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VRTEC BLED        

Trubarjeva cesta 7, 4260 BLED 

: 04 576 54 70, 040 601 530      

: vrtec.bled@vrtec-bled.si 

: www.vrtec-bled.si 
 
Številka:  326-2021 

Datum:    6. 10. 2021 
 

Z A P I S N I K 

1. (konstitutivne) seje Sveta staršev Vrtca Bled, ki je bila 
v torek, 5. 10. 2021, ob 16.30 v večnamenskem prostoru vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled: 

Alenka Čebašek Kokalj, Tomaž Maselj, Andrej Gracelj, Andreja Kovač, Urša Švab, Kim 

Slivnik, Karolina Pretnar, Marša Jekovec, Grega Antolin in Anže Žmitek  

Ostali prisotni: 

ravnateljica: Helena Ule in poslovna sekretarka: Barbara Komel 

Odsotni:  

Teja Klinar, Nina Poljanec, Karmen Renier, Urša Cerkovnik, Simona Cerkovnik, Andreja 

Žarn, Nina Žvegelj in Dolores Luštek 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Uvodni pozdrav in predstavitev članov Sveta staršev  

2. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda  

3. Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Bled (verifikacija mandatov članov, izvolitev 
predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika) 

4. Potrditev predstavnika staršev (nadomestni član) v Svet zavoda 

5. Sprejem zapisnika 2. korespondenčne seje Sveta staršev z dne 31. 8. 2021  

6. Obravnava Poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 2020/21 in 

Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2020/21  

7. Obravnava LDN za šol. leto 2021/22, dodatni (nadstandardni) programi vrtca  

8. Sodelovanje s starši (iniciativa Primokiz …) 

9. Pobude, vprašanja in predlogi 

 

K 1. točki   Uvodni pozdrav in predstavitev članov Sveta staršev 

 

Ravnateljica ga. Helena Ule pozdravi navzoče novo izvoljene predstavnike staršev 

posameznih skupin vrtca in se jim zahvali za  sprejeto članstvo. Povabi jih h kratki 

predstavitvi. Nekateri predstavniki staršev so se v tej vlogi znašli prvič z željo, da  razširijo 

obzorje tudi na tem področju, drugi so bili v to vlogo nekoliko potisnjeni (naprošeni) s strani 

drugih staršev. Spet tretji pa v tej vlogi  nastopajo že večkrat in sicer kot predstavniki 

različnih skupin, saj več njihovih otrok obiskuje ali pa je obiskovalo vrtec. Z veseljem bodo 

delili izkušnje in  znanje novoizvoljenim članom. Večina staršev v svojih predstavitvah 

poudari zadovoljstvo s prijetnim okoljem vrtca, s samim počutjem otrok v vrtcu, s prehrano,  

in nasploh z delom vrtca, z vzgojiteljicami in pomočnicami svojih skupin, predvsem z njihovim 

kakovostnim in profesionalnim delom.  

http://www.vrtec-bled.si/
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K 2. točki   Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda  

 

V nadaljevanju seje ravnateljica ugotovi, da je na seji od osemnajstih vabljenih, prisotnih 

deset članov. V skladu z veljavno zakonodajo je s tem Svet staršev sklepčen, zato lahko 

veljavno sklepa. Na predlagani dnevni red člani sveta staršev niso podali pripomb, zato 

sprejmejo 
 

Sklep št. 1:   

Potrdi se dnevni red 1. (konstitutivne) seje Sveta staršev Vrtca Bled za šol. leto 

2021/22.  (SOGLASNO) 

 

K 3. točki    Konstituiranje Sveta staršev Vrtca Bled (verifikacija mandatov članov, 

izvolitev   predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika) 

V novem šolskem letu 2021/2022 smo v obeh enotah (Bled in Boh. Bela) oblikovali 18  skupin, od 

tega je skupina Pingvinčki, začela kot polovični oddelek in se bo predvidoma med šolskim letom  

dopolnila do polnega. 7 oddelkov je prvega starostnega obdobja, 8 oddelkov drugega 

starostnega obdobja  ter trije kombinirani (eden je oddelek na Bohinjski Beli).  

Svet staršev je v skladu z veljavno zakonodajo  sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 

enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. 

