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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:  330-2021 
Datum:    8. 10. 2021 

Z A P I S N I K 

5. seje Sveta Vrtca Bled, ki je bila v sredo, 6. 10. 2021,  

ob 16.00 v večnamenskem prostoru vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta Vrtca Bled: 

predstavnika ustanovitelja: Aneta Lavtar in Natalija Korošec  

predstavnik staršev: Anže Žmitek  

predstavniki delavcev: Barbka Džamastagić, Katarina Jakopič Branc, Polona Krničar in  

                                     Anita Urevc  

Ostali prisotni: 

ravnateljica: Helena Ule in poslovna sekretarka: Barbara Komel 

Odsotni: 

predstavnik ustanovitelja: Boštjan Ploštajner 

predstavnici staršev: Jelka Breznik in Karolina Pretnar 

predstavnica delavcev: Meta Vodnjov 

DNEVNI RED 

1. Uvodni pozdrav 

2. Potrditev nadomestnega člana (predstavnika staršev), ugotovitev sklepčnosti in 
sprejem dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 4. seje sveta z dne 25. 2. 2021 ter potrditev zapisnika 8. 
korespondenčne seje z dne 19. 4. 2021 in 9. korespondenčne seje z dne 3. 9. 2021 

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

Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2020/21  

5. Obravnava in sprejem LDN 2021/22, dodatni (nadstandardni) programi vrtca (sprejeti 

že  korespondenčno) 

6. Sprejem Finančnega načrta po rebalansu 

7. Seznanitev – dopolnitev koronavirusnega načrta Vrtca Bled in dopolnitev Pravilnika o 

varovanju osebnih podatkov 

8. Pobude, vprašanja in predlogi 

K 1. točki   Uvodni pozdrav 

Predsednica sveta vrtca ga. Natalija Korošec pozdravi prisotne predstavnike sveta zavoda. 

K 2. točki   Potrditev nadomestnega člana (predstavnika staršev), ugotovitev 
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Lanski  predstavnici staršev  skupine Zeleni škrati  gospe  Petri Jamar Rozman, ki je bila tudi 

http://www.vrtec-bled.si/
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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 je 

bil izvoljen g. Anže Žmitek, predstavnik staršev skupine Zeleni škrati. Prisotni člani sveta so 

predlaganega kandidata soglasno potrdili. Sprejme se sklep: 

Sklep št. 1:   

Za nadomestnega predstavnika staršev v Svetu Vrtca Bled se potrdi g. Anžeta Žmitka, 

predstavnika skupine Zeleni škrati. (SOGLASNO) 

Predsednica sveta ugotovi prisotnost sedmih članov sveta od enajstih in s tem njegovo 

sklepčnost. Na predlagani dnevni red ni bilo podanih pripomb, zato se sprejme 

Sklep št. 2:   

Sprejme se predlagani dnevni red 5. seje Sveta Vrtca Bled. 
       
K 2. točki   Potrditev zapisnika 4. seje sveta z dne 25. 2. 2021 ter potrditev 8. 

korespondenčne seje z dne 19. 4. 2021 in 9. korespondenčne seje z dne 

3. 9. 2021  

Vabljeni so zapisnik 4. seje predhodno prejeli po elektronski pošti, zato predsednica sveta 

samo kratko povzame, da je bilo na seji, dne 25. 2. 2021, sprejetih devet sklepov, vsi so bili 

realizirani. Člani sveta na zapisnik niso podali pripomb, zato se sprejme 

Sklep št. 3: 

Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta Vrtca Bled z dne 25. 2. 2021.  

(SOGLASNO) 
 

V nadaljevanju predsednica pove, da je bil na 8. korespondenčni seji, dne 19. 4. 2021, 

sprejet sklep o sestavi članov Komisije za sprejem otrok v vrtec. Člani na zapisnik niso imeli 

pripomb, zato se potrdi 

Sklep št. 4: 

Potrdi  se  zapisnik 8. korespondenčne  seje  Sveta  Vrtca  Bled z  dne  19. 4. 2021.  

