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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:   40-2022 

Datum:     28. 2. 2022 

Z A P I S N I K 

6. seje Sveta Vrtca Bled, ki je bila v ponedeljek, 28. 2. 2022,  

ob 16.00 v večnamenskem prostoru vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta Vrtca Bled: 

predstavnici ustanovitelja: Natalija Korošec in Aneta Lavtar  

predstavnika staršev: Karolina Pretnar in Anže Žmitek 

predstavniki delavcev: Polona Krničar, Katarina Jakopič Branc, Anita Urevc in Barbka 

Džamastagić 

Ostali prisotni: 

ravnateljica Vrtca Bled: Helena Ule, računovodja: Mihela Smukavec, svetovalna delavka: Barbara 

Falle in poslovna sekretarka: Barbara Komel 

Odsotnost so opravičili:  

Jelka Breznik in Marjeta Vodnjov 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Vrtca Bled 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Bled za leto 2021 

4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta Vrtca Bled za leto 2022 

5. Ugotavljanje redne delovne uspešnosti ravnateljice ge. Helene Ule za leto 2021 

6. Seznanitev s situacijsko analizo iniciative PRIMOKIZ - Družinam z mlajšimi otroki 
prijazna občina 

7. Pobude, vprašanja in predlogi 

 
K 1. točki   Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

Predsednica Sveta Vrtca Bled ga. Natalija Korošec pozdravi navzoče in ugotovi prisotnost osmih 

od enajstih članov sveta in s tem potrdi  njegovo sklepčnost.  Predlaga dnevni red, s katerim se 

prisotni strinjajo, nanj ne podajo pripomb, zato sprejmejo: 

Sklep št. 1:          

Potrdi se predlagani dnevni red 6. seje Sveta Vrtca Bled. 

(SOGLASNO) 

http://www.vrtec-bled.si/
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K 2. točki        Potrditev zapisnika 5. seje sveta, z dne 6. 10. 2021  

V nadaljevanju predsednica sveta pove, da je bilo na 5. seji sveta, dne 6. 10. 2021, sprejetih 

8 sklepov, ki so bili realizirani oziroma so še v teku (LDN). Člani na zapisnik niso imeli 

pripomb, zato so sprejeli 

Sklep št. 2: 

Potrdi se zapisnik  5. seje sveta, z dne 6. 10. 2021.  

(SOGLASNO) 

K 3. točki      Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Bled za leto 2021 

Celotno poročilo je bilo članom Sveta predhodno z ostalim gradivom posredovano po elektronski 

pošti, podrobneje pa je bilo predstavljeno na seji sveta v jeseni, ko se je poročalo o uresničevanju 

Letnega delovnega načrta 2020/2021. Predsednica sveta, zato zaprosi ravnateljico go. Heleno 

Ule za ključne poudarke poročila.  

Ravnateljica uvodoma pove, da nam je leto 2021 prineslo mnogo izzivov, tako na vzgojno-

varstvenem kot na računovodsko-poslovnem področju.  V času 'epidemije' koronavirusa 

(uradno se je končala z junijem 2021), ki je v jeseni 2021 prešla v četrti val, ter skozi celo 

leto, smo sledili ciljem povezanim z našim vzgojno-izobraževalnim delom. Prizadevali smo si 

ustvariti varno in spodbudno okolje otrokom, zaposlenim in staršem; čim bolj smo se želeli 

približati otrokom in družinam, ki so ostajali doma (izolacije, karantene) ter tako ohranjali 

pedagoški in človeški stik z njimi; posebno skrb smo namenjali ranljivim skupinam otrok, 

katerim so nudili pomoč tako strokovni delavci kot svetovalna služba; aktivno smo gradili 

učečo se skupnost in strokovno rast namenjali področjem na katerih smo zaznavali 

primanjkljaje (govorno-jezikovni razvoj, samostojnost, gibanje) ter skrbeli za promocijo vrtca 

in s tem omogočali dele predšolske vzgoje tudi izven prostorov vrtca. 