Ravnateljica objavi novo izvoljene predstavnike staršev po oddelkih za leto 2021/2022 

(zapisani v Letnem delovnem načrtu vrtca za šol. leto 2021/2022).  

Skupina Ime in priimek  

predstavnika   

staršev 

Starost,  

vrsta  

oddelka 

Ime in priimek vzgojitelja skupine 

Ime in priimek pom. vzg. skupine 

ŽABICE ALENKA ČEBAŠEK  

KOKALJ 

 I.  1-2 PETRA BENEDIČIČ 

METKA RUS 

POLŽKI TOMAŽ MASELJ  I.  1-2 ANJA RESMAN 

KARMEN ROSI 

RAČKE DOLORES LUŠTEK  I.  1-2 META VODNJOV 

KATARINA POTOČNIK / MANCA ZORC 

ČIZMIĆ (nadomeščanje) 

PINGVINČKI GREGA ANTOLIN  I.  1-2 

 polovični   
do   
dopolnitve 

VERONIKA BOHINJEC 

KATJA BILBIJA (ko bo dopolnjen 

oddelek) 

MUCKI TEJA KLINAR  I.  2-3 CLAUDIA GOGALA / KARIN GOGALA 

(nadomeščanje) 

ANA GABERŠČEK 

SONČKI MARŠA JEKOVEC  I.  2-3 ŠPELA ČOP 

BRANKA TRPIN 

MEDVEDKI NINA POLJANEC  I.  2-3 ANITA UREVC 

BARBKA DŽAMASTAGIĆ 

RIBICE ANDREJ GRACELJ  I. + II. (2-4) 

 kombiniran 

IRENA FRELIH / KATARINA POTOČNIK 

(nadomeščanje) 

MARUŠA KALAN 

PIKAPOLONI

CE 

NINA ŽVEGELJ  I. + II. (2-4) 

 kombiniran 

ALEŠ KAVALAR 

SAŠA DOLHAR 

JEŽKI SIMONA CERKOVNIK  II.  3-4 MARTINA JENSTERLE 

NINA MORGAN 
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ČEBELICE URŠA CERKOVNIK  II.  3-4 KARMEN KOVAČ 

DARJA TEMENT 

VEVERICE ANDREJA KOVAČ  II.  4-5 POLONCA BOLČINA 

KLAVDIJA VIDIC 

METULJI ANDREJA ŽARN  II.  4-5 TANJA TAVČAR 

URŠA BIZJAK / MARCEL ZAVRL 

(nadomeščanje) 

ZMAJČKI URŠA ŠVAB  II.  4-5 KSENIJA KRALJ 

KATARINA BRANC 

VRABČKI KIM SLIVNIK  II.  5-6 NASTJA JENKO 

MARINA KOLENKO 

ZAJČKI KAROLINA PRETNAR  II.  5-6 ANA LEŠ 

ŠPELA RESNIK / KARIN GOGALA / 

JANJA EMAN (nadomeščanje) 

SLONČKI KARMEN RENIER  II.  5-6 NADJA LEBAR 

NADA VUKOVIĆ 

ZELENI 

ŠKRATI 

ANŽE ŽMITEK   I.+ II. (1-6) 

 kombiniran 

MAJA POKLUKAR 

KATARINA JAKOPIČ BRANC 

 

Sklep št. 2:  

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

ugotovitvenim sklepom razglasijo, da so verificirani mandati članov Sveta staršev 

Vrtca Bled za šolsko leto 2021/2022. (SOGLASNO) 

 

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

sveta staršev na 1. konstitutivni seji sveta staršev izmed sebe izvolijo predsednika in 

namestnika predsednika.  

Gospe Nataši Žvegelj, lanski predsednici sveta staršev, je potekel mandat, zaradi otrokovega 

odhoda v šolo. Za novo predsednico se po krajši razpravi javi ga. Kim Slivnik predstavnica 

skupine Vrabčki. Prisotni podprejo njeno kandidaturo, za njenega  namestnika pa izvolijo 

gospoda Anžeta Žmitka predstavnika skupine Zeleni škrati. Sprejme se 

Sklep št. 3:  

Člani Sveta staršev Vrtca Bled izvolijo, ravnateljica gospa Helena Ule pa razglasi, 

gospo Kim Slivnik za predsednico  Sveta staršev Vrtca Bled, gospoda Anžeta Žmitka  

pa za njenega namestnika. (SOGLASNO)  

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

svet staršev Vrtca Bled za tekoče šolsko leto 2021/2022.   

