovoljstvo.

V vrtcu na Bledu je bilo v letih od 1950 do 1978 prostora le za štiri skupine otrok. 
Kot večina otrok na Bledu v tistem času nisem hodila v vrtec. So pa na začetku moje 
službene poti zgradili nov vrtec, v katerem sem preživela večino svoje štiridesetletne 
delovne dobe, na katero mi ostajajo lepi spomini.

- Na prvem mestu iskrice v očeh otrok, ki so se veselili ob ponujenih izzivih in s svojo 
radoživostjo popestrili prav vsak dan.

- Nato hvaležnost staršev, ki so na različne načine izrazili svoje zadovoljstvo – tudi  
s kakšnim zapisom, ki se vtisne v srce, npr. »Želimo si, da bi naši otroci na poti odraščan-
ja še velikokrat naleteli na takšne ljudi, ki bodo puščali take sledi ...«

- Na vse velike in drobne pozornosti, ki so mi bile podarjene od sodelavcev in sodelavk, 
ki delo, katerega sem imela za svoj poklic, nadaljujejo in nadgrajujejo z odgovornostjo 
in ljubeznijo.

Vse to so stvari, ki vrtec – stavbo spremenijo v prostor, kjer se otroci dobro počutijo;                                                                   
kjer starši lahko mirno pustijo svoje največje bogastvo in brez skrbi opravljajo svoje 
delo; kjer zaposleni lahko živijo svojo poklicanost in se zavedajo, da puščajo pomem-
bne sledi v življenjih ljudi.                              

VRTEC, vse najboljše in še mnogo lepih let.
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MAKSA AMBROŽIČ

 
Le kaj je lepše kot zven otroškega smeha, vesel direndaj, nenehna vprašanja KJE, KAJ, 
ZAKAJ? Modri odgovori in razmišljanje malih učenjakov. Topel objem, sijaj v očeh in 
besede »Veš, jaz mam pa tebe rada.«

Pot, ki sem jo z veseljem prehodila, je bila dolga štirideset let. Zaznamovali so jo veseli 
in tudi manj veseli dogodki. Bilo je veliko izzivov, izkušenj, znanja, prijateljstev ... Tkale 
so se vezi za vse življenje. Spreminjali so se pogledi na vzgojo. Enkrat tako, drugič tako. 
Otroški smeh, navihanost in odkritost pa vendarle ostajajo večni. Mnogokrat je dovolj, 
da imamo naše malčke preprosto radi.

Poslanstvo vzgojiteljice je povezano tudi z administracijo, nadzorom, svetovanjem 
predpostavljenih. V spomin se mi je vtisnil dogodek z začetka moje službene poti na 
Bohinjski Beli.

Potrkalo je na vrata in pred njimi je bila gospa z aktovko. Povedala je, da je iz Kranja 
in da nas je prišla malo pogledat. Dejala sem ji, da prav, le da se mora sezuti, če želi  
v igralnico. Začudeno me je pogledala in ustregla moji zahtevi. Nato je pregledala vso 
dokumentacijo, omare, kotičke ... in se kmalu poslovila. Ko je bila pri vratih, je otroke 
vprašala, če se sedaj lahko obuje. Kmalu po njenem odhodu je v kuhinji zazvonil tele-
fon. Bila je pedagoška vodja z Bleda in mi povedala, da smo imeli na obisku pedagoško 
inšpektorico iz Kranja. Zavzdihnila sem in rekla »Jaz sem jo pa sezula.«

 
 
SLAVI LOKAR

Z igro do prvih turističnih korakov – Spoznajmo, spoznajte Bled 

V devetintridesetih letih dela z otroki v vrtcu se je nabralo ogromno dogodkov. Tudi 
manj prijetni so bili, vendar so ti z leti zbledeli in tonili v pozabo. Prijetnih, veselih in za-
nimivih pa je v spominu ostalo veliko in še več. Težko mi je bilo izbrati tistega pravega, 

saj je bil vsak na poseben način zanimiv. Zato sem se odločila kar za celo šolsko leto 
2006/07, ko smo se z otroki vključili v izvajanje projekta Z igro do prvih turističnih kora- 
kov. Že sam naslov projekta Spoznajmo, spoznajte Bled pove, da smo bili z otroki to 
leto veliko izven vrtca in smo raziskovali kraj. Spoznavali smo pomembne objekte kraja, 
obiskali in pregledali Hotel Park, večkrat smo bili gosti pisarne Turističnega društva Bled. 
Spoznavali smo spominke, značilne za Bled. Ob knjigah in fotografijah smo spoznavali 
izgled kraja v preteklosti in ga primerjali s sedanjostjo. Sprehode po kraju smo vsakič 
označevali na zemljevidu Bleda tako, da so tudi starši na zemljevidu v garderobi lahko 
sledili našim dopoldanskim potepanjem.

Ko je bila v vrtcu na obisku študentka Tanzoom iz Indije, smo bili mi njeni turistični 
vodniki pri raziskovanju kraja. Za vse nas je bila vožnja s kočijami okrog jezera pravo 
doživetje. Z njo smo raziskovali grad in bili navdušeni nad čudovitim razgledom z gradu. 
Takrat sem se prvič odločila, da otroke s hidrobusom odpeljemo na otok. Kljub strahu, 
da se otrokom ne bo kaj zgodilo, sem obisk otoka izpeljala in zadovoljstvo nas vseh me 
je prepričalo, da sem naslednja leta z otroki otok še obiskovala.

Med letom smo sodelovali z otroki iz vrtca v Tolminu. Oni so nas dopoldne obiskali na 
Bledu in skupaj smo si ogledali grad in naš vrtec. Proti koncu šolskega leta pa so nas oni 
povabili v Tolmin. Bilo je toplo, sončno sobotno jutro, ko smo se s starši z avtovlakom 
odpeljali do Mosta na Soči. Tam smo se z ladjico vozili po jezeru in nato obiskali še vrtec 
v Tolminu, kjer so nas lepo sprejeli.

Ja. To leto je bilo polno raziskovanja in spoznavanja kraja ne samo za otroke, ampak tudi 
zame. Da je bilo to otrokom všeč, sem dobila potrditev na sprehodih, ko so me opomnili 
rekoč: »Slavi, poglej naš grad! Poglej naš otok! Poglej naš hotel!«
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METKA POHAR

Kje pa si ti doma?

Zanimiva, nagajiva, prijetna, presenetljiva ... doživetja  prinesejo leta med otroki. Opi-
sano pa je bilo za otroke in za naju s sodelavko nekaj posebnega.
-
»Kje pa si ti doma?« So me vprašali otroci. »V vasi Ljubno sem doma.«

IDEJA (sprva tiha, le v mojih mislih), bi šli vsi k meni domov in pri meni tudi prespali, je 
postajala vse glasnejša, ko je bila nad njo navdušena tudi sodelavka Nadja. Pridobimo 
dovoljenje ravnateljice. Sledi kratko srečanje s starši in soglasno »ZA«. Nato pa še otro-
ci – »Jaaaa!« Sledila so vprašanja, načrtovanja, priprave ...

Vse je pripravljeno, dogovorjeno.

Petek. Dan odhoda. Nahrbtniki – za na počitnice.

Po zajtrku odidemo na redni avtobus. Od izstopne postaje do cilja nas čaka kar nekaj 
poti, opazovanja in polno otroških vprašanj.

Prispeli smo. »Tukaj sem doma.«

Najprej raziskovanje, nabiranje vtisov in igre na travniku.

Skupaj pripravimo kosilo. Nekaj nas sedi pri mizi, nekaj na stopnicah.

Ogledamo si delavnico mojstra, ki izdeluje kočije. Ta nas pelje tudi h konjem na pašnik, 
Konje hranimo, jih pobožamo.

Večer:  Zabava (sin otrokom čara in jih uči raznih spretnosti) in igra v raznih delih hiše.

Pripravimo večerjo in smuk v pižame. Kar v pižamah si ogledamo »noč« in kresničke 
na vrtu.

»Kje bomo spali?« Kar na tleh (na blazinah v več sobah). »Super!« Večerne pravljice, 
nekaj direndaja in že spimo.

Nov dan. Dopoldne obiščemo čebelarja pri katerem lahko vidimo čebeleji panj pod 
steklom. Tudi čmrlje ima. Nato pa se zabavamooooo.

Popoldan pridejo starši. Ob sladoledu in kavi si ogledamo fotografije, ki so nastale na 
naših »počitnicah«.

Srečno domov, moji dragi otroci!

Sedanji zaposleni
 
IRENA FRELIH

Ko sem prvič prišla v naš vrtec, je bil to zame zahteven labirint hodnikov, vrat in igral-
nic z veliko otrok in zaposlenih. Spomnim se kar nekaj prijaznih sodelavk, ki so mladi 
»smrklji s faksa« pomagale se znajti v tem novem svetu. Od takrat se je zamenjalo že 
kar nekaj generacij otrok in sodelavk. Danes je Vrtec Bled zame služba, v katero res 
rada hodim Tako zaradi otrok in njihovih staršev kot tudi sodelavk in sodelavcev. Tu 
preživimo veliko časa. Trudimo se, da se otroci, ki so največji zaklad staršev, dobro 
počutijo. Skupaj z njimi se veselimo uspehov in jih potolažimo ob potočenih solzah. 
Doživljam, da je v vrtcu pomembno vzdušje, ki ga ustvarimo sami s svojim pozitivnim 
odnosom. Že velikokrat smo brali in se pogovarjali o tem, da dobra volja in nasmeh nič 
ne staneta … 

 

MAJA POKLUKAR

Moja prva služba vzgojiteljice je bila v vrtcu na Bledu v stari stavbi v skupini Murni. 
Spominjam se, da se prvo leto pri delu nisem znašla, kar pa ni čudno, saj sem bila stara 
dobrih osemnajst let in samo z enim tednom prakse. Najbolj me je bilo strah vsak 
ponedeljek oddati mapo s pripravami na delo v pregled vodji vrtca. Ob koncu delavni-
ka sem jo dobila vrnjeno, na listku pa z rdečim popisano, kaj vse moram popraviti. Moje 
znanje se je z leti izboljšalo in v vrtcu kot vzgojiteljica delam že osemintrideseto leto 
(zaposlena v enotah). V posebno veselje mi je, ko ob pogledu nazaj vidim velik napre-
dek in razvoj vrtca, ki se kaže tako v urejenosti prostorov in novih metodah dela kot 
tudi v odnosu do otrok, staršev in zaposlenih. 
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MARTINA JENSTERLE

V blejski vrtec sem prvič vstopila pred štirimi leti. Že takrat sem začutila domačnost in 
dobro vzdušje v celotnem vrtcu. Zaposleni se dobro ujamemo, delujemo kot tim in de-
lamo za dobrobit otrok, ki naš vrtec obiskujejo. Zelo mi je všeč, ko se vse skupine med 
seboj družimo ob posebnih dogodkih in tako se tudi otroci poznajo med seboj. Imamo 
tudi izredno velik repertoar izbora prostorov za zunanje dopoldanske dejavnosti, saj je 
vrtec obdan z velikim igriščem in je v neposredni bližini Blejskega jezera in travnika ter 
gozda, kjer imajo otroci neomejeno možnosti za raziskovanje narave in usvajanje novih 
reči. Tudi naše kuharice so zlate kuharice, saj nam vsakodnevno pripravljajo okusne 
obroke in nam pripravijo tudi različne predstave, v katerih blestijo. Vrtec je prostor, 
kjer tako otroci kot tudi zaposleni osebnostno in profesionalno rastemo. 

META VODNJOV

Davno je že tega, ko sem bila mala deklica. V vrtec nisem hodila, pazila me je moja 
stara mama Neža. A ko sem dopolnila 6 let, je bil čas, da začnem obiskovati malo šolo. 
In to je bil za deklico iz vasi velik korak. Vsak dan smo se v vrtec in iz vrtca peljali  
z avtobusom. Spremljala nas je naša vzgojiteljica Slavi. Obiskovala sem skupino Vrabč-
ki v stari stavbi vrtca. In ko jo obiščem danes, se spomini vrnejo. Spomini na prijatelje 
iz vrtca, na dogodke in na obroke, ki niso bili vedno lep spomin. Spomnim se poroke, 
ki sta jo z navdušenjem vodili vzgojiteljica Maksa in Breda. Spominjam se vzgojiteljice  
s posebno frizuro, škripajočih lesenih stopnic in igre na igrišču. Lepi spomini, ki živijo še 
danes. Predvsem oživijo takrat, ko srečam prijatelje iz vrtca in jih lahko z njimi podelim. 