V nadaljevanju ravnateljica pove, da smo pri delu z otroki ustvarjali situacije, ki omogočajo 

razvijanje njihove samostojnosti, domišljije, ustvarjalnosti, izraznosti tako pred, med in po 

koncu razglasitve epidemije. Vse to smo povezali z vsebinami ekologije, odprtih učnih okolij, 

odkrivanja dejavnosti v naravi (gozdne igralnice), gozdu. Spoznavali smo domači kraj, 

ljudske običaje našega okolja, povezane z letnimi časi, tradicijo in praznovanji ter drugimi 

dogodki. Otrokom smo pričarali mnogo kulturno-umetniških doživetij, preko naših strokovnih 

delavk, delavcev in tudi preko zunanjih gledaliških skupin (gledališč). Tako smo v juniju 

izvedli slovo od vrtca za otroke, ki odhajajo v šolo, Zeliščni festival, proslavo ob 30-letnici 

dneva državnosti. Veseli december je prinesel veliko dogodivščin za otroke (predstave, 

dedka Mraza s čarodejem, misli na druge, voščila), razveselili smo starostnike v domu 

starejših, z nastopom pevskega zbora in ukulele benda pa zaposlene občinske uprave, 

mimoidoče, naše upokojene sodelavce na blejski promenadi. 

Poleg dela v oddelku se je okrepila tudi e komunikacija s starši. Ti povedo, da se izjemno 

razveselijo poročil in fotografij, ki jih pošljejo strokovni delavci. Ves čas je torej v ospredju 

povezanost z družinami, obveščanje o delu v vrtcu, uvedli smo tudi sodobne načine za 

spodbujanje aktivnosti v družinah (Fb Vrtca Bled), sodelovanje s starši, Svetom staršev, 

dajemo pobude tudi za medgeneracijsko sodelovanje. 

Vzpostavili smo dobro sodelovanje vrtca s Svetom staršev in tudi sodelovanje s starši na 

ravni oddelkov. Le-to predstavlja pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, ki prispeva 

k ustreznemu medsebojnemu dopolnjevanju in spoznavanju. Javno dostopna so pisna in 

ustna obvestila o različnih ponudbah aktivnosti, programov v vrtcu, sproti se izmenjujejo 

informacije, imamo poglobljene pogovore o otroku s strokovnimi delavci in tudi s svetovalno 

službo, službo za prehrano in zdravstveno-higienski režim.  
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Sodelovanje s starši smo organizirali z različnimi nameni. Spoznavanje ob vpisu otroka, v 

začetku šolskega leta, medsebojno druženje, izmenjava izkušenj, spoznavanje svojega 

otroka med vrstniki, povezovanje generacij med seboj, dopolnjevanje in obogatitve mnogih 

dejavnosti. V juniju 2021 smo izpeljali predavanje za starše novosprejetih otrok, ki je 

vključevalo vzgojiteljico iz prakse uvajanja novincev. Epidemija je razširila in poglobila 

sodelovanja z družinami, zaprtje oddelka v času karantene je prineslo nove izzive. Z 

namenom opolnomočenja pri vzgoji smo organizirali tudi Šolo za starše, ki je potekala po 

spletu (v organizaciji Pozitivne psihologije) ter predavanje dr. Kristoviča. 

Aktivno sodelujemo s Pedagoškim inštitutom, kjer preko metodologije Korak za korakom 

skupaj ustvarjamo in spreminjamo kakovost v predšolski vzgoji. Da je otrok aktiven 

udeleženec v procesu poleg vsega že zapisanega, omenjamo še program Fit (Fit Slovenija s 

programom Fit kobacaj), kjer otroke in posredno starše nagovarjamo k vzgoji za gibanje. 

Gibalne igre in učenje skozi gibanje je postalo del našega vsakdana. 

Z oktobrom smo ponovno uvedli nadstandardni program (popoldanske izvedbe angleščine, 

karateja, športa in plesa) ter obogatitveni program: izleti, pevski zborček, delavnice CAP, kjer 

smo otroke opolnomočili proti nasilju in zlorabi. Nadaljujemo postavljene temelje 

kakovostnejšega sodelovanje (prehod iz vrtca v šolo) z OŠ Bled s projektom InTrans 

(podpora Pedagoškega inštituta). Prav tako s Pedagoškim inštitutom nadaljujemo v našo 

občino pripeljani projekt oz. iniciativo Primokiz - Družinam z mlajšimi otroki prijazna občina, 

kjer smo oblikovali situacijsko analizo. V načrtu je še strategija, kaj kot občina, da bi to bili, 

(še) potrebujemo. 

Preko vsebin za promocijo zdravja smo se ozaveščali o pomenu zdravega načina življenja in 

skrbi zanj. Preko načina DV in EIV smo z vzorom in vzorniki vplivali na odgovornost in 

povezanost na delovnem mestu (Munera) ter skrbeli za stalno strokovno izobraževanje, tudi 

vsled vseh novosti, zlasti na področju menedžmenta in dela z IKT opremo in spletnimi orodji. 