 

Po konstituiranju sveta staršev ravnateljica ga.  Helena Ule, preda besedo novoizvoljeni 

predsednici sveta staršev gospe Kim Slivnik. 

K 4. točki   Potrditev predstavnika staršev (nadomestni član) v Svet zavoda 

 
Lanski predstavnici staršev skupine Zeleni škrati (enota Bohinjska Bela)  gospe Petri Jamar 

Rozman, ki je bila tudi predstavnica staršev v Svetu zavoda, je z novim šolskim letom 

2021/22 potekel mandat, zaradi otrokovega odhoda v šolo. Za nadomestnega predstavnika 

staršev v  Svetu zavoda so člani Sveta staršev potrdili g. Anžeta Žmitka. 
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Sklep št. 4:   

Za nadomestnega člana predstavnika staršev v Svetu zavoda se potrdi g. Anžeta 

Žmitka, predstavnika staršev enote Bohinjska Bela. (SOGLASNO) 

 

K 5. točki   Sprejem zapisnika 2. korespondenčne seje Sveta staršev, z dne 31. 8. 2021, 

šol. leto 2020/21 

Na 2. korespondenčni seji so člani Sveta staršev potrdili 2. redno sejo, z dne 29. 12. 2020, 3. 

redno sejo, z dne 24. 6. 2021 in 1. korespondenčno sejo Sveta staršev Vrtca Bled, z dne 12. 

4. 2021. 

Sklep št. 5:  

Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta staršev Vrtca Bled, z dne 31. 8. 2021.  

 

K 6. točki Obravnava Poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 2020/21 in  

Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2020/21  
 

Novo izvoljena predsednica Sveta staršev ga. Kim Slivnik  ravnateljico zaprosi za 

obrazložitev Poročila o uresničevanju LDN in Samoevalvacijskega poročila Vrtca Bled za 

preteklo šolsko leto 2020/2021. 

Ravnateljica gospa Helena Ule v grobem poda Poročilo o uresničevanju LDN 2020/21, 

katerega so člani sveta staršev predhodno prejeli po elektronski pošti. V njem so podrobno 

predstavljena vsa področja dela in opravljene dejavnosti v preteklem šolskem letu za 

katerega je bilo zaradi razglasitve epidemije koronavirusa od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021 

značilno zelo specifično delovanje, polno nenačrtovanih dogodkov in pretresov.  Vrtec je bil od 

26. 10. 2020 do 25. 1. 2021 odprt le za nujne primere, to je za varstvo otrok, katerih starši so 

bili zaposleni in varstva niso mogli zagotoviti na drug način. Sledilo je delovanje v 

'mehurčkih', potem popolno zaprtje od 1. 4. do 9. 4. 2021 in  po odprtju do konca epidemije 

delovanje v 'mehurčkih'.  

Šol. leto 2020/21 nam je prineslo mnogo izzivov, tako na vzgojno-varstvenem kot na 

računovodsko-poslovnem področju. Razdelili bi ga lahko v tri sklope, in sicer na dogajanja 

vezana na koronavirus, na veselje v smislu praznovanja 70-letnice vrtca in  na pedagoško 

delo, ki je bilo zaradi razmer, ki jih je prinesla epidemija,  drugačno in zelo prilagojeno. V 

začetku oktobra nam je uspelo izvesti za maj načrtovano prireditev ob 70-letnici vrtca sicer  v 

prilagojeni obliki, zunaj, brez občinstva. Predstavile so se vse skupine, zapeli smo pesem, ki 

je bila ustvarjena prav za namen praznovanja sedemdesete obletnice. Prireditev smo 

posneli, fotografirali in si tako pridobili trajen spomin na to. Posnetek prireditve smo delili s 

starši otrok preko IKT povezave. V tem času je v prostorih vrtca potekala tudi razstava, ki je 

prikazala čas od leta 1950 do danes v luči dogajanja v vrtcu.  