NADJA LEBAR

Vrtec na Bledu sem obiskovala šest let. Moji spomini nanj so lepi. Vem, da sem rada 
hodila v vrtec, saj so bili tam moji prijatelji. Z nekaterimi ohranjamo stike še danes. 
Otroci so obiskovali vrtec v stari in novi stavbi. Tisti, ki so obiskovali le malo šolo, so 

bili v stari stavbi. Mi, ki smo dalj časa hodili v vrtec, pa smo bili v igralnicah nove stavbe. 
V igralnici smo imeli kotičke. Najraje smo se igrali v kotičku s punčkami in risali risbice. 
Naša igra se je iz igralnice nadaljevala zunaj na igrišču. Spomnim se skirojev (»lotkov«), 
s katerimi smo se vozili po igrišču, pa tudi tobogana, gugalnic ter plezal (železnega 
mostu in lokomotiv). Zelo radi smo se igrali v votlih štorih gozdička vrtca, ki še danes 
otrokom popestrijo dopoldneve. Na vrtec me poleg lepih spominov spominja tudi nes-
reča, ki se mi je pripetila nekega zimskega dne. Bil je mraz in po tleh je bilo ledeno.  
Z vrtcem smo se odpravljali na sprehod. S prijateljem sva stala v ozadju kolone. Vzgo-
jiteljica nas je opozorila na nevarnost na poti. Povedala nam je, da se zaradi ledu ne 
bomo sprehodili po klančini, pač pa bomo odšli na vrh po stopnicah. Jaz vzgojiteljice 
nisem poslušala. Po dveh korakih na klančini mi je spodrsnilo in sem z glavo padla na 
led. Vzgojiteljica me je pospremila v staro stavbo vrtca, kjer so mi oskrbeli rano ter 
poklicali moje starše. K sreči rana ni bila globoka in sem se že po nekaj dneh vrnila  
v skupino. Na vrtec imam lepe spomine. Tu sem spoznala prve prijatelje, se naučila os-
novnih veščin in naredila prve korake k samostojnosti. Rada imam tople in srčne ljudi 
našega vrtca. Na dobro počutje otrok in odraslih v njem pa ima velik vpliv tudi okolje 
vrtca, ki s svojo barvitostjo in razgibanostjo služi ljudem kot pripomoček za učenje ali 
pa le kot sredstvo za sproščanje in rekreacijo. 

 
NINA MORGAN

Na vrtec imam lepe spomine. Brezskrbno plezanje in igra na igrišču sta bili najboljši. 

REBEKA POČEK OŠTIR

V Vrtec Bled sem prvič stopila pred dvaindvajsetimi leti kot prostovoljka. Od nekdaj 
me je veselilo delo z otroki, zato sem se po srednji šoli odločila, da preizkusim, ali je 
delo vzgojiteljice zame res tako izpopolnjujoče, da bi ta »poklic« opravljala vse življen-
je. In res sem že po enem tednu spoznala, da je delo z otroki moje poslanstvo. 
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V času študija predšolske vzgoje sem vsa leta prakso opravljala v blejskem vrtcu. Ta-
koj po opravljeni diplomi sem v vrtcu dobila zaposlitev. Kot vzgojiteljica sem deset let 
delala z najmlajšimi otroki (enoletniki do triletniki), kjer sem se zavedala pomembne 
vloge, ki jo imamo zaposleni pri vzgoji otrok, in z največjo odgovornostjo opravljala 
svoje delo. Morda se včasih zdi, kako se vzgojitelji razdajamo za dobro otrok, vendar 
je to delo hkrati tudi »hrana za našo dušo«. Otroška pristnost, radovednost, odkritost, 
želja po novem znanju, stalni izzivi, radost, iskrice v očeh ... Vse to nam daje vedno zno-
va novo energijo, veselje za delo ter zavedanje, kakšno srečo (in odgovornost) imamo, 
ko delamo z našimi najmlajšimi, ki bodo nekoč odločali o nas. 

Sedaj že osmo leto opravljam delo pomočnice ravnateljice in tudi to delo je zelo pestro, 
polno medosebnih stikov, raznoliko, polno izzivov ... Vsak dan se naučim kaj novega. 
Sem pa hvaležna za možnost, da poleg pisarniškega dela vsakodnevno lahko še vedno 
uresničujem svoje poslanstvo pri delu otroki. 

Dragi vrtec, ob tvojem jubileju ti še naprej želim, da je v tebi veliko dobre energije, 
veselja in glasnega smeha otrok! 

TANJA TAVČAR

Tudi jaz sem kot otrok obiskovala vrtec na Bledu. Nekoč torej kot majhna deklica, 
danes kot vzgojiteljica.

Takrat je bil vrtec le v stari stavbi in v enem od prostorov je bila tudi majhna kuhinja. 
Za vrtec je kuhala le ena kuharica in spominjam se, kako je zjutraj s cekarjem odšla  
v trgovino, če ji je kaj zmanjkalo. Spominjam se vonjav čaja, peciva ter drugih dobrot 
in kako zelo je dišalo po vrtcu. Skodelice smo v igralnice nosili v košarah. V ta otroški 
spomin se mi prikrade misel, kako zelo so mi bile te košare všeč. Vedno sem jih obču-
dovala in opazovala. 

Na prostoru, kjer je sedaj novi vrtec, so rasla sadna drevesa in sredi teh je stala lesena 
hišica. V otroških očeh je bila zelo dolga. V toplih dneh so bile nanjo pritrjene table, na 

katere smo s kredami risali. Igrišče sta krasila še peskovnik in gugalnica. Najraje pa smo 
se igrali pod okriljem dreves, ki so igrišče obdajala. Popoldne smo lahko starejši otroci 
odšli po mlajše, ko so se prebudili. Sami smo jih obuli ter odpeljali na igrišče. To je bila 
kar pomembna naloga, na katero smo bili ponosni. 

Spominjam se, kako smo si menjavali čevlje v igri in kako krasno je bilo v prijateljevih 
čevljih. Seveda veliko boljše kot v svojih. V mali šoli je vzgojiteljica Majda imela poleg 
igralnice še kabinet z najčudovitejšimi zakladi. Kadar koli je prišla iz njega, je prinesla 
glasbene instrumente, lutko ali pa druge zanimive predmete. Vedno sem želela poku-
kati v »njen« kabinet. Vendar je bil tako nedosegljiv, da me še sedaj ob spominih prev-
zame radovednost. Po kosilu nam je prebirala knjigo Pika Nogavička. Vsak dan je bilo 
na vrsti eno poglavje in vedno je bilo čisto prekratko. Po koncu branja smo vedno zav- 
zdihnili in želeli slišati še eno poglavje. Včasih pa nas je razveselila z igranjem na flavto.

Spominjam se dneva, ko so pripeljali na igrišče različne hlode, na katerih smo se lahko 
igrali. Pogosto smo na igrišču pomagali navijati volno, iz katere so vzgojiteljice pletle 
oblačila za punčke v kotičkih. Med seboj smo se poznali skoraj vsi. Nismo se le družili, 
naša poznanstva in prijateljstva so bila res močna. 

Popoldne smo lahko sami odšli domov ali pa tudi na potep. Vzgojiteljice so nas pok-
licale, naj se zberemo skupaj. Nato so nas preštele, se poslovile in že smo odhiteli. 
Ne vedno domov, saj smo pogosto še malo raziskovali. Zelo privlačen je bil hrib ob 
osnovni šoli, kjer smo lahko marsikaj počeli. 

Tako je bila pot domov nemalokrat dolga, daljša in še malo daljša ter polna dogodivščin. 

V mojem spominu je tako še živ spomin na vrtec nekoč, spominov je še veliko in mis-
lim, da se takega vrtca spominja še marsikateri moj vrstnik. 

Svoj zapis končujem z upanjem, da bo to prebrala tudi moja vzgojiteljica Majda, zaradi 
katere so moji spomini na vrtec tako lepi, topli in še kako živi. 

VERONIKA BOHINJEC 

Vrtec Bled je vrtec nasmejanih obrazov! 
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Znane osebnosti
JURE POKLUKAR

Vrtec na Bledu sem obiskoval v letih 1966/67 in 1967/68. Igralnica je bila v prvem 
nadstropju stare stavbe, tik ob gozdu, tako da smo lahko opazovali veverice. Spodaj je 
živela družina Grgič, njihova mama je čistila vrtec. Nad nami pa je živela Duša, ki nas je 
včasih razveselila z igranjem na harmoniko. Radi smo jedli mlečni gres in riž, še poseb-
no pa smo bili veseli sladkornega posipa, zmešanega s čokolado. Če si bil priden, si ga 
dobil več. Spominjam se, da je moja mama vztrajala, da se moram naučiti zavezati čev- 
lje, drugače me ne bodo vzeli v vrtec. Celo poletje sem se učil, saj sem si želel iti v vrtec.

TARA ZUPANČIČ

V vrtcu na Bledu sem preživela le dober mesec, ko smo se zaradi počitnic otroci iz 
Bohinjske Bele in Bleda združili. 

Najbolj me je navdušil ogled kuhinje, saj smo imeli na Bohinjski Beli samo eno kuharico 
in zelo majhno kuhinjo. 

Tam pa so bili vsi ti veliki lonci, kuharic pa je kar mrgolelo. Mogoče mi je to še pose-
bej ostalo v spominu, saj je bila moja babica (očetova mama) dolga leta kuharica prav  
v Vrtcu Bled. Kakor koli, nam – malim mulčkom iz vasi – se je zdelo, da smo prišli  
v velemesto, kjer imajo največjo kuhinjo na svetu. 

TONI MEŽAN

Jeseni leta 1980 sem pričel obiskovati malo šolo. Prvi dan sva z mamo prepešačila pot, 
ki naj bi bila najbolj varna od doma do vrtca. Že drugi dan sem odšel sam, peš seveda. 
In tako je bilo celo leto. Vrabčki smo bili v stari stavbi povsem na vrhu pri vzgojiteljici 
Dubrovki. Imeli smo zanimiv balkon, na katerega pa zaradi naše varnosti nismo smeli 
nikoli.  

 V spominu imam kar nekaj dogodkov. Pozimi smo nekaj dni zapored smučali na hribčku 
za vrtcem. Z veliko muko sem vlekel težke smuči izpred stare stavbe vrtca do prizo-
rišča. Zadnji dan smo imeli tekmovanje. Proga je štela vsega skupaj dvoje vratic, najprej 
desni in nato levi zavoj, nekaj metrov ciljne ravnine in ročna štoparica se je ustavila. 
Dosegel sem drugo mesto. Joj, kako sem bil ponosen! Z medaljo iz kartona za vratom 
sem pokončno nesel smuči nazaj do naše garderobe s takšno lahkoto kot še nikoli prej.

Spomnim se tudi starejšega gospoda, ki nam je prišel predstavit violino. Njegovega 
imena se žal ne spomnim. Nanjo je nekaj skladbic tudi zaigral. Takrat sem si zaželel, da 
bi tudi jaz lahko, ko bom enkrat »penzionist«, prišel v vrtec in otrokom kaj pokazal. No, 
pa se je obrnilo tako, da sem se že v razmeroma mladih letih pričel vračati v različnih 
vlogah. Večkrat kot čarodej, prvič že leta 1988, ko sem bil še osnovnošolec. Kasneje pa 
še kot očka, kot član Sveta zavoda Vrtec Bled, od leta 2010 do leta 2018 kot podžupan 
ter član Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Vrtec Bled, hvala ti za vse nepozabne spomine, vse najboljše in še na mnoga razigrana 
leta!  

K UTRIPU VRTCA SKOZI ČAS SO PRISPEVALI TUDI, SEDAJ ŽE  
UPOKOJENI-E:

Janez Ambrožič, Jerca Ambrožič, Mili Ambrožič, Nada Dijak, Anica Gaberšček, Slavica 
Grgurić, Majda Jerman, Marija Kajdiž, Irena Kalan, Francka Kozelj, Veronika Kozelj, 
Slobodanka Majkič, Jerca Ogrič, Regina Omovšek, Žanda Palhartinger, Marija Pangerc, 
Tilka Podgornik, Mila Pogačar, Darinka Ristič, Jagoda Rekelj, Magdalena Sušnik, Anica 
Štefančič, Bernarda Vahtar, Darja Vernig, Danica Zelič, Miroslava Lokar, Cuznar Breda, 
Smodiš Avguština, Milena Dornik, Ivana Rakuš, Jelka Kolman, Helena Zupančič, Jana 
Burja, Maksa Ambrožič in Metka Pohar.
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Tudi z nami vrtec 
pokonci stoji

Prehrana
Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na njegovo zdravje. Gre 
za obdobje, ko se hrana porabi za izgradnjo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na 
razvoj možganov. V tem času je otrok popolnoma odvisen od nas odraslih, ki skrbimo 
zanj in oblikujemo njegovo prihodnost.