Gradili in ozaveščali smo vrednoto hvaležnost, odpornost in prožnost. Kot izjemno 

pomembna se je pokazala tudi medsebojna podpora. Razvijamo kulturo kolegialne podpore. 

Prav vsi si prizadevamo za odličnost in strokoven razvoj zavoda. V sled sprememb 

današnjega časa in nepredvidljive prihodnosti se zavedamo, kako pomembno je vlagati v 

znanje in učenje. Štirje vzgojitelji so napredovali v nazive, in sicer en v naziv svetnik in trije v 

naziv svetovalec. 

Vseh otrok s stalnim prebivališčem v občini Bled, ki so vključeni v katerikoli vrtec v Sloveniji 

je v letošnjem šolskem letu 283 oziroma 89,6 %. Vključenost se je v primerjavi z lanskim 

letom povečala za 4,3 %. Iz tega se lahko razbere, da  je 10,4 % otrok (33 otrok) iz občine 

Bled še doma in niso vključeni v noben vrtec (razen, če so v tujini ali prispeli kot tujci). 

Odstotek vseh v vrtec vključenih 3-6 letnih otrok znaša 96,4 %, kar je za 3,7 % več kot 
lansko leto, odstotek vključenih 1-3 letnih otrok pa znaša 78,5 %, kar predstavlja 5,5 % več 
kot lani. 

V predstavitev Letnega poročila se je vključila še računovodja vrtca ga. Mihela Smukavec z 

razlago računovodskega poročila  za leto 2021, ki je sestavni del letnega poročila. Uvodoma je 

razložila priloge iz letnega poročila in potek dela inventurne komisije za leto 2021. Povedala je, 

da je bilo ugotovljeno, da je skupna odpisana vrednost osnovnih sredstev 8.956,02 EUR in 

drobnega inventarja 6.969,34 EUR. Vsa oprema je amortizirana, sedanje vrednosti ne 

izkazuje, zato je inventurna komisija predlagala, da se iztrošena osnovna sredstva odpišejo, 

fizično uničijo in izločijo iz knjigovodske evidence. 

Računovodja je prisotne seznanila z rezultati poslovanja Vrtca Bled v obdobju od 1. 1. 2021 do 

31. 12. 2021. Ugotovljen je bil presežek prihodkov nad odhodki.  
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Člani sveta na Letno poročilo Vrtca Bled 2021 niso podali pripomb, sprejmejo ga v celoti. 

Sklep št. 3: 

Svet Vrtca Bled potrjuje predlagane odpise dotrajanih osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja Vrtca Bled za leto 2021. 

(SOGLASNO) 
 
Sklep št. 4: 

Svet Vrtca Bled sprejme Letno poročilo Vrtca Bled za leto 2021, ki obsega  Poslovno 

poročilo in Računovodsko poročilo za leto 2021. Presežek prihodkov nad odhodki se 

razporedi za ureditev in izboljšave igrišča (gozdne igralnice), za posodobitev zastarele 

in odpisane računalniške opreme, prezračevalnih naprav in morebitnih strojev in 

naprav v kuhinji, pralnici. 

 (SOGLASNO) 

 

K 4. točki      Obravnava in sprejem Finančnega načrta Vrtca Bled za leto 2022  

V skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov je računovodja ga. Mihela Smukavec pripravila Finančni načrt za leto 2022. Finančni 

načrt je pripravljen skladno s predpisanimi obrazci za sestavo letnega poročila po načelu 

denarnega toka, tako se lahko doseže primerljivost plana in realizacije. Planirani so prihodki in 

odhodki za obdobje 12 mesecev. Celotni načrtovani prihodki za leto 2022 znašajo                          

2.012.532,00 EUR in prav toliko odhodki. Finančni načrt je sestavljen na predpostavki, da v vrtcu 

v tem letu ne bo prišlo do drugih organizacijskih sprememb.  

Od skupnih prihodkov znaša delež ustanoviteljice Občine Bled 1.287.584,00 EUR, 152.285,00 

EUR je od drugih občin, 144.094,00 EUR iz državnega proračuna, 382.675,00 EUR od doplačil 

staršev, 12.894,00 EUR iz sredstev EU, 8.000,00 EUR sredstev iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU ter 25.000,00 EUR drugih prihodkov od prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

Na tem mestu gredo vse pohvale računovodji Miheli Smukavec, ki je v izrednih razmerah 

koronavirusa, poleg vsega nastalega dodatnega dela, pripravila računovodsko poročilo in izdelala 

finančni načrt za leto 2022. 

Člani sveta na Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2022 niso imeli pripomb, sprejmejo 

Sklep št. 5: 

Svet Vrtca Bled sprejme Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2022. 