Pedagoško delo je bilo torej drugačno in zelo prilagojeno razmeram. Program Krepimo 

družine je dobil nov, še večji pomen. Ni bil le svetovalen, pač pa tudi zelo podporen, saj smo 

ves čas trajanja epidemije ohranjali stike z otroki in družinami, ki so ostali doma, tako da so se 

strokovni delavci povezali z njimi in jim bili v podporo in pomoč s primeri dejavnosti, 

fotografijami, filmčki/posnetki (pesmi, pravljice, bibarije, prstne igre, predstave …) recepti, 

voščili. Na spletni strani vrtca smo ustvarili zavihek 'Za igro in delo doma', kjer smo objavili 

različne filme, povezave, primere dejavnosti. Za otroke smo pripravili paketke za izdelavo, 

voščila, presenečenja, pozdrav škratov, dedka Mraza, čarodeja. V starejših skupinah so se 

izvajala tudi srečanja z otroki v orodju Zoom, Viber. Starši so o tem poročali z velikim 

zadovoljstvom. Ravno čas epidemije je še toliko bolj poudaril pomen medsebojnega 

povezovanja, empatije, spoštovanja in miselne prožnosti/fleksibilnosti. Zavedeli smo se 
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pomembnosti ohranjanja radosti, upanja, senzibilnosti … Konec leta smo odprli tudi stran/profil 

na družabnem omrežju Facebook z namenom staršem deliti ideje, ki jih z otroki ustvarjamo v 

vrtcu. V sodelovanju z Bled TV smo posneli in prikazovali sklop Pravljic za lahko noč, ki so jih 

pripovedovale SD vrtca. 

Ravnateljica nadaljuje, da so nas kljub specifičnim razmeram skozi celo šolsko leto 

zaznamovale vsebine iz Kurikula, ekološke vsebine, odprto učno okolje, spoznavanja 

domačega kraja in njegove tradicije, kulturna dediščina, naravoslovne vsebine, skrb za 

gibanje in zdravo življenje, razvijanje zdrave samopodobe, medgeneracijska srečanja in 

gibalni FIT program. 

V nadaljevanju ravnateljica predstavi še Samoevalvacijsko poročilo za šol. leto 2020/21, v 

katerem smo evalvirali Fit pedagogiko (spremljava SD), odprta učna okolja in prehod na 

strategije poučevanja (USS). Poročilo je namenjeno naši presoji kvalitete dela. Po dveh letih 

podrobnejšega raziskovanja pedagoškega področja 'učno okolje', smo v letošnjem letu prešli 

na področje 'strategij poučevanja'. Z zavedanjem o pomenu bogatih učnih okolij in aktivnim 

vključevanjem otrok vanje pomembno  vplivamo na otrokov razvoj in učenje. Slednje bomo 

nadgrajevali z razmisleki o ustreznih strategijah poučevanja v njih. Nenazadnje nam 

medsebojna pomoč, izmenjava, podpora vliva moči in volje za strokovno rast in razvoj. 

Zavedanje, da aktiven življenjski slog v dobi otroštva pozitivno vpliva na življenjski slog v 

odrasli dobi ter s tem preprečuje nastanek mnogoterih bolezni in samo učenje, bo naše 

vodilo tudi v prihodnjem šolskem letu, zaključi s predstavitvijo samoevalvacijskega poročila 

ravnateljica. 

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

šolsko leto 2020/2021 ni bilo, zato člani sveta staršev sprejmejo  
 

Sklep št. 6:  

Svet staršev daje soglasje k Poročilu o uresničevanju LDN za šolsko leto 2020/21 in k 

Samoevalvacijskemu poročilu za šolsko leto 2020/21. (SOGLASNO) 

 

K 7. točki     Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22, dodatni 

programi vrtca 

 

V nadaljevanju gospa Kim Slivnik zaprosi ravnateljico za  predstavitev Letnega delovnega 

načrta Vrtca Bled za šolsko leto 2021/2022, katerega so člani ravno tako prejeli v gradivu k 

vabilu na sestanek.  