V našem vrtcu se trudimo, da je prehrana energijsko in hranilno uravnotežena ter 
prilagojena specifičnim potrebam otrok. Živila, ki jih otroci zaužijejo, so varna, brez 
škodljivih mikroorganizmov. To zagotavljamo z vodenje HACCP sistema in rednimi 
sanitarnimi pregledi.

Zavedamo se tudi pomena lokalno pridelane in ekološke hrane ter njenega učinka na 
zdravje.  S  kupovanjem lokalne hrane zagotavljamo varno in zdravo prehranjevanje, 
zagotavljamo državno varnost (preprečevanje ekonomske krize), zmanjšujemo odvis-
nost od zunanje trgovine, dosežemo urejenost in obdelanost podeželja, zmanjšujemo 
revščino in družbene neenakosti (delovna mesta), s krajšim prevozom varujemo okolje, 
posledično tudi ogljičnega odtisa prevoza, in zmanjšujemo rabo pesticidov ter gnojil. 
Zato nam je pomembno, da v vsakodnevno prehrano vključujemo živila lokalnega iz-
vora in ekološka živila.

Velik vpliv na zdravje ima tudi sezonska hrana. Hrana, ki se pojavlja v določeni sezoni, 
ima določen vpliv na telo, ki je v ravnovesju z letnim časom. Na primer hrana, ki se 
pojavlja pozimi, ima večinoma več za telo grelnih lastnosti. In obratno poletna hrana 
deluje na telo bolj osvežilno in nas hladi. Zato v jedilnik vključujemo sezonsko hrano.

Slovenija je pokrajinsko zelo raznolika dežela. Prav tako pa so pestre tudi naše tradi-
cionalne domače jedi.  Otrokom želimo približati tradicionalne slovenske jedi, zato 
jim pripravimo tudi žgance, kašo, piro, ričet, matevž, zeljne krpice, joto, štruklje in 
ostale tradicionalne slovenske jedi. Vsako leto novembra Vrtec Bled sodeluje v pro-
jektu Tradicionalni slovenski zajtrk. To je vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje  
o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe, dejavnostih domače pridelave.

Na področju prehrane se je v sedmih desetletjih spremenilo in izboljšalo mnogo. Ne 
nazadnje se danes srečujemo tudi s posebnostmi v prehrani, saj je delež otrok, ki imajo 
medicinsko predpisano dieto, v zadnjih letih v porastu.
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Zdravstveno-higienski režim
Občina Bled je že od leta 2015 pridružena združenju Zero Waste. Pomembnosti varo-
vanja okolja se zavedamo tudi v vrtcu, zato smo že leta 2007 podpisali t. i. Ekolistino, ki 
je izjava o poslanstvu vrtca. Vsi zaposleni in otroci se zavezujemo, da bomo skrbeli za 
čisto okolje in prijazne medsebojne odnose. Otroci obljubljajo, da ne bodo trgali rožic 
in lomili vej. V vrtec hodimo (ko in kjer se le da) peš ali s kolesom, da zrak ni umazan, 
pridružili smo se tudi projektu Beli zajček. Smeti pospravljamo v zabojnik in jih pred 
tem ustrezno ločimo. Vodovodne pipe ne odpiramo do konca in jo za sabo zapiramo. 
Ugašamo luči, ko jih ne potrebujemo. Vsako leto zbiramo papir, da bodo drevesa žive-
la, ter plastenke, ki jih poklonimo za dober namen.

Omejili smo porabo plastike v vrtcu. Pomembno vlogo pri ohranjanju okolja igra tudi 
področje higiene. Ker se tega zavedamo, smo se pridružili t. i.  Ekoinciativi. V vrtcu  
uporabljamo trajnostne izdelke za objektno higieno. Papirnate brisačke in toaletni pa-
pir, ki ga uporabljamo, so ekološki. Proizveden je iz recikliranih tetrapakov. Čistila, ki 
jih uporabljajo čistilke, so ekološka. Za dnevno čiščenje površin (mize, stolčki, steklo) in 
tal pa uporabljamo mikrobiološka čistila. Mikrobiološka čistila so sestavljena iz mikro-
bioloških spor. Gre za neaktivno obliko bakterije, ki se po vstopu v ugodno okolje (bio-
film) aktivira. Ob stiku s površino dobimo probiotične bakterije, ki aktivirajo encime in 
uspešno razgrajujejo umazanijo. Čistila so popolnoma varna za okolje, prav tako niso 
škodljiva za ljudi.

Tjaša Križnar, vodja prehrane in ZHR 

Novice iz pralnice
Moje delo v pralnici je pranje perila in delovnih oblek, sušenje in likanje perila. Prte in 
posteljnino likamo na valjni likalnik, delovno obleko pa na ročni likalnik. Včasih je treba 
tudi kaj zakrpati ali zožiti na šivalni stroj. Priskočim tudi na pomoč pri spremstvu otrok 
na kakšno prireditev ali obisk muzeja. V veliko veselje mi je pristen otroški sij, saj ti 
otroci vse poplačajo z nasmehom. 

Anica Frčej

Naša kuhinja
Službo v vrtcu na Bledu opravljamo že kar dolgo – v kuhinji, kjer poskrbimo za lačne 
otroške želodčke in tudi za zaposlene. Kar nekaj sprememb je bilo uvedenih v vseh teh 
letih: smernice za zdravo prehrano, javna naročila, ekološka in lokalna hrana in še kaj. 
Največja za nas zaposlene je bila prenova kuhinje. V času med prenavljanjem smo se 
selili v Osnovno šolo Bled, nato še v vojašnico na Bohinjski Beli. To je bilo posebno pri-
jetno doživetje. V kuhinji kuharice delamo in preživimo tretjino dnevnega časa skupaj, 
posledično negujemo in nadgrajujemo dobre odnose. Za otroke smo pripravile tudi 
presenečenja – preobrazile smo se v igralke otroških pravljic. Zaigrale smo jim že igre 
Grdi raček, Kekec in Pehta ter Janko in Metka.

Janka Cund, Polona Krničar, Vesna Mrak, Marinka Žvan, Damijana Jan, Alenka Klinar

 

 
Hišnika
Hišnika poznava Vrtec Bled do vsake podrobnosti, saj sva tu zaposlena že 10 in 35 
let. Najino delo je, da skrbiva za lepo okolico vrtca, razvoz hrane in materiala na enoto 
Bohinjska Bela, popravljava, kdaj tudi kaj izdelava ter nasploh skrbiva za vse tehnične 
zadeve v vrtcu. Najbolj pestro je bilo v vrtcu zagotovo poleti leta 2014. Takrat je po-
tekala obnova Vrtca Bled in nato selitev. Prva selitev je bila v Osnovno šolo Bled, tam 
smo bili nastanjeni čez poletje, septembra smo se preselili v vojašnico. Selitev je bila 
obsežna, zato so nama takrat pomagali vsi: vzgojiteljice, starši in celo vojaki. Vrtec je 
bil popolnoma obnovljen, vključno z novo kuhinjo, telovadnico, streho in energetsko 
prenovo. Kljub novemu vrtcu pa se vedno najde delo, da vrtec ostaja tako lep kot na 
začetku. 

Igor Polajnar in Matjaž Skumavec
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Kako se vse sveti, kako je lepo! 
Selitev je pustila velik pečat tudi pri nas, čistilkah. Otroci so se selitve zelo veselili. Na 
pomoč pri selitvi so priskočili prav vsi, čistilka Jasmina je spekla buhteljne za vse, ki so 
pomagali pri selitvi. Vrnitev v nov vrtec je bila nekaj lepega in čudovitega, zato smo to 
vsi težko pričakovali. Vrnitve smo bile še posebej vesele čistilke. Vrtec je s prenovo 
postal bolj svetel in urejen. Takšen vrtec nam je v ponos, zato se bomo še naprej  trudi-
le, da takšen tudi ostane. V vrtcu poleg čistoče prostorov skrbimo tudi za lepo okolico. 
Vsako leto posadimo rožice, za katere redno skrbimo. Za čiščenje imamo nova čistila, 
ki so okolju bolj prijazna. Igralnice so polnejše igrač in blazin, tudi kotičkov. 

Rade se povežemo in družimo še z ostalimi zaposlenimi, zato se udeležujemo izo-
braževanj, strokovnih ekskurzij in praznovanj. Prav tako kot je pomemben odnos  
z zaposlenimi, nam je pomemben tudi lep odnos s starši in otroki. Vedno bomo pris-
kočile na pomoč pri iskanju izgubljenih copatkov in bund ali pa tudi pri drugih rečeh. 
Smo dober tim in z veseljem prihajamo v naš prelep Vrtec Bled.

Jasmina Zor, Ivica Cundrič, Urška Zupan in Janja Pogačar

 
Kako se v papirjih svet v Vrtcu Bled 
vrti
S papirji in številkami sva preko celega dneva zasuti računovodkinja in poslovna sek-
retarka, ki skrbiva za finančno-računovodsko in upravno-administrativno ter kadrovs-
ko področje vrtca. Delo je zelo razpršeno in vse obsegajoče ter prepletajoče, zato je 
pomembno medsebojno  sodelovanje in zaupanje. To pomeni, da je dobro in zanesljivo 
delo na vseh področjih temeljni predpogoj, da tudi proces pedagoškega dela poteka 
brez ovir in na profesionalni ravni.  

Čeprav je za naju skoraj vsak dan prekratek, skrbiva, da je vse pravočasno in dobro 
opravljeno. Da sva na tekočem z nenehnimi spremembami in novostmi na področju 
zakonodaje, se morava nenehno izpopolnjevati in spopadati s spremembami na vseh 
področjih. 

Pomembno je, da v vrtcu dobro načrtujemo prihodke in odhodke, da je denarja ravno 
prav. Tako zagotavljamo nemoten proces delovanja vrtca. S tem pa tudi omogočimo, 
da imajo naši otroci brezskrbno, srečno in varno predšolsko obdobje, zaposleni pa 
izplačilo rednih plač in drugih dodatkov, ki jim pripadajo po zakonu, in se lahko stalno 
strokovno izobražujejo in usposabljajo. 

Skrbimo za dobro sodelovanje z dobavitelji, katerim v zakonskem roku poravnavamo 
svoje obveznosti. Dnevno sodelujemo tudi s starši, ki jim mesečno pošiljamo račune 
prek trajnika, elektronske banke ali po položnicah. 

Na Zavodu RS za zaposlovanje objavljamo prosta delovna mesta,  pri čemer se opira-
mo na sistemizacijo in opise delovnih mest ter potrebe delovnega procesa. Pripravlja-
mo in izdajamo sklepe o spremembah in določbah delovnega razmerja. Tako pripravi-
mo sklepe o izbiri, premestitvi, napredovanju, pripravništvu, upokojitvi, dolžini letnega 
dopusta in prenehanju delovnega razmerja ter vse pogodbe o zaposlitvi.

Prijavljamo se na javne razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Šole 
za ravnatelje, Zavoda za zaposlovanje, s katerimi mladim začetnikom omogočamo ka-
kovostno uvajanje v poklicno okolje in hkrati prispevamo k povečanju deleža zapos-
lenih med mladimi, ki so vključeni v ukrepe na trgu dela. 

Kljub obsežni papirologiji pa je delati v vrtcu prijetno, saj otroški živžav vodi k dobremu 
razpoloženju. K temu pa pripomorejo tudi iskren odnos med sodelavci, dobro medse-
bojno sodelovanje in prijateljstvo.

Mihela Smukavec in Barbara Komel
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Zgodbe, 
anekdote 

Eva pravi »ta veliki« Evi: »Ti maš pa lep šal!«
Velika Eva: »Ti pa nič ne slišiš!«
Eva: »Saj mam ušesa pršvasana!«

  Nika opazuje drugo skupino otrok, ki hodijo pred nami.
  Nika: »Zakaj pa grejo oni tako naprej?«
  Eva: »Zato, ker hitreje hodijo.«
  Nika: »Zakaj pa mi potlej tukaj čučkamo?«

Na izletu smo opazovali naravo.
Lan je prinesel praprot in rekel: »Glej, kaj sem najdu, smreko!«

 Otrok: »Zakaj se piše polžki, bere pa povžki?«
 Vzg.: »Tako je v našem jeziku, da se nekatere besede, ki imajo glas L,  
                       bere kot V.«
 Otrok: »A res! Zakaj pa se potem lev ne bere vev?«
 Vzg.: »Nekatere besede z L pa se berejo z L.«
 Otrok: »Aja. A potem pa piše vev, bere se pa lev.« … ni odnehal Luka.
 