(SOGLASNO)  

 

K 5. točki      Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice ge. Helene Ule za leto 2021

  

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico za Ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnateljev v letu 2021. Postopek ugotavljanja je enak kot prejšnja leta. 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva v 19. členu 

določa merila, na podlagi katerih se za ocenjevalno obdobje, ki predstavlja koledarsko leto, oceni 

uspešnost direktorja oziroma ravnatelja. Ta merila so: realizacija obsega programa, ki predstavlja 

do 25% ocene, kakovost izvedbe programa do 35 %, razvojna naravnanost zavoda do 35% in 

zagotavljanje materialnih pogojev, ki predstavlja do 5 % ocene uspešnosti. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport svetom zavodov priporoča, da za redno delovno 

uspešnost ravnatelja v letu 2021 namenijo 5 %  letne mase osnovne plače ravnatelja, glede na 

okoliščine, v katerih so delovali vzgojno-izobraževalni zavodi, saj so bile te zelo zahtevne in so od 

ravnateljev terjale veliko dodatnih naporov. 
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Člani Sveta Vrtca Bled po ocenitvi dela ravnateljice, glede na merila iz Pravilnika sprejmejo: 

Sklep št. 6: 

Ravnateljica Vrtca Bled ga. Helena Ule za leto 2021 doseže 100 %  vrednost meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost in se za to nameni 5 % letne mase 

osnovne plače ravnateljice. 

(SOGLASNO) 

 

K 6. točki       Seznanitev s situacijsko analizo iniciative PRIMOKIZ - Družinam z mlajšimi 
otroki prijazna občina 

 

Ravnateljica in svetovalna delavka Barbara Falle sta v nadaljevanju predstavili Iniciativo 

Primokiz, kateri se je Občina Bled skupaj z sedmimi slovenskimi občinami pridružila 

decembra 2020. Glavni cilj iniciative je pripraviti strategijo delovanja na področju dela z otroki 

do 7. leta in njihovimi družinami, ki bo izboljšala njihovo kvaliteto bivanja in delovala v smeri 

družinam prijazna občina.  

Na lokalnem nivoju se je oblikoval lokalni akcijski tim (LAT), v katerem so predstavniki 

organizacij v občini, lokalni koordinator in facilitator Pedagoškega inštituta. LAT je pripravil 

situacijsko analizo, ki  ponuja konkretne rezultate pridobljene z vprašalnikom za strokovnjake 

in vprašalnikom za starše otrok do 7. leta starosti in nakazuje potrebne nadaljnje ukrepe.  

Glavne ugotovitve LAT in predlogi nadaljnjih ukrepov po izpostavljenih področjih so:  ureditev 

infrastrukture, kjer je potrebno (otroška igrišča, varna prometna ureditev, kolesarske poti …), 

reševanje stanovanjske problematike, reševanje zaposlitvene problematike (kadrovsko 

podhranjene obstoječe organizacije, beg možganov v druge občine …), dodatni programi za 

specifične skupine otrok in njihovih staršev ter programi zlasti za otroke do 4. leta, 

primanjkljaj strokovnih delavcev na področju mlajših otrok (logoped, pediater, športni 

pedagog, bibliotekar ...), izzivi obveščanja, informiranja (o dogodkih, programih, aktivnostih, 

prekrivanje oziroma istočasnost dogodkov) in aktivnosti za povezovanje skupnosti. 

Zapisniku priložimo tudi celotno Situacijsko analizo. 

 

K 7. točki       Pobude, vprašanja in predlogi 
 

Ravnateljica prisotne seznani, da smo zaposleni na podlagi neposrednega opredeljevanja vseh 

zaposlenih vrtca dne 15. 2. 2022, sprejeli sklep o stavki dne 9. marca 2022. Stavkali bomo na 

delovnem mestu, predvidoma med 7.00 in 15.00, na način, da bodo spoštovani preventivni ukrepi 

za preprečevanje širjenja bolezni covid-19. 

Če do preklica stavke od petka ne bi prišlo, bomo starše obvestili o predvidenem sredinem 

zaprtju vrtca. Do ponedeljka naj bi sporočili, kdo varstvo nujno rabi, saj otrok ne bomo zavračali, 

če si starši varstva drugače ne bodo mogli zagotoviti. Seznanitev o stavki bo potekala tudi na seji 

Sveta staršev v sredo, 2. 3. 2022. 

 

Seja sveta se je zaključila ob 17.45.  

 

 

Zapisala                                                                                             Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Komel                                                                                           Natalija Korošec, l. r. 

 