Ravnateljica v grobem predstavi smernice LDN za novo šolsko leto 2021/2022. Pove, da 

bomo v tem šolskem letu nadaljevali s poglobljeno pozornostjo na podajanje vsebin in 

izvedbo dejavnosti skozi otrokovo (gibalno) aktivnost ter vključevanje otroka v VIZ proces. 

Prednostna naloga bo vezana na spremljanje in razvijanje govorno-jezikovnega razvoja pri 

otroku. Povezali jo bomo s strategijami poučevanja, ki jih razčlenjujemo preko USS in 

metodologije Korak za korakom (aktivna vloga otroka, individualen pristop, otrokov razvoj in 

napredek, vključenost v skupino (tudi preko govora), socialne interakcije). 

Tudi letos bomo sledili kakovostnemu delu z otroki (KZK, FIT, OUO, Gozdni vrtci), 

profesionalnemu razvoju (učeče se skupnosti, strokovni aktivi, EiV, izobraževanja), 

sodelovanju s starši (v okviru projektov Krepimo družine, Primokiz …).Še vedno bodo 

pomembne ekološke vsebine, katere smo v preteklih letih v veliki meri ponotranjili in tako 

postajajo del našega vsakdana.  Sodelovali bomo z okoljem (vpetost v programe). 

Nadaljevali bomo z vključenostjo  v vseslovenski projekt Prvi turistični koraki v povezavi s 

Turistično zvezo Slovenije, Turizmom Bled, Turističnim društvom Bohinjska Bela. V 
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letošnjem letu je tematika zelo 'blejsko naravnana', nagovarja nas z naslovom VODA IN 

ZDRAVILNI TURIZEM. 

Negovanje kulturne dediščine bo še naprej naše vodilo. Prizadevanja k ohranjanju naše 

dediščine bomo namenjali ob praznikih, običajih, sodelovanju z lokalnimi akterji. 

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu bomo nadaljevali s skrbjo za svoje zdravje z 

aktivnimi pavzami in s timsko povezanostjo (Fraktalna risba) ter izvajali razne gibalne 

programe. Veliko pozornosti bo usmerjeno tudi na preprečevanje širjenja virusa SASR-CoV-

2. Tudi v tem šolskem letu bomo sledili gibanju  in sicer gibanju v naravi, v odprtem učnem 

okolju (v mednarodni projekt FIT smo vključeni že šesto leto).  

Ravnateljica povzame, da so v LDN Vrtca Bled za šol. leto 2021/22 podrobno predstavljena 

vsa področja dela in dejavnosti, ki se bodo izvajale skozi celo šolsko leto. Le ta zajema:  

1. opredelitev pomena in namena dokumenta 

2. naše vrednote, poslanstvo in vizija vrtca 

3. prednostne naloge, usmeritve in projekti 

4. organiziranost vrtca 

5. oblike in vsebine vzgojnih programov 

6. načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojnega dela 

7. dodatni (nadstandardni) in obogatitveni programi 

8. prireditve in praznovanja 

9. sodelovanje s starši 

10. sodelovanje z okoljem 

11. delovanje organov vrtca 

12. svetovalna služba 

13. izobraževanje strokovnih in drugih delavcev - plan  

14. pripravništvo in praksa 

15. program prehrane in zdravstveno higienskega režima 

16. program ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu 

17. ekonomski pogoji poslovanja 

18. investicijsko vzdrževanje in nakup drobnega inventarja 

19. promocija vrtca 

20. zaključek 

Pripomb na predstavljeni Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2021/2022 ni bilo, zato 

se sprejme 

Sklep št. 7:  

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

šolsko leto 2021/22. (SOGLASNO) 

Ravnateljica v nadaljevanju pove, da smo dodatni, obogatitveni (nadstandardni) program za 

šolsko leto 2021/2022, sprejeli že korespondenčno na Svetu vrtca dne 3. 9. 2021 in bo v 

enoti Bled zajemal:  

 URICE V ANGLEŠKEM JEZIKU, v izvedbi Izobraževalnega centra Rutina Bled, za 4- 

do 6-letne otroke. 

 SPORTY PREDŠOLČEK (gibalne urice), v organizaciji »S« zavoda, za 3- do 6-letne 

otroke. 

 KARATE v organizaciji Klub akademija borilnih veščin Bohinj, za 4- do 6-letne otroke. 