Pred kosilom jim vedno zaželim »Dober tek« in otroci odgovorijo »Hvala ena-
ko«. Občasno pa jih spomnim še na kakšne druge elemente lepega vedenja pri 
mizi. Tako nekega dne vprašam: »Zakaj med kosilom nismo glasni?«
Pričakujem odgovor »Zato, da se nam ne zaleti ali kaj podobnega«, a me pre-
seneti Jakob, ki ga je juha na krožniku tako prevzela, da ni prav dobro slišal 
mojega vprašanja in je odgovoril: »Hvala enako.«
 

  Delim korenčkovo juho in komentiram: »Kakšna dobra juha. 
  Te naše kuharice so pravi mojstri!« Pa me Primož zgroženo  
  popravi: »Reče se mojstre.«

Za kosilo smo imeli rižoto z lignji. Otrok: »Teh črnih črvov pa js ne jem.«



Vrtec Bled 70 let

5958

Pred odhodom v Kekčevo deželo smo gledali stare fotografije, kjer je Bedanec 
zaprl v kletko vzgojiteljico.
Deklica je vprašala: »Pa zakaj je vzgojiteljica v kletki?«
Vzg.: »Ker je v Kekčevi deželi tako, da če ne hodiš po potki, te ujame Bedanec.«
Deklica nekaj časa premišljuje in zavzdihne: »Oh, Slavi, Slavi, zakaj nisi hodila 
po potki, pa tako fletnega kužka imaš!«

  V vrtnarskem kotičku sadimo fižol v kozarčke, Judita in Stefan  
  pa se igrata na kotičku v nadstropju. Povabim ju: »Judita,  
  Stefan, pridita dol, da bosta posadila fižol.« Judita odgovori:  
  »Midva spiva.« Stefan pa jo spodbuja: »Bova potem spila.« 

 Žogali smo se z baloni. Žiga mi je podal balon in ko sem ga odbila  
 nazaj, je zaklical: »Uuu, drastično!«

Peljali smo se proti Jesenicam v gledališče. Gledali smo skozi okno in opazovali 
okolico. Nenadoma fantek vzklikne: »Poglej, vse je rumeno, v Afriki smo!«
Okrog nas je bila namreč posušena trava ob cesti proti Jesenicam.
 
        
   Vzgojiteljica je otroke opozorila, naj med pravljico ne   
   klepetajo. Nekaj časa so tiho poslušali, nato pa se je  
   deklica oglasila: »Tatjana, otroci pa spet pleketajo!«

 Prihajali smo po potki proti Prešernovemu doprsnemu kipu   
 pred njegovo rojstno hišo v Vrbi. Ob strani so delavci pustili  
 orodje in izkopane luknje. Pa je D. opazoval, se zamislil in  
 vprašal: »Zdenka, a je Prešeren umrl, ko je to delal?«

Deček in deklica (dve leti) ležita na blazini in se igrata. Deklica se obrne k dečku 
in mu reče: »Ti, lump moj!«

Metka: »Jest bom pa na Dobrau Kalvo (tuna Calvo) jedla!
Vzg.: »Ja, kaj pa je to?«
Metka: »Ja na vem!«
Vzg.: » Zakaj boš pa potem jedla, če ne veš, kaj je to?«
Metka: »Ja zato, ker mi je ati tko reku.«

  Ob jutranjem prihodu otrok v vrtec vzgojiteljica vpraša  
  dečka: »Kdo te je pripeljal v vrtec?«
  Deček (dve leti) odgovori: »T- Roc!« (model vozila).

 Niko in Klemena smo poslali v kuhinjo po zajemalko za juho. Kuharica  
 ju vpraša, kaj bi rada. Najprej kar stojita in sta tiho, potem pa Klemen  
 reče: »Za juho«! Kuharica odvrne: »Nič za juho, solato odnesi«. Klemen  
 odnese solato, Nika pa še kar čaka. »A žlice za juho?« jo vpraša  
 kuharica. Nika pa odvrne: »Ne, črpalko!«

   Otroci (dve leti) se igrajo na terasi. Ob prihodu v igralnico  
   vzgojiteljico nagovorijo: »Mama, doma smo!«

 Da se v maju, ki je mesec zaljubljenih, lahko zgodi kakšna romanca tudi  
 v vrtcu, dokazuje naslednji dogodek.
 Po kosilu smo se z otroki šli umit. Katarina je pristopila k meni in rekla:  
 »Ljubim Eneja.« »Kaj to pomeni?« jo vprašam. »Da ga imam rada,« mi   
 odgovori. »Kaj to pomeni?« ponovim vprašanje. »Ja, da se bo z njim po 
 ročila,« razloži Katarina. K meni pristopi Enej, ki pogovora ni slišal.   
 Rečem mu: »No pridi, ljubček, da ti zatlačim majčko za hlače.« Ker me 
 začudeno pogleda, mu razložim:« Veš, Katarina pravi, da te ljubi, da  
 se bo s teboj poročila.« Enej hitro odgovori: »Saj se jest ne bom!« Na  
 njegovo odločitev ima Katarina hiter odgovor: »Se bo že omehčal.«

  Vzgojiteljica: »Greš lulat?«
  Otrok: »Prazn je.« (mehur)
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 Otroci in pomočnica vzgojiteljice so  
 opazovali ponjavo na peskovniku, ki je  
 bila napolnjena z vodo.
 »Poglejte bazen!«
 »Pojdimo se kopat vanj!«
 »Saj je premalo vode.«
 »Pa mrzla je.«
 »In umazana.«
 »Gremo raje na morje!«
 »Kdaj? A zdaj takoj?«
 »Ja, takoj zdaj. Pojdimo!«
 Pomočnica vzg.: »Kaj pa starši? Kmalu bodo prišli po vas v vrtec.«
 »A ja.«
 »Že vem. …Napišimo jim listek, da smo šli na morje, in ga obesimo na vrata.«
 »Jaaaaaaa.«

Pripravljamo se na peko kruhkov. Vzgojiteljica otrokom pokaže sestavine, ki jih  
potrebujemo za peko, in vpraša: »Otroci, kaj potrebujemo, da spečemo kruh?“ 
Deček v trenutku odgovori: »Mamico!« 

 Nova vzgojiteljica v skupini. Pride do nje deček in ji reče: »Jaz sem  
 Jakob«. Vzgojiteljica pa ga vpraša: »A veš, kako je meni ime? Deček  
 premišljuje in nato odgovori: »Ti si pa ... ti.«

  A.: »Jaz sem fletni Albert.«
  Vzg.: »O, lepo, kdo pa ti reče tako?«
  A.: »Meni je tako ime, ker so mi dali tako ime, ko sem se rodil.«

 
Vzgojiteljica pripoveduje: »Vrabček čaka mamico, stiska se ob vejo, mama po  
proso je šla ... Kam je šla mamica?« Otrok odgovori: »Po meso.«

J: »O, kako lepo, tudi jaz bi kdaj šla na Sicilijo, ali kam, da bi letela z letalom.«
O: »Ja, a tebe mož nikamor ne pusti?« 
J: »Ni me še peljal na dopust, da bi šla z letalom.«
O: »Ja, pol ga pa doma okregaj, pa mu reč, da naj te nekam pelje.«
J: »Imaš prav, mu bom omenila.«
O: »Ja, ti mu kar reč.«

  »Že vem, imam eno idejo. Kaj če bi se princ  
  in princesa kar poročila v POROČILNICI?«

Vzgojiteljica: »No, kateri dobri mož nas bo obiskal in nam napolnil pehar?« 
Nekaj časa tišina in po dolgem razmisleku deček reče: »Miklavž Mraz.« 

J: »Danes gremo na izlet na grad.«
S: »Ej, Maruša, da ne boš pozabila lojtre.«
J: »Zakaj pa jo potrebujemo?«
S: »Ja, kako bomo pa gor prišli, rabmo jo, da bomo lahko gor splezal.« 

  Vzgojiteljica: »Kako se živali v gozdu pripravljajo na mrzlo zimo? 
  Deček: »Zbirajo hrano ..., a v trgovini.«

   Otrok: »Tale žila (žica) te pa loh strese.«

 Otroci se igrajo s plastelinom in pogovarjajo.
 Otrok (4 leta): »Mami je rekla nič spat.«
 Vzg.: »Ni treba spat, samo počivat.«
 Otrok (4,5 leta): »Ampak ponoči je pa treba spat.«
 Vzg.: »Seveda, če ne, smo zaspani, prstjeni, zmatrani ...«
 Otrok (4,5 leta): »Pa mačka maš, če ne spiš. Poj si šele zmatran pa prstjen.«
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Deček med pogovorom v jutranjem krogu reče: »Js sm drugač zmerm veseu.«

  Pogovarjali smo se o poklicih. Na vrsti je bil čevljar.  
  Vzg.: »Kdo uporablja tako orodje?«
  M.: »Gospod.«
  A.: »Gospod Čevelj.«

Na sliki je kolovrat. Vprašamo, kaj je na sliki. E. odgovori: »Enokolesnik.« 

 O.: »Jaz bom pa kmalu 4 leta star.« 
 Vzg.: »Jaz bom pa kmalu 8 x 4 stara.« 
 O.: »Ooooo, to je pa čist preveč ... mal.« 

Med zajtrkom hišnika popravljata pipo in nekaj otrok ju opazuje. 
M.: »Ah, nama nič ne gre.«
Vzg.: »Otroci, pridite nazaj za mizo. Hišnika imata mogoče tremo, ker ju gledamo.«
E.: »Jaz grem pa lahko gledat. Nimam nič treme.«  
Po počitku deček reče: »Dej mi hlače prestav (obrn), da jih bom lah obleku.«

  Pred pospravljanjem prižgemo glasbo iz risanke Levji kralj.
  A.: »O, to pesem pa poznam. To je iz risanke Kravji lev.« 

 R.: »Jaz grem pa kmalu na morje.«
 Vzg.: »Kam pa greš na morje?« 
 R.: »V Gorje.« 

Vzg.: »Kako rečemo tistemu, ki ima šivanko in šiva?«
A.: »Šivankarica.« 

Vzg.: »Kako je oblečen čebelar, kadar gre k čebelam?« Otrok: »V čebelico.« 
Beli zajček sprašuje otroke, kaj naj naredi, da bo imel spet bel kožušček. 
H.: »M., ti povej.« 
R.: »M., ti si bolj pametna.« 

 N. med kosilom vpraša prijatelje: »A je vam dobra pižama (čežana)?«

  Ko je vzgojiteljica odhajala, je Hana prišla do druge vzgojiteljice  
  in rekla: »Ne bit žalostna.«

 Vzg.: »Zakaj se pa snežak v pesmi boji sonca?«
 J.: »Ker se spoti.« 

Delimo glasbila. 
I.: »Jaz bi trampolin (tamburin).«

 Vzgojiteljica pošlje A. v sosednjo skupino, da vrne medvedka lastnici.  
 A. se vrne v sobo in reče: »Evo, smo najdli SODNICO.«

Teta pride po našega fanta v vrtec. Ta jo vidi in takoj reče: »Mau s narobe prišla, 
ampak bo tud v redu!« se poslovi in gre. (Ponj naj bi tisti dan prišel ata.)

 S fantom se dogovarjava, če bi vprašal svojega ata, da bi otrokom  
 pokazal svojo zbirko letal. Fant odločno pove: »Ja, lahko. Samo če  
 mama reče NE, je NE!«
   

Vzg.: »Kaj dela spalna pošast?« Otrok: »Učarobi te, da zaspiš.«
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   M. reče pri kosilu: »Jaz ne bi več jedel.«
   Vzg: »Ali imaš že dovolj, si sit?« 
   M.: »Ja, dost imam!«
   »Potem pa pejt kr spat!« mu takoj poda navodilo naša K.