(SOGLASNO)   

 

Na 9. korespondenčni seji dne 3. 9. 2021 je Svet Vrtca Bled potrdil dodatni (nadstandardni) 

program Vrtca Bled za šolsko leto 2021/22. Člani na zapisnik niso podali pripomb, zato se 

sprejme 

Sklep št. 5: 

Potrdi se zapisnik 9. korespondenčne seje z dne 3. 9. 2021. 

(SOGLASNO) 

 

K 3. točki     Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 

2020/21 in Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2020/21 

Predsednica sveta ga. Natalija Korošec zaprosi ravnateljico go. Heleno Ule za obrazložitev 

Poročila o uresničevanju LDN in Samoevalvacijskega poročila Vrtca Bled za preteklo šolsko 

leto 2020/21.  

Ravnateljica ga. 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 
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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 

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 sprejmejo   
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Sklep št. 6: 

Sprejme se Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2020/21 in Samoevalvacijsko 

poročilo za šolsko leto 2020/21. (SOGLASNO) 
 

K 4. točki    Obravnava in sprejem LDN 2021/22, dodatni (nadstandardni) programi vrtca 

(sprejeti že korespondenčno)  

V nadaljevanju gospa Natalija Korošec 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 

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). Vsled novim okoliščinam in 

izzivom vodenja, ki jih je prinesel tudi čas epidemije, se bosta ravnateljica in ena strokovna 

delavka izobraževali tudi na področju vodenja in kakovosti. 

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 
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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 

Dodatni (nadstandardni) programi vrtca so bili (sprejeti že korespondenčno na seji dne 3. 9. 

2021).  

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

člani Sveta Vrtca Bled sprejmejo 

Sklep št. 7:  

Potrdi se Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2021/2022.   

(SOGLASNO)              

 

K 6. točki      Sprejem Finančnega načrta po rebalansu 

Člani sveta so Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2021 (po rebalans 1, Občina Bled) prejeli po 

e-pošti. 

Svet vrtca je Finančni načrt za leto 2021 potrdil na februarski seji dne 25. 2. 2021. Ker je bil 

poleti narejen rebalans 1 Občine Bled (Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Bled 

2021, Ur. list RS, 97/21), s katerim se popravlja oz. spreminja prvotni Finančni načrt Vrtca 

Bled za leto 2021, zaradi zmanjšanih sredstva, ga mora svet zavoda ponovno potrditi. 

Člani sveta na rebalans finančnega načrta niso podali pripomb. Zato se sprejme: 

Sklep št. 8:  

Potrdi se Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2021 po rebalansu Občine Bled.   

(SOGLASNO)              

 

K 7. točki      Seznanitev – dopolnitev koronavirusnega načrta Vrtca Bled in dopolnitev 

Pravilnika o varovanju osebnih podatkov 

 

Ravnateljica navzoče člane sveta zavoda seznani, da smo koronavirusni načrt vrtca, sprejet 

februarja 2020, dopolnili v delu, kjer se za delo in obiskovalce zahteva PCT pogoj.  

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30. 8. 2018, pa smo dopolnili v delu 

Zbirke evidenc. Dodali smo štiri evidence:  

 Evidenca zaposlenih za periodično testiranje na Sars-Cov-2   

 Evidenca zaposlenih za cepljenje proti Covid-19   

 Evidenca o izpolnjevanju PCT pogoja  

 Evidenca privolitev staršev v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov NIJZ ob 
primeru okužbe s Sars-Cov-2 v oddelku otroka 

 

K 8. točki      Pobude, vprašanja in predlogi 

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

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

nov.). 

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. 

Ker NIJZ od nas želi, 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. 

Na vprašanje ge. Džamastagić, kako je z brezplačnimi tečaji smučanja, drsanja in plavanja, 

ravnateljica odgovori, da je predviden samo en tečaj, in sicer smučanje. V primeru, da ne bi 

bilo snega bomo izvedli plavanje. Do sredstev za drsanje pa bomo skušali priti preko 

sponzorjev in/ali športnih zvez/društev. 

 

 

Seja sveta se je zaključila ob 16.30. 

 

 

Zapisala                                                                                          Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Komel                                                                                        Natalija Korošec, l. r. 