 CICI NAVIHANČKI (plesno-gledališka dejavnost), v izvedbi Mete Vodnjov, za 3- do 6-

letne otroke. 
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V enoti Bohinjska Bela se bosta izvajala:   

 FITKO VADBA (gibalne urice) v izvedbi Katarine Jakopič Branc. 

 LUTKOVNI ABONMA v izvedbi Teatra za vse, v dogovoru z OŠ. 
 

Pripomb na predstavljene nadstandardne programe za šolsko leto 2021/2022 ni bilo, zato se 

sprejme 

Sklep št. 8:  

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

leto 2021/2022.  (SOGLASNO) 

 

K 8. točki    Sodelovanje s starši (iniciativa Primokiz …) 

 

Sodelovanje s starši je zelo pomembna naloga našega vrtca, saj je za uspešno vzgojo otroka 

pomembno, da se vzgojni funkciji vrtca in družine povezujeta, prepletata in se med njima 

razvije primeren odnos za skladnejše delovanje. 

V okviru programa Krepimo družine želimo biti v pomoč in podporo staršem in celotni družini. 

V ta namen bomo pripravili ideje za skupno preživljanje časa doma (FB stran vrtca), 

omogočali svetovanje in pogovorne urice s svetovalno službo, pripravili predavanja (Šola za 

starše) ali povezave na primerne vsebine, ki bi bile staršem v pomoč pri vzgoji. Načrtujemo 

predavanje dr. Sebastjana Kristoviča z naslovom Vzgoja – priprava otroka na življenje, 

odgovornost staršev pri vzgoji (v okviru LAS).  (predvidoma januarja oz. februarja 2022) 

V povezavi s Pedagoškim inštitutom  smo se pridružili iniciativi Primokiz. Program so razvili v 

švicarski fundaciji Jacobs Foundation in stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb 

družin z mlajšimi otroki preko vzpostavljanja strategij 'družinam z mlajšimi otroki prijazna 

občina'. V Sloveniji iniciativa poteka na lokalni ravni, v osmih zainteresiranih občinah, kjer bo 

vsaka od njih v naslednjih 2 letih razvila svojo strategijo. Iniciativa stremi h krepitvi 

celostnega naslavljanja potreb družin z otroki do sedmega leta starosti.  

V občini Bled smo z lokalnim akcijskim timom, ki ga sestavljajo člani različnih institucij: 

občine, vrtca, šole, knjižnice, Zdravstvenega doma Bled, CSD, Medgeneracijskega centra, 

Rdečega križa, Glasbenega centera DO RE MI in Marijinega doma, naredili analizo stanja 

(kaj že vse v občini imamo) in pripravljamo strategijo, kaj kot občina, da bi to bili, (še) 

potrebujemo.  

V okviru tega so starši že pristopili k reševanju  ankete, ki ima velik pomen za oblikovanje 

situacijske analize in kasneje priprave strategije za našo občino. Anketa bo objavljena tudi v 

Blejskih novicah. Zato vabljeni vsi, ki je še niso, da jo izpolnijo, saj bomo na osnovi tega v 

nadaljevanju naredili strategijo, čemu naj bi občina namenila še več pozornosti. Preko 

vzpostavljanja strategije bo promovirala kvaliteten celostni razvoj predšolskih otrok. 

Posledično bo izboljšala kvaliteto bivanja za družine z mlajšimi otroki in na splošno višala 

standard bivanja v občini. Vsem staršem, ki so anketo že izpolnili se iskreno zahvaljujemo. 

 

K 9. točki    Pobude in vprašanja 
 

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

Predstavnik staršev Boh. Bele g. Žmitek v imenu skupine poda pobudo, da bi otroci v vrtcu 

ponovno pričeli z rednim vsakodnevnim umivanjem zob. Iz NIJZ in Stomatološke sekcije je 

namreč starš iz skupine že pridobil odgovor, da se le to v vrtcih lahko izvaja. Ravnateljica 

odgovori, da je bil naš vrtec eden zadnjih, ki je v času epidemije prenehal z umivanjem zob in  

se bomo tega še nekaj časa držali. Osnovni razlog je, da ne moremo zagotavljati higienskih 
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pogojev (ne moremo hraniti ščetk v vrtcu, ogromno kapljičnega prenosa). V sodelovanju ZD 

Bled, z go. Tjašo, pa bomo izvajali skrb za zobno preventivo otrok. Preventivna 

zobozdravstvena sestra bo otrokom preko zgodbic, pogovora, pregleda zob in osvajanja 

gibov umivanja zob približala pomembnost skrbi za ustno higieno. K temu bo vrtec pristopil 

kot podpora družinam, da bi otroke in posredno starše naučili, kako otrokom pravilno umivati 

zobe.  