Jeseni opazujemo drevesa in se pogovarjamo, kakšne barve so listi. Zunaj dežuje. 
Vzg.: »Kakšno je zdaj listje na drevesih?« 
D.: »Mokro.«

 Pogovarjamo se o rastlinah in njihovih plodovih.
 Vzg.: »Kako se imenuje rastlina, na kateri rastejo lešniki?«
 Otrok: »Lesen.« 
 Vzg.: »Kje raste grozdje?« 
 Otrok: »Na vinu.«
 Vzg.: »Kje raste kokos?« 
 Otrok: »Na pavli.«
 Vzg.: »Katera rastlina ima lešnike?« 
 Otrok: »Veverica.«

Cel mesec so naša tema živali. Pogovarjamo se, da je za sesalce značilno, da 
imajo dlako in sesajo mleko pri mami. Nekaj dni kasneje T. potolaži vzgojitelja: 
»Aleš, tudi če si se pobril, si še vedno sesalec!«. 

  Vzg.: »Zakaj si ga zbudil?«
  O.: »Tako lepo je spal, da sem ga lahko zbudil.«

Pogovarjamo se o sršenih, da so nevarni, da pičijo.
O.: »Moja sestra je pa po horoskopu sršen, tako da ga (sršena) lahko prime.«

  
 T.: »V sredo grem pa jaz spet na etletiko!« (atletiko) 

Pogovarjali smo se o primerni obleki in obutvi v mrzlih dneh.
O.: »Moja mami je rekla, da je 180°C. Zato moram gor tudi jopico dat.«
 

   N.: »Mi gremo pa danes na grajski grad!« (Blejski grad)

Pri praznovanju rojstnega dne gledamo fotografije slavljenca. Na eni fotografiji 
je N. slikan skupaj  s sestrico. Gleda nekaj časa in reče: »Ampak prijatelja sva 
bila pa samo do takrat, ko je L. postala tečna. Zdaj je pa tko skoz tečna!«

 A. riše risbico. Nariše čebelo in reče: »Moja čebela je pa želod odstrelila!«

Reče K. prijatelju: »Enkrat se bova mogla poslovit. Bom jaz v ribnsko šolo hodu. 
Pol pa ne boš mogu več od mene risat!«

 A. se igra se z zelo majhnimi igračami stikiji in jih dvigne kot uteži:   
 »Delam mišice, mišice.«

S. poroča vzgojiteljici: »Andrej me je klicov in reku, da bo danes za 3 dni bolan.«

Ko smo se pogovarjali o gradu, smo izvajali igro vlog. Otroci so e spremenili  
v princese, viteze, kralje, kraljične ... Ko sva otroke v jutranjem krogu vprašali, 
kaj pa bo najina vloga, so otroci v en glas rekli: »Služkinji.«

  Pogovarjamo se o vesolju, o planetih ... Ugotovimo, da mi  
  živimo na planetu Zemlja. Ko sem otroke vprašala, kako pa se  
  prebivalci Zemlje imenujemo, je deklica odgovorila: »Marsovci.«

 Otrok reče vzgojiteljici: »Dedi mi je reku, da, ko bom zrastu, bom virtuoz.«
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Iz naših  
programov

Ekošola
Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, 
namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, 
učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejst-
vovanje v lokalni skupnosti in širše.

Naš vrtec je že dolga leta vključen v program Ekošola. Vsebine Ekošole nam pomagajo 
pri vzgajanju otrok v skrbne in naravi prijazne ljudi. Bogatijo otrokov in naš vsakdan.

Ker je naš vrtec na tako izjemni lokaciji, lahko vsakodnevno nudimo otrokom gibanje, 
raziskovanje in bivanje v naravi. V neposredni bližini imamo travnike, sadovnjak, gozd 
in Blejsko jezero. 

Radi se povezujemo in sodelujemo z zunanjimi ustanovami, kot so Triglavski narodni 
park, Knjižnica Bled, Infrastruktura Bled. Medse pa tudi radi povabimo vse, ki nam 
želijo predstaviti in približati naravo.

Poleg projektov, ki jih ponuja program Ekošola, smo tudi humanitarno usmerjeni, ka-
dar se pojavi potreba po tem. V letih sodelovanja smo zbirali hrano za živali, predvsem 
za pse in mačke; zbirali obutev in oblačila za ljudi v Sloveniji ob poplavah; zbirali denar 
za prilagoditev stanovanja za otroka s posebnimi potrebami, ki je bil vključen v naš 
vrtec; na pomoč priskočimo tudi sodelavcem.

Trudimo se vzgajati otroke v spoštljivem in prijaznem odnosu do narave, okolja in ljudi. 
Saj kar se Janezek nauči, to Janez zna.

Eko pozdrav!

Katarina Branc, ekokoordinatorica 
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Mednarodni projekt Fit Slovenija
V Vrtcu Bled smo se leta 2016/17 vključili v projekt Fit Slovenija, projekt promocije 
gibalne aktivnosti za zdravje otrok ter izobraževalni program za strokovni kader vrtca, 
ker se zavedamo pomena gibalne dejavnosti otrok že v prvih letih življenja, ko je gibal-
ni razvoj še posebno buren. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta izhaja iz infor-
macij lastnega telesa, zaznave okolja in izkušenj, ki jih pridobijo z gibalnimi dejavnost- 
mi oziroma ustvarjalnostjo v različnih okoliščinah. Gibalne aktivnosti nudijo otrokom 
ustrezne izzive in jim omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu 
pred neuspehom ter se hkrati skozi igro učijo gibanja in skozi gibanje učijo.

V naš vsakdan tako redno vnašamo gibalne vsebine, ki jih izvajamo v igralnici, telovad-
nici in na prostem, saj so Fit didaktične gibalne igre in Fit aktivne metode zasnovane 
na način, da so uporabne povsod, ne glede na velikost prostora in starost udeležencev. 
Notranjost vrtca in njegova okolica ponujata tudi pestro izbiro talnih iger, igrala, pleza-
la, različna vozila in ne nazadnje obilico izzivov za gibalni razvoj na razgibanem narav- 
nem terenu, ki nas obdaja v neposredni bližini in je dostopen otrokom vseh starostnih 
skupin. Ne pozabimo tudi na pomen hidracije in otroke že od prvih korakov v vrtcu 
navajamo na zadosten vnos tekočine. Predvsem starejše skupine pogosto obiščejo 
bližnji gozdiček ali se odpravijo na daljši sprehod, mlajši otroci pa se zadržujejo v bližnji 
okolici in prek igre usvajajo prve korake in pridobivajo veselje do gibanja.

Fitov moto je: »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja.« Temu smo in bomo sledili še 
naprej.

Anja Resman, koordinatorica Fit programa

Gozdna igralnica »Zagradiše«
V enoti na Bohinjski Beli smo vsa leta redno obiskovali gozd. V zadnjem obdobju pa 
smo  na lastno pobudo ob pomoči staršev in turističnega društva zgradili pravo gozdno 
igralnico. V njej otroci najdejo mir, vzgojiteljice pa lahko izvajamo gozdno pedagogiko.

Kaj zmore skupina, smo spoznali ob posebni energiji, ko smo skupaj s starši iz kamnov 
zgradili Labirint ljubezni in ustvarjalnosti. Labirint otroke spodbuja h gibanju in spros-
titvi. Kožarca – hiška iz lubja nas spominja na stare čase, krožna klopca pa omogoča 
počitek in mnoge skupne dejavnosti. Otroci v gozdni igralnici spoznavajo gozd in raz-
vijajo odnos do njega. Zaradi napada lubadarjev smo škodo s poseko dreves skupaj  
z gozdarjem skušali nadomestiti s pogozdovanjem mladih dreves.

Veseli nas, da gozdna igralnica omogoča sprostitev vsem krajanom, postala je tudi del 
tematske Godrnjačeve poti.

Maja Poklukar, vodja enote Bohinjska Bela

Metodologija Korak za korakom  
v Vrtcu Bled
V našem vrtcu si prizadevamo za visokokakovostno vzgojo, zato se strokovni delavci 
udeležujemo različnih izobraževanj in sledimo spremembam vzgojno-izobraževalnega 
sistema. Naš osnovni dokument je Kurikulum za vrtce, pomagamo pa si tudi z metodo- 
logijo Korak za korakom. Nekaj strokovnih delavcev se redno udeležuje izobraževanj 
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na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, koordinatorici programa pa na učečih se skupno-
stih pridobljeno znanje z različnimi delavnicami širita med ostale zaposlene.

Korak za korakom je na otroka osredinjena metodologija, ki sloni na tezi, da je otrokov 
razvoj najuspešnejši takrat, ko se ta uči iz lastnih aktivnosti, izkušenj. V našem vrtcu se 
otroci igrajo v številnih kotičkih, ki jim nudijo priložnosti za razvoj različnih spretnosti, 
za raziskovanje, ustvarjanje, igro vlog, rokovanje z različnimi materiali, krepitev domiš- 
ljije … Stremimo k pokrivanju vseh področij otrokovega razvoja. Ti kotički so središča 
dejavnosti, ki so oblikovani glede na interese in potrebe otrok. Omogočajo nenehne 
spontane interakcije z vrstniki in odraslimi. Otrok ima možnost izbire, reševanja prob-
lemov, spoznava razlike med otroki in postaja samostojen. Kotički so lahko stalni, torej 
so otrokom na voljo vse leto, ali spremenljivi, saj se spreminjajo glede na interese in 
potrebe otrok. Različne kotičke si poiščemo tudi na igriščih ob vrtcu in v bližnjem gozdu.

Metodologija Korak za korakom je lahko pot vsake vzgojiteljice, vzgojitelja. V našem 
vrtcu smo se v lanskem in letošnjem letu osredotočili na področje učnega okolja. Ra-
ziskujemo in poglabljamo možnost kakovostne izbire materialov in igrač ter prostora, 
ki mora biti stimulativen in primeren starosti otrok. Zavedamo se, da mora otrok ime-
ti možnost izkustveno bogatega okolja in materialov. Smiselna razporeditev kotičkov 
vodi otroke k ustvarjanju, izražanju in medsebojni interakciji. Naloga vzgojiteljic in 
vzgojiteljev pa je, da opazijo, spremljajo, spremenijo, dodajo in poskrbijo, da otroška 
igra pomeni nekaj več … učenje.

Meta Vodnjov in Petra Benedičič, koordinatorici KZK

Turizem in vrtec
V projektu Turistične zveze Slovenije »Turizem in vrtec« naš vrtec sodeluje že vrsto let. 
Iz leta v leto se je potek projektov nekoliko spreminjal. Skozi igro in raziskovanje otroci 
raziskujejo kraj, v katerem živijo, spoznavajo njegovo zgodovinsko vrednost, turistični 
pomen, ljudsko izročilo in še in še. V okviru projektov so otroci postali bogatejši ob 
druženju z zanimivimi krajani, ki so pripomogli, da so raziskovanja postala del širšega 
okolja. 

Raziskovali smo, koliko poti vodi na Blejski grad, se družili z dedki in babicami, ki so 
nam zaupali, kaj so se igrali včasih v naših krajih, spoznavali turistične značilnosti Bleda, 

Kulturna dedišcina
Pomena kulturne dediščine se v Sloveniji vedno bolj zavedamo. V enoti na Bohinjski 
Beli smo že pred leti začeli vsako jesen pripravljati Škratov pohod – javno prireditev, 
na kateri smo otroci in odrasli spoznali vsako leto eno zanimivost iz  kulturne dediščine 
vasi. Doslej smo izvedli sedem Škratovih pohodov: Podroje, Ob železnici, Po Kupljeni-
ku, Med vrati, Od Iglice do Save, Med blanskimi čebelnjaki, Zabavo na skednjih.

S prireditvijo vrtec pomembno prispeva k utripu vasi, k sodelovanju pa pritegne tudi 
različna vaška društva in posameznike. Vsi udeleženci pohoda od najmlajšega do naj- 
starejših pridobijo nova spoznanja in oblikujejo odnos do preteklosti. Škratovi pohodi 
potekajo v sklopu DEKD Dnevov evropske kulturne dediščine.

Maja Poklukar
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izdelali kar nekaj družabnih iger na temo Bleda, odkrivali skrite kotičke Bleda in še 
mnogo zanimivih stvari. Otroci so s ponosom vse to predstavili staršem in krajanom 
Bleda. Razstave in nastopi so potekali v vrtcu, knjižnici ali prostorih TNP-ja. 

Med projektom se rojevajo zanimive in poučene stvari. Otroci ob tem razvijajo interes 
in zadovoljstvo ob odkrivanju domačega kraja. S tem se jim razvijata pripadnost in za-
vedanje, v kako lepem kraju živijo in kako pomembno je, da bodo zanj odgovorni, ko 
odrastejo.

Meta Vodnjov

nostjo bogatijo naš program. Na festivalu poskrbimo tudi za razvedrilo s predstavo in 
vse začinimo s skrbno pripravljenimi jedmi ter napitki iz zeliščne kuhinje. Na žalost smo 
v teh letih izgubili vrt, a imamo že nove načrte, oblikovanje vrtne igralnice. Tam bodo 
otroci lahko skrbeli za rastline in živali vrta in tako pridobili prve izkušnje o varovanju 
našega okolja.

Svoje znanje in raziskovanje narave smo nekaj let predstavljali tudi na sejmu Altermed 
v Celju. Pod okriljem Ekošole smo za našo stojnico vsako leto prejeli priznanje.

Del našega igrišča predstavlja tudi gozdiček, v katerega se zatečemo ob vročih polet-
nih dneh, kjer se igramo v votlih štorih, se skrivamo za debli in plezamo čez korenine. 
Veseli smo, da smo v lanskem letu pridobili nekaj novih dreves, ki nam bodo v poletnih 
mesecih nudila varno zavetje pred soncem. V prihodnosti nameravamo z otroki soob-
likovati gozdno igralnico, v kateri bomo za otroke izdelali igrala iz naravnega materiala.  

Radi imamo razgibano okolje našega vrtca. Radi se odpravimo na bližnji travnik, kjer 
prosto tečemo, se kotalimo, imamo piknike, z lupo iščemo žuželke in spoznavamo ime-
na cvetlic. Tudi v gozdu se radi igramo. Plezamo po drevesih, iz vejic oblikujemo prve 
črke, ugotavljamo, katera veja je daljša, kateri kamen težji, kaj se skriva pod lubjem, 
štejemo letnice, iščemo jesensko obarvano listje, nabiramo plodove … Pozimi, ko za-
pade prvi sneg, pa se radi spustimo s sanmi po bližnjem hribu. Želimo si, da bi vsi znali 
ceniti naravno okolje našega vrtca in ga z nami skušali ohraniti za bodoče generacije.

Nadja Lebar

Naravna okolja našega vrtca
V našem vrtcu namenimo veliko časa preživljanju dnevov na prostem. Imamo srečo, da 
imamo v okolici našega vrtca veliko naravne površine, ki jo lahko izkoristimo za naše 
vragolije. 

Ob našem vrtcu smo imeli zasajeni zeliščni vrt. Vrt in naše delo na njem sta bila povod 
za organiziranje Zeliščnega festivala, ki ljudem nudi izkušnjo z vrtom, ki smo jo dobili 
mi, z našim raziskovanjem narave. Ponosni smo, da smo v lanskem letu organizirali že 
šesti Zeliščni festival. Vsako leto, na topel pomladni dan, za otroke in zaposlene vrtca 
pripravimo različne delavnice na prostem, kjer lahko doživijo pristen stik z naravo.  
K sodelovanju pri pripravi delavnic povabimo tudi zunanje sodelavce, ki s svojo prisot-
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Šolski ekovrtovi
Naš vrtec je vključen v Mrežo šolskih ekovrtov že sedmo leto. 

V tem času smo obdelovali svoj zeliščni vrtiček ter otrokom podajali izkušnje in znanja 
skozi naravo.

Vsako leto, konec šolskega leta, pripravimo tudi t. i. Zeliščni festival. Letos bomo imeli 
že sedmega. Na njem otroci skozi različne dejavnosti in delavnice spoznajo zelišča in 
njihovo uporabo, okušajo jedi z zelišči in skozi druženje preživljajo zanimiv dan. 

Upamo, da bomo kmalu dobili nov vrtiček poleg našega vrtca, kjer bomo otrokom lah-
ko podajali nova znanja v naravi in z naravo.

Nina Morgan

Etika in vrednote
Že nekaj let je vrtec vključen v program Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj 
»Zmagujemo z vrednotami«. Program je namenjen spodbujanju otrok in mladostnikov 
k etičnemu vedenju skozi različne aktivnosti s sodelovanjem staršev in vzornikov. 
Pomembno je, da se etično učenje začne že v zgodnjem otroštvu, še bolj pa, da se 
odrasli (vzgojitelji, starši …) zavedamo, da smo primarni vzorniki našim otrokom, zato 
moramo prvi biti okrepljeni s sistemom vrednot in etičnim ravnanjem. 

V vrtcu smo prav zato začeli na začetku, z oblikovanjem našega poslanstva, preob-
likovali smo vizijo vrtca, ob tem pa poudarili vrsto vrednot, ki se nam zdijo najpomemb- 
nejše (odgovornost, spoštovanje, solidarnost, medsebojna zrela komunikacija, spre-
jemanje drugačnosti, iskrenost, empatija, sočutje, modrost, poštenost, hvaležnost, 
prijateljstvo, bonton, prijaznost, odkritost, sodelovanje, tradicija, znanje, zdravje, hu-
manost).

V času vključenosti v program smo doslej pogledali, kakšna je kultura vrtca v najširšem 
pomenu besede in je hkrati del slovenskega kulturnega prostora. Pri modulu »Skrb za 
sočloveka« smo se naučili, kako izkazovati skrb in sočutje sodelavcem, domačim, otro-
kom in tudi znati poskrbeti zase, saj kot pravi J. W. von Goethe: »Ravnaj z ljudmi, kot 
bi bili takšni, kakršni bi morali biti, in pomagal jim boš, da postanejo to, kar so zmožni 
postati.« 

Pobliže smo spoznavali pojem humanosti, ki je osnova vsake človeške družbe (člove-
kovo dostojanstvo in usmerjenost v njegovo dobrobit), se posvetili znanju in modrosti, 
ki sta še kako pomembna spremljevalca vrednot (eno brez drugega ne gre), ter se ne 
nazadnje pogovarjali o človekovi integriteti, življenju, naravi in zdravju. 

Z različnimi dejavnostmi v vrtcu dosegamo zastavljene cilje glede na razvoj vsakega 
posameznega otroka, otroke navajamo na samostojnost, na to, da prepoznajo lastne 
življenjske potrebe in jih zadovoljujejo, popeljemo jih v svet odgovornosti, vsi skupaj 
gradimo na samozavesti, predvsem pa rastemo.

Letošnje leto se projekt odraža v duhu univerzalizma, s poudarkom »Delaj to, kar želiš, 
da bi drugi delali tebi, in obratno«. Mir, enakost, spoštovanje različnosti in drugačnosti, 
skromnost. Deluj samo v soglasju s takšnim načelom, za katerega bi hkrati mogel žele-
ti, da bi veljalo kot univerzalni zakon. Spodbudi nas k temu, da smo še bolj pozorni na 
naše delo z otroki v vrtcu, na drugačnost, različnost, na to, da spoštujemo drug drugega,  
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njegov osebni prostor, prepričanja, vero in kulturo. Razumemo in spoštujemo to, da je 
vsak otrok individuum in se temu prilagajamo. 

V našem vsakdanu je vedno prisotna komunikacija, ki je še posebej pomembna. Ka-
kšna bo ta, je odvisno predvsem od nas samih. Mi smo tisti, ki smo vzorniki našim 
otrokom, bodočim vladarjem sveta, zdravnikom, vzgojiteljem, učiteljem … Mi smo tisti, 
prav mi, starši in vzgojitelji, ki že v ranem otroštvu otroke vzgajamo v čudovite oseb- 
nosti. In ko pridemo do konca, do vrha in še dlje, ko se naše poti nekje na koncu us-
tavijo, se vprašamo, kaj smo naredili, kaj smo storili za boljši svet, za naše otroke, za 
našo prihodnost. 

VARUHINJE ETIKE IN VREDNOT: Špela Škerbec, Karin van Bakel in Barbara Falle

Svetovalna služba
Tako kot se družba ves čas razvija in spreminja, tako se tudi delo svetovalne delavke 
s pojavom novih oziroma drugačnih potreb družbe, staršev, zaposlenih in otrok ter  
z novimi spoznanji različnih strok dopolnjuje z novimi nalogami, ki jih terja sodobni čas. 
Svetovalna delavka v vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi – tako z otroki in starši kot tudi 
s strokovnimi delavci, vodstvom vrtca ter s strokovnimi delavci iz zunanjih ustanov. 
Prizadeva si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove 
potrebe primerno odzvali. 

Temeljna naloga svetovalne službe v vsakem vrtcu je, da se na podlagi svojega 
strokovnega znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vklju- 
čuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalne-
ga dela v vrtcu. 

Vse delo je usmerjeno k izpolnitvi temeljnega cilja vrtca, ki je optimalni razvoj vsakega 
otroka. Seveda se zavedamo, da je za uresničitev tega cilja še kako pomembno sodelo-
vanje s starši, zato je velik del dela svetovalne delavke usmerjen v vzpostavljanje in 
ohranjanje dobre komunikacije in dobrih odnosov z vsemi starši. Kot je rekel Kosobrin 
iz filma Kekec, da »za vsako bolezen rož`ca raste«, tako svetovalna delavka verjame, 
da se za vsak problem ali konflikt v katerem koli odnosu najde rešitev, zato se s starši 
in zaposlenimi mnogokrat usedemo in skupaj iščemo rešitve.

Delo svetovalne delavke pa ni usmerjeno le v »gašenje požarov«, čeprav mnogi tako 
mislijo, ampak je pomemben poudarek na preventivnem delu, kjer gre za ozaveščanje 

in izobraževanje vseh udeležencev v vrtcu, staršev in strokovnih delavcev, da bi vsi 
delovali v največjo korist otrok in njihov zdrav razvoj. Pri tem je zelo pomembno tims-
ko sodelovanje, ki smo ga v zadnjem času močno okrepili, še posebej z vključenostjo  
v projekt Distribuirano vodenje.

Pomemben poudarek je na izobraževanju staršev in vseh odraslih, zato za zaposlene 
in starše v vrtcu organiziramo predavanja in delavnice, ki pomagajo razumeti otroke  
v sodobnem času.

Poleg dejavnosti za odrasle tim sodelavk že tretjo leto izvaja preventivni CAP program 
za najstarejše otroke, kjer jih učimo prepoznavati nasilje, zlorabo, predvsem pa upora-
bljati zaščitne veščine. 

Dobršen del časa je namenjen delu z otroki in za otroke s posebnimi potrebami. Poleg 
(zgodnjega) odkrivanja otrok z določenimi primanjkljaji v razvoju je potrebna koordi-
nacija vsega dela, od obveščanja in podpore staršev do samega postopka usmerjanja, 
koordinacije strokovnih skupin za vsakega otroka posebej, sodelovanja z izvajalkami 
dodatne strokovne pomoči in drugimi strokovnjaki iz zunanjih ustanov, pri čemer se 
povezujejo različne stroke.

Vse to in še mnogo več obsega delo svetovalne delavke v vrtcu, vendar je ves trud 
vedno poplačan z vsakim doseženim soglasjem, zadovoljnimi starši, z vsakim napred-
kom pri otroku, nasmehom in otroško igrivostjo, z opazno strokovno rastjo celotnega 
vrtca, dobrimi odnosi s sodelavci, dobro izpeljanimi skupnimi akcijami in še in še in še 
… za dobro vaših in naših otrok.

Barbara Falle, svetovalna delavka vrtca

Krepimo družine
V Vrtcu Bled želimo poudariti pomen osnovne in primarne celice za otroka, to je družine. 
Izhajamo iz Družinskega zakonika, Konvencije o otrokovih pravicah in spoznanj, da 
starši v svoji starševski vlogi marsikdaj potrebujejo podporo in nasvet. Starševska 
skrb je celota obveznosti in pravic staršev, da v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarijo 
razmere, v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj. Tu želimo biti v oporo.

Tako smo letos začeli z načrtovanjem sklopov različnih dejavnosti z namenom okrepiti 
družine na različnih področjih. Staršem smo in bomo pred vsakimi počitnicami ponu-
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dili ideje in namige za skupne dejavnosti in aktivnosti z otroki in celotno družino. Na 
svetovalnih uricah (s strokovnim delavcem ali svetovalno delavko) in v Šoli za starše 
(različna predavanja in delavnice) se bodo starši lahko opolnomočili z različnimi veščina- 
mi, pristopi ter pomagali sebi in otroku. 