Ker NIJZ od nas želeli, da jim posredujemo kontaktne podatke staršev v primeru določenega 

pojava Covida v vrtcu (skupini), smo od staršev pridobili soglasja za posredovanje podatkov 

na NIJZ. Nekdo je zaradi tega soglasja podal prijavo Informacijskemu pooblaščencu (IP), 

zato smo se ponovno posvetovali s pravnico, ki nam je potrdila, da je soglasje v redu, 

dopolniti smo ga morali le z delom glede roka hrambe (izbris do prenehanja zahteve za 

posredovanje podatkov s strani NIJZ). Pojasnilo smo poslali tudi IP. 

Ravnateljica zaprosi predstavnike staršev, da ponovno opozorijo ostale starše v skupini, da 

dosledno sporočajo v oddelke, zakaj njihovi otroci manjkajo, saj so v porastu nalezljive in 

respiratorne bolezni, da lahko pravočasno o tem obvestimo ostale starše in s tem preprečimo 

širjenje bolezni. 

Ugotavljamo tudi, da je prisotnost otrok popoldne, ko se konec dneva združujejo majhna, saj 

odhajajo domov najkasneje ob 16.10. Zato razmišljamo o spremembi poslovnega časa npr. 

do 16. 30 (potrditi ga mora Svet Zavoda), saj bi tako lahko bolje razporedili strokovne 

delavce v dopoldanskem času, ko primanjkuje kadra. Zaenkrat še malo počakamo, da 

vidimo, kako bodo potrebe staršev, ki svoje otroke vpisujejo še v jesenskem obdobju (okt., 

nov.). 

Ga. Pretnar predstavnica skupine Zajčki vpraša ali bi se za izvajanje popoldanskih (dodatnih) 

dejavnosti v večnamenskem prostoru vrtca lahko prilagodil Hišni red za uporabo notranjih 

hodnikov in stopnišča, saj so zunanja stopnišča postala mrzla, otroci pa so po dejavnostih 

pregreti. Ravnateljica odgovarja, da zaradi higienskih razlogov tega ni možno spremeniti in 

moramo biti pri tem dosledni. Predlaga, da prinesejo otroci v telovadnico oblačila s seboj in 

se tam preoblečejo, odprti pa smo tudi za kakšen drug predlog oz. rešitev. 

Ga. Švab predstavnico skupine Zmajčki zanima, zakaj otroka po zaključku dodatnih 

dejavnostih ni možno vrniti nazaj v skupino, temveč jih morajo prevzeti. Ker gre za zunanje 

dejavnosti s katerimi priskočimo v pomoč staršem, da otrok ne vozijo na popoldanske 

dejavnosti drugam je možna rešitev, da se starši pomenijo z izvajalcem dejavnosti, da otroka 

vključi v kasnejši termin izvedbe delavnice.  

Investicije so s strani občine za dve leti prestavljene, med drugim tudi investicija Vrtna 

igralnica nad parkiriščem na Seliški. Želja je, da bi izvedbo pričeli v letu 2022. 

Ga. Švab še zanima, če sprejemamo plišaste igrače.  Z veseljem sprejmemo samo trde 

igrače, vozičke, predmete katere lahko operemo in razkužimo.  

Zato, da uporabljamo čim manj plastike so v nekaterih skupinah  iz otroških bodijev ali drugih 

tekstilnih materialov zašili vrečke za nošnjo rezervnega perila. 

 

Sejo smo zaključili ob 17. 40 uri. 

 

Zapisala                                                                      Predsednica Sveta staršev Vrtca Bled              

Barbara Komel                                                                           Kim Slivnik  