Na podlagi sodobnih spoznanj o družbenih razmerah in vplivu le-teh na družino v da-
našnjem času pa bomo ozaveščali družine, kako pomemben je čas, ko je družina sku- 
paj. V zavedanju, da je prav čas tisti, ki ga lahko podarimo otroku, je pomembno, da 
ga starši načrtujejo. Ker opažamo, da so nekateri otroci večino dni leta v vrtcu, bomo 
ozaveščali starše in jih spodbujali, da načrtujejo (zaradi sebe in zaradi otrok, ki imajo 
pravico do počitnic) v letu dva tedna počitnic, ki jih bodo preživeli skupaj, v družinskem 
krogu. Otrokom čas s starši pomeni več kot katera koli igrača, risanka ali računalniška 
igrica.

»Bodite preprosto skupaj, doma, v bližnjem parku, igrišču, v gozdu, v planinah, ob po-
točku ...«

Ko smo naključne otroke vprašali, kaj jim je najlepše doma oziroma kaj doma najraje 
počnejo z očkom in mamico, so otroci odgovarjali:

 »Najraje z njima igram Monopoli, se igram z avtočki, z mamo pa Človek ne jezi se.«

 »Z atijem rada sestavljam hišo in ko se skupaj igramo na vrtu.«

 »Ko se gremo Človek ne jezi se in Črnega Petra.«

 »Mamici pomagam pomivati posodo, z atijem sestavljava puzzle in ko gremo skupaj  
 na izlet (toplice).«

 »Ko skupaj igramo igrice (na telefonu), ko gremo na izlet in igramo mini golf.«

 »Najbolj mi je všeč, ko z atijem sestaviva progo za avto in vlak na daljinca in ko  
 skupaj gledamo risanke.«

 »Z atijem rad kaj popravljam (stol), z mamico rad kuham. Pa delavcem sem pomagal  
 narediti stopnice.«

 »Z mamico se rada igram z lego kockami in da skupaj pospravljava.«

 »Z njima se rad igram z vrtavkami, ker ati vedno izgubi.«

 »Z mamico se igram Človek ne jezi se, z atijem pa zunaj igrava hokej ali nogomet, pa  
 tudi rad grem z njima na potep.«

 »Všeč mi je, ko skupaj gledamo risanke, pospravljamo in gremo na morje.«

 »Z atijem najraje žagam drva. Njegova motorka je taprava, moja pa ni.«

 »Všeč mi je, ko skupaj kuhamo in ko se lahko vsi objamemo.«

 »Z atijem in mamico se rad igram in gledam risanke. Skupaj tudi kuhamo. Imamo  
 tudi muziko, da skupaj plešemo.« 

 »Z mamico rada kuham in ji pomagam. Pokazala mi je, kako se lika.« 



86 87

Vrtec Bled 70 let

Distribuirano vodenje V Vrtcu Bled iz korenin raste nov rod,
kjer z nasmehom in igrivostjo
odgovorno stopamo na pot.

Distribuirano vodenje je pri nas postalo način razmišljanja oziroma pogled, ki se lahko 
izraža na različne načine, nima le strukturnih, ampak predvsem kulturne razsežnosti.  
V procesu uvajanja modela distribuiranega vodenja gre ves čas za spreminjanje organi-
zacijske kulture, torej odnosov, našega načina dela, dojemanja novih načinov vodenja, 
naših prepričanj, miselne naravnanosti, vedenja zaposlenih, vrednot in norm, pravil in 
stališč … Zato je spreminjanje dolgotrajno, poteka počasi, s potrpežljivostjo, ves čas pa 
v skladu z uresničevanjem poslanstva in vizije zavoda. 

Razveseljujejo nas storjeni koraki in rezultati le-teh, kar je gotovo večja povezanost 
med zaposlenimi in pripravljenost za prevzemanje nalog in z njimi povezane odgo- 
vornosti, večji občutek pripadnosti organizaciji, večja osebna učinkovitost, več izmen-
jave mnenj in predlogov ter večja motivacija in zaupanje med zaposlenimi,  posledično 
zadovoljstva na delovnem mestu. Temeljimo na  zaupanju, odprti, spoštljivi in iskreni 
komunikaciji.

Prav tako, kot so pokazale raziskave, da distribuirano vodenje pozitivno vpliva 
na sodelovanje in predanost strokovnih delavcev, moralo in osebno učinkovitost 
strokovnih delavcev, razvoj, vrtca, trajnost izboljšav, dosežke vrtca kot organizacije in 
otrok, to tudi mi pričakujemo za naš vrtec in stremimo k tem ciljem. 

Barbara Falle in Helena Ule

Vodstveni tim: Petra Benedičič, Barbara Komel, Barbara Falle,  
Rebeka Poček Oštir, Tjaša Križnar, Helena Ule

V šolskem letu 2016/17 smo se vključili v razvojno-raziskovalni projekt Šole za 
ravnatelje VIO – DV (vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij – distribuirano 
vodenje). »Distribuirano vodenje« namreč predstavlja v mednarodnem prostoru enega 
najbolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju. 
Naš namen je bil, da v prihodnosti pomembno vplivamo na vlogo ravnatelja, ki prehaja 
v osebo, ki povezuje, daje priložnosti, spodbuja sodelovalno učenje, refleksijo in skupaj 
s timom in vsemi sodelavci skrbi za kakovostno delovanje. 

Če je bilo pred nekaj leti v našem vrtcu bolj v ospredju tradicionalno vodenje, so danes 
pri vodenju prisotne značilnosti distribuiranega vodenja: ravnatelj dopušča več članom 
tima, da sodelujejo pri odločanju, spodbuja sodelovanje pri vodenju na več področjih, 
spodbuja timsko delo, sodelovanje in komuniciranje med člani tima, razvija večjo sood-
visnost/povezanost med člani tima za prevzemanje še več odgovornosti, z ostalimi 
zaposlenimi deli vpliv na učenje. Tako smo razvili večjo povezanost, soodvisnost med 
vsemi nami, spodbuja se timsko delo, več komunikacije. Člani tima prevzemajo še več 
odgovornosti. Pomembna sta uspešnost in razvoj vsakega posameznika.

Naša prva pomembna naloga je bila snovanje Razvojnega načrta vrtca in preobliko-
vanje vizije.
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Utrinki iz  
našega  
vsakdana
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Beseda otrok

Kaj želiš vrtcu za rojstni dan?
 
Vse najboljše. Laura, 3 leta

Knjigo. Lina, 3 leta

Da se naprej igram. Tisa, 3 leta

Da bo zdrav. Stella, 4 leta

Igračo. Bine, 3 leta

Mojo sliko, k sm jo mela za Božička. 
Lorin, 3 leta

Obutga mačka, pa tako sablo.  
Martin, 3 leta

Ponija na povodec. Anika, 6 let

Vrtavke. Tine, 5 let

Lepe želje. Julija, 5 let

Novo kuhinjo. Nika, 6 let

Da bi dobil grad, ki bi ga postavili.  
Nejc, 5 let

Vse najboljše. Dylan, 5 let

Da bi dobil veliko igrač. Matej, 5 let

Da bi imel prijatelje. Mina, 5 let

Da bi bil tak kot je, ker je super.  
Lara, 5 let

Da bi šel v šolo. Arianna, 6 let

Lepe sanje. Nai, 5 let

Da bi dobil veliko risbic. Žan, 5 let

Vse na svetu! Mija, 5 let

Da bi bil bogat! Svit, 5 let

En film. Maks, 5 let

Želim, da bi lepo praznoval. Mia, 5 let

Da se ima lepo! Ivana, 5 let

Da dobro praznuje! Jon, 5 let

Da bo zdrav! Neža, 5 let

Da bo vozil avtobus. Alja, 5 let

Da bo fejst lepo praznoval. Andrej, 5 let

Da se ima srečno. Dolores, 5 let

Da bo zdrav in vesel. Ajda, 4 leta

Balone. Rasel, 4 leta

Eno sestavljanko. Maša, 4 leta

Da bo vesel, zdrav in srečen. Tim, 4 leta

Da otroci ubogajo mamice in  
vzgojiteljice. David, 4 leta

Torto. Tako, da jo lahko ješ.  
Oskar, 4 leta

Da bi bil še bl lep. Ana, 4 leta

Podarila bi mu knjigo. Leja, 4 leta

Da se vsi smejimo. Taja, 4 leta

Dudico, dojenčka in balone. Lana, 4 leta

Zaklad. Lian, 4 leta

Da bo še dolgo stal. Brina, 4 leta
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Avto. Rok, 4 leta

Da bi bil mavričen. Ida, 5 let

Da bi bil lep. Jurij, 5 let 

Da bi dobil barbiko za igrače. Nika, 5 let 
Da bo še vedno tukej, pa da ne bo tolk 
hitr star. Cornelia, 6 let

Da mu kej zapojemo. Lana, 6 let

Da bo okrašen z rožicam. Amadej, 5 let

Da bi bili otroci veseli, da je. Tibor, 5 let

Da bi bil priden.  Lara, 5 let

Da bo lep in dober.  Jakob, 5 let

Tobogan in bazen. Sven, 5 let

Darila. Blaž, 4 leta

Da mamo lepo zabavo. Tristan, 5 let

Metuljčke. Iza, 5 let

Legice.  Lukas, 5 let

Piškote. Janez, 6 let

Želim mu igrače pa torto! Pa nekaj za 
okrasit torto (npr. bonbončke)!  
Nia, 4 leta

Traktor. Ludvig, 4 leta

Veliko punčko. Elsiana, 5 let

Šminko. Sara, 5 let

Kaj misliš, kako je bilo v vrtcu vcasih?
 

V eselo
R adovedno
T imsko
E nergično
C elovito 

B leščeče
L jubeznivo
E dinstveno
D obrosrčno

VSE NAJBOLJŠE ZA  
70. ROJSTNI DAN  
VAM ŽELI SKUPINA
  
S rečni
O dločni
N asmejani
Č arobni
K reativni
I skreni
 
Aleksander, Amelia, Evelin, 
Hana, Izabella, Izak, Jakob, 
Jan, Lev, Mark, Sara, Sofija, 
Tija

Tko kot zdej so se igrali. Aljaž, 3 leta

Veselo. Tisa, 3 leta

Mel so več igrač. Stella, 4 leta

To pa ne vem. Sploh ni blo takole.  
Ažbe, 4 leta

Enkrat je bil prašen ceu, k sm biu še 
fantek, pa sm vidu. Jakob, 3 leta

Men je blo všeč. Tian, 3 leta

Star je bil. Igrali pa so se z drugimi 
igračami. Anika, 5 let

Majhen je bil. Učili so se. Tadej, 5 let

Drugačen. Velik je bil. Otroci so v vrtcu 
risali. Julija, 5 let

Učili so se številke pa to. Nika, 6 let

Star je bil. Igrali so se s starimi igračami. 
Ni bilo belih sten, bile so stare.  
Nejc, 5 let

Zelo nov. Igrali so se z igračami.  
Dylan, 5 let

Majhen je bil, pa igrali so se.  
Manca, 5 let

Velik je bil. Fajn so se imeli, zato ker so 
bili prijatelji. Jaka, 5 let

Brez miz in stolov. Pa brez igrač. Ni 
imel preproge. Imel pa je lončke in  
vrata. Matej, 5 let

Imel je barvne stene. Manj igrač je imel. 
Lara, 5 let

Ga sploh ni bilo. Hodili so v vojašnico. 
Leon, 5 let

Včasih so težko hodili v vrtec. Mia, 5 let

Včasih je bil vrtec bolj mlad. Tina, 5 let

Da so ga delavci morali naredi iz lesa. 
Svit, 5 let

Da je bil kakor koča. Jon, 5 let

Včasih je bil bolj nov. Dolores, 5 let

Da je bila samo muzika pa da so plesali 
in da so se igrali s starimi avti.  
Jan, 4 leta

Majhen in velik. Imeli so veliko igrač. 
Lana, 4 leta

Imeli so rumene igrače in kocke. Bil je 
bel, moder in rdeč.  Lian, 4 leta

Tako kot zdaj, samo druge igrače so 
imeli. Oskar, 4 leta

Drugačen. Ni bilo pikapolonic, imeli so 
kocke in dojenčke. Niso imeli snežakov 
kot mi. Ana, 4 leta

Sploh ga ni bilo. Ne vem tuk o tem.  
Tim, 4 leta

Velik. Drugačne igrače so imel. Ko so šli 
domov, so vzeli igrače domov.  
David, 4 leta

Dobro. Manj stvari je bilo za igrat, več 
so bili zunaj. Ema, 5 let

Drugače. Niso risal. Ida, 5 let

Igrali so se ristanc pa zemljo krast.  
Jurij, 5 let

Lahko da je bil mal večji, pa da so mel 
drugačne igrače. Cornelia, 6 let

To so bili pa še v Metuljčkih. K se je ati 
rodil, so ga sestavili.  Amadej, 5 let

Da ni bil drugačen. Nik, 5 let 
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Tak star je bil. So mogoče imeli tudi 
igrače. Oto, 5 let

Da niso bile vse iste igrače pa to.  
Tibor, 5 let

Da so bile tam igrače. Klara, 5 let

Drugačne igrače so imel in bolj star je 
bil. Ammar, 5 let

Da je bil bolj lep in manj star. Naja, 5 let

Bel. Zelene igrače bodo imeli.   
Lian, 4 leta

Zrasel bo. Leja, 4 leta

Rdeč. Taja, 4 leta

Bel. Druge igrače bodo imeli.  
Oskar, 4 leta

Velik. Ne bodo imeli dojenčkov in  
medvedkov. Ana, 4 leta

Večji bo. Bolj pridni otroci bodo.  
Tim, 4 leta

Bo vesoljska ladja. Rasel, 4 leta

Postal bo šola. Maša, 4 leta 

Velik. Mogoče ga bodo še prebarval.  
Ema, 5 let

Da bo ful lep. Jurij, 5 let

Da bo mal starejši od tega vrtca.  
Cornelia, 6 let

V petkih je bil vrtec. Blaž,  4 leta

Drugačen. Zgoraj so bile igralnice. 
Tristan,  5 let

Majhen je bil. Julijan, 4 leta

Šola je bila. Lukas,  5 let

Z igračami so se igral. Ludvig, 4 leta

Da se niso nič igral. Amadej, 5 let

Kaj misliš, kakšen bo vrtec, ko boš ti velik?
 
Močen. Aljaž, 3 leta

Star. Stella, 4 leta

Ja, velk. Ažbe, 4 leta

Velik vrtec, večji. Denis, 3 leta

Čist beu. Lorin, 3 leta

K bom str že dvajset, bo zrastu tak 
ogromn. Jakob, 3 leta

Večji. Martin, 3 leta

Bom že šu v šolo. Tian, 3 leta

Star, imel bo preluknjano streho.  
Tine, 5 let

Velik, pa zelo stare stopnice bo imel. 
Anika, 5 let

Enak. Leon, 5 let

Velik bo, pa veliko otrok bo imel.  
Nika, 6 let

Prišli bodo drugi otroci. Imeli bodo 
druge igrače, bolj dobre. Nejc, 5 let

Polomljen in nevaren. Dylan, 5 let

Majhen bo, pa otroke bo še zmeraj 
imel. Jaka, 5 let

Majhen bo, ker bom jaz takrat velik. 
Matej, 5 let

Vrtec bo star. Rjav bo, pa malo črn. 
Mina, 5 let

Še večji kot sedaj. Nai, 5 let

Star, pa zaprt bo. Kris, 5 let

Če eno leto bo vrtec starejši. Jon, 5 let

Da bo bolj star. Mia, 5 let

Da bo vrtec že kmalu umrl. Mia, 5 let

Da bodo drugi otroci. Mirjam, 5 let

Spremenil se bo, da bo vrtec drugačen. 
Jon, 5 let

Da bodo stene okrušene. Dolores, 5 let

Ja kakšen, velik bo. Janez Kras, 4 leta

Bo velik, bom dosegel do gor.  
Kristian, 6 let

Da bi bil pobarvan drugače.  Nika, 5 let

Tobogan bo imel pa gugalnice.  
Oto, 5 let

Pisan, pa streha bo drugačna. Lara, 5 let

Bolj star. Naja, 5 let

Rojstne dni bodo praznoval. Blaž, 4 leta

To pa sploh ne vem. Tristan, 5, let

Da bi bla še darila. Nace, 5, let

Bo velik. Julijan, 4, leta

Otroci bodo pisali. Janez, 6 let

Do vesolja velik. Rafael, 4 leta

Normaln. Aljaž, 5 let

Dobr, da se bodo otroci lepo imel. 
Elsiana, 5 let
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Kakšen vrtec si ti želiš?
 

Da so otroci pridni in prijatelji.  
David, 4 leta

Da bi bil ladja. Rasel, 4 leta

Da bi bil šola. Maša, 4 leta

Velik z igračami in za jest. Z bazenom in 
skakalnico in toboganom. Ema, 5 let

Da bi imel take tavelike kocke, kot jih 
imam doma. Ida, 5 let

Da bi bil tak, kot je ta. Jurij, 5 let

Lesen. Pa da se otroci nebi tolk kregal 
preveč, pa da bi bolj poslušal.  
Cornelia, 6 let

Vlak bi imeli pa grad in igrače bi imel. 
Francisco, 6 let

Tak, kot je. Kristian, 6 let

Mavričen. Nika, 5 let; Naja, 5 let

Da bi imel trampolin. Lana, 6 let

Da bi imel velik bazen. Da bi bil lep in 
okrašen z rožicami. Amadej, 5 let

Da bi se vsak dan igrali 4 v vrsto na 
točke. Oto, 5 let

Aljažev vrtec. Aljaž, 3 leta

Roza. Laura, 3 leta, Zoja 5 let

Zelen. Lina, 3 leta

Želim si ježkovga. Tisa, 3 leta

Igralni vrtec. Stella, 4 leta

Kukr, da bi bil gor narisan avion, da bi 
se kr peljou. Ažbe, 4 leta

Čist mejhn. Denis, 3 leta

Takga groznega – velcga. Vrtec je od 
mene velik, pa od mojga očija tud.  
Bine, 3 leta

Da bi mela takga, kukr ga mamo zej. 
Lorin, 3 leta

Ta vrtec, tak, kot je. Jakob, 3 leta

Dobrga. Martin, 3 leta

Tablice, telefone, konzole za igrat.  
Tine, 5 let

Kraljevski vrtec z igračami za kraljične. 
Anika, 6 let

Pospravljen, lep. Pa rdeč bi bil. Zunaj pa 
bi bilo veliko toboganov. Julija, 5 let

Z veliko barvic in slikami. Nika, 6 let

Da bi imel dobre igrače – take, kise 
spremenijo v robote, pa dobre barve 
so. Nejc, 5 let

Velik bi bil, pa bel. Pa igrače za  
sestavljat bi imel. Manca, 5 let

Tak, da bi imel žabe pa miške pa psa. 
Jaka, 5 let

Da bi bil skoz sladoled. Pa roza barve bi 
bil. Eva, 5 let

Imel bi velik vrat, ki bi te popeljala. Še 
na stropu bi bila. Matej, 5 let

Moder bi bil. Na vrhu strehe bi imel 
kapo. Arianna, 6 let

S posteljo in televizijo. Mina, 5 let

Vrtec bi imel čarobne stole in bi z njimi 
leteli. Kris, 5 let

Z živalmi in veliko gugalnic. Žan, 5 let

Da bi bil vrtec mavričen. Mia, 5 let

Da bi bili več časa v igralnici, da bi se 
lahko igrali. Ivana, 5 let

Da bi bil malo roza, malo moder, pa 
malo bel. Mia, 5 let

Da bi imeli same igrače. Svit, 5 let

Moral bi probat vse vrtce, da bi ti lahko 
povedal. Tim, 4 leta

Vrtec s prijatelji, rumene stene in rože. 
Lana, 4 leta

Tak z mikrofonom, meči in gusarsko 
ladjo. Lian, 4 leta

Da bi se samo igrali. Rok, 4 leta

Tak za odrasle. Luka, 4 leta

Da bi bil rumen. Taja, 4 leta

Z bazenom. Oskar, 4 leta

S telefonom in oblekami. Ana, 4 leta

Bl prijazen. Da bi otroci bolj ubogali. 
Tim, 4 leta

Rdečega bi imel. Nik, 5 let

Da bi bili skoz zunej. Tibor, 5 let

Pisan, pa da bi imeli barbike. Lara, 5 let

Barven. Ammar, 5 let

Da bi bil iz denarja. Sven, 5 let

Da bi se v vrtcu še naprej igral.  
Blaž, Rafael 4 leta

Da bi imeli dinozavre. Alja, 4 leta

Sto miljonou velik. Lukas, 5 let

Barvn. Janez, 6 let

Da bi se dobro imeli, z okraski in  
nalepkami, pa da bi lepe risbice imeli.  
Nia, 4, leta

Velik torte. Ela, 5 let

Da bi bil okrašen. Aljaž, 5 let

Da ne bi jedl kosila. Elsiana, 5 let

Lep. Da bi bil lep, da bi se lahko igrala. 
Sara, 5 let

Da bi se cel dan igral. Amadej, 5 let



53

18

100 101

Vrtec Bled 70 let

Vrtec Bled  
v številkah danes –  

2019/2020

Marca 2020 je v Vrtec Bled vpisanih 310 otrok v 18 oddelkih. Zanje skrbi 68 zapos-
lenih:

V upravi: Helena Ule, ravnateljica, Rebeka Poček Oštir, pomočnica ravnateljice,  Mihela  
Smukavec, računovodja, Barbara Komel, poslovna sekretarka, Barbara Falle, svetoval-
na delavka, Tjaša Križnar, vodja prehrane in zdravstveno-higienskega režima

Strokovne delavke in delavec (po abecedi): Tina Anžlovar, Nika Bavdek, Petra Bene- 
dičič, Katja Bilbija, Uršula Bizjak, Veronika Bohinjec, Polonca Bolčina, Katarina Branc, 
Špela Čop, Saša Dolhar, Barbka Džamastagić, Nadia Džamastagić, Janja Eman, Irena  
Frelih, Alenka Gaber, Ana Gabršček, Claudia Gogala, Karin Gogala, Katarina Jako- 
pič Branc, Nastja Jenko, Martina Jensterle, Maruša Kalan, Aleš Kavalar, Nada Kodeh, 
Marina Kolenko, Karmen Kovač, Ksenija Kralj, Nika Lakič, Nadja Lebar, Ana Leš, Eva 
Mišmaš, Martina Morgan, Oman Katja, Maja Poklukar, Katarina Potočnik, Anja Res-
man, Karmen Rosi, Sara Rozman, Metka Rus, Ana Marija Saksida, Špela Škerbec, Tanja 
Tavčar, Darja Tement, Branka Trpin, Anita Urevc, Karin Van Bakel, Klavdija Vidic, Mar-
jeta Vodnjov, Nada Vuković

Kuharice: Janka Cund (vodja kuhinje), Polona Krničar, Vesna Mrak, Marinka Žvan, Jan 
Damijana in Klinar Alenka

V pralnici: Anica Frčej, od maja 2020 pa Veronika Božič

Čistilke: Ivica Cundrič, Pogačar Janja, Jasmina Zor in Urška Zupan

Hišnika: Igor Polajnar in Matjaž Skumavec
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Generacija otrok – oddelki 2019/2020

Žabice Polžki
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Pingvinčki Račke
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Mucki Sončki
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Medvedki Ribice
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Ježki Metulji
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Čebelice Zmajčki
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Pikapolonice Vrabčki
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Veverice Zajčki
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Slončki Zeleni škrati
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POZDRAV IZ RAJA ŽE 70 LET 1950-2020  I  jubilejni Labodki 

Uredniški odbor: Barbara Komel, Rebeka Poček Oštir, Petra Benedičič, Metka Rus, Barbara Falle, Helena Ule  
Jezikovni pregled: Irena Potočar Papež 
Oblikovanje: Eva Remškar  
Ilustracije: Bubert Art  
Fotografije: arhiv vrtca Bled in N.E.T. Team d.o.o. 
Izdal: Vrtec Bled, zanj Helena Ule 
Naklada: 700 
Tisk: Antus, d. o. o. Jesenice

Junij 2020

Zahvala

Ob jubileju se zahvaljujemo:

- vsem otrokom, da ste naši sončki, naše iskrice v očeh, naš izziv in smerokaz za naš  
  osebni in profesionalni razvoj;

- staršem, da ste naši sogovorniki, nam zaupate in nas spodbujate;

- vsem zaposlenim, ki ste in še boste svojo energijo, ustvarjalnost, vrednote, toplino in  
  navdih prenašali na mlade rodove; 

- vsem zunanjim sodelavcem mnogoterih zavodov, uradov, društev in organizacij za  
  vse namige, sodelovanje in podporo;

- vsem delavcem občinske uprave Občine Bled za dobro sodelovanje;

- vsem, prav vsem, ki nam kakor koli, vsak po svojih zmožnostih, polepšate dan.

 Vse dobro še naprej.



V Vrtcu Bled iz korenin raste nov rod,
kjer z nasmehom in igrivostjo
odgovorno stopamo na pot.


