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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:  239-2022 
Datum:    29. 9. 2022 

Z A P I S N I K 

7. seje Sveta Vrtca Bled, ki je bila v sredo, 29. 9. 2022,  

ob 16.00 v večnamenskem prostoru vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta Vrtca Bled: 

predstavnika staršev: Kim Slivnik in Anže Žmitek   

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

                                     Anita Urevc  

Ostali prisotni: 

ravnateljica: Helena Ule in poslovna sekretarka: Barbara Binter 

Odsotni: 

predstavnik ustanovitelja: Boštjan Ploštajner, Natalija Korošec in Aneta Lavtar 

predstavnica staršev: Jelka Breznik  

predstavnica delavcev: Meta Vodnjov 

DNEVNI RED 

1. Uvodni pozdrav 

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

3. Potrditev zapisnika 6. seje sveta z dne 28. 2. 2022 ter potrditev zapisnika 10. 
korespondenčne seje z dne 2. 9. 2022  

4. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 2021/22 in 

Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2021/22  

5. Obravnava in sprejem LDN 2022/23, dodatni (nadstandardni) programi vrtca (sprejeti 

že  korespondenčno) 

6. Iniciativa Primokiz – sprejeta strategija 

7. Izsledki mobilnosti Erasmus Prostor - tretji vzgojitelj 

8. Pobude, vprašanja in predlogi 

 

K 1. točki   Uvodni pozdrav 

Zaradi bolezenske odsotnosti ge. Natalije Korošec je sejo vodila njena namestnica ga. Anita 

Urevc, ki uvodoma pozdravi prisotne predstavnike sveta zavoda. 

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

Lanski  predstavnici staršev  skupine Zajčki  gospe  Karolini Pretnar, ki je bila tudi  

predstavnica staršev v Svetu zavoda, je z novim šolskim letom 2022/23 potekel mandat, 

zaradi otrokovega odhoda v šolo. Za nadomestnega predstavnika staršev v  Svetu zavoda je 
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bila potrjena ga. Kim Slivnik, predstavnica staršev skupine Pikapolonice. Prisotni člani sveta 

so predlagano kandidatko soglasno potrdili. Sprejme se sklep: 

Sklep št. 1:   

Za nadomestno predstavnico staršev v Svetu Vrtca Bled se potrdi go. Kim Slivnik, 

predstavnico skupine Zeleni škrati. (SOGLASNO) 

Podpredsednica sveta ugotovi prisotnost šestih 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 7. seje Sveta Vrtca Bled. 
       
K 3. točki   Potrditev zapisnika 6. seje sveta z dne 28. 2. 2021 ter potrditev 10. 

korespondenčne seje z dne 2. 9. 2022  

Vabljeni so zapisnik 6. seje predhodno prejeli po elektronski pošti, zato predsednica sveta 

samo kratko povzame, da je bilo na seji, dne 28. 2. 2022, sprejetih šest sklepov, vsi so bili 

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

Sklep št. 3: 

Potrdi se zapisnik 6. seje Sveta Vrtca Bled z dne 28. 2. 2022.  

(SOGLASNO) 
 

V nadaljevanju predsednica pove, da so na 10. korespondenčni seji, dne 2. 9. 2022, člani 

sveta zavoda potrdili predlagani dodatni (nadstandardni) program Vrtca Bled za šolsko leto 

2022/23. Člani na zapisnik niso imeli pripomb, zato se potrdi 

Sklep št. 4: 

Potrdi  se  zapisnik 10. korespondenčne  seje  Sveta  Vrtca  Bled z  dne  2. 9. 2022.  

(SOGLASNO)   

 

K 4. točki     Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 

2021/22 in Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2021/22 

Podpredsednica sveta ga. Anita Urevc zaprosi ravnateljico go. Heleno Ule za obrazložitev 

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

leto 2021/22.  

Ravnateljica ga. Helena Ule pove, da gre za isto vsebino, katero sta prisotna člana sveta 

staršev že slišala na sestanku sveta staršev, predstavniki delavcev pa na vzgojiteljskem 

zboru, zato je ni ponovno predstavljala. 

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

šolsko leto 2021/2022 ni bilo, zato člani sveta sprejmejo   

Sklep št. 5: 

Potrdi se Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2021/22 in Samoevalvacijsko 

poročilo za šolsko leto 2021/22. (SOGLASNO) 
 

K 5. točki    Obravnava in sprejem LDN 2022/23, dodatni (nadstandardni) programi vrtca 

(sprejeti že korespondenčno)  

Člani sveta so Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2022/2023 ravno tako prejeli v gradivu 

k vabilu na sestanek. Ravnateljica pa je vsebino že podrobno predstavila na svetu staršev in 
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vzgojiteljskem zboru. Doda da je Letni delovni načrt živ dokument, ki se lahko dopolnjuje in 

spreminja tekom leta. 

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

člani Sveta Vrtca Bled sprejmejo 

Sklep št. 6:  

Potrdi se Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2022/2023.   

(SOGLASNO)              

 

K 6. točki      Iniciativa Primokiz – sprejeta strategija 

Ravnateljica pove, da je bila na junijskem občinskem svetu Občine Bled sprejeta strategija 

Primokiz za  celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti. V strategiji je smiselno 

združenih sedem sklopov izzivov, ki vodijo v strateške prednostne naloge. Situacijska analiza 

je tako pokazala naslednje usmeritve k:  

– programom podpore: pripraviti več programov namenjenih: o specifičnim potrebam 

staršev ali/in otrok (spodbuditi posamezne organizacije),  o povezovanju staršev z 

otroki do četrtega leta starosti;   

– programom povezovanja, sodelovanja in mreženja: več povezovanja med izvajalci 

različnih programov za otroke in starše;  

– prijazni zaposlitveni politiki (dovolj raznolikih delovnih mest) ter zaposlitvi kadrov, ki 

so za družine (otroke) nujno potrebni;  

– boljši in ugodnejši stanovanjski politiki za mlade družine;  

– boljši informiranosti in dostopnosti o aktivnostih in dogodkih za družine z mlajšimi 

otroki;  

– boljši infrastrukturi (ureditev igrišč, kolesarskih poti in večji prometni varnosti);  

– zagotavljanju kakovosti in trajnosti programov.  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.  

 

K 7. točki      Izsledki mobilnosti Erasmus Prostor - tretji vzgojitelj 

Ravnateljica kratko predstavi vsebino mobilnosti strokovnih delavcev vrtca preko evropskega 

projekta Erasmus+ z naslovom Prostor – tretji vzgojitelj. Ker gre za evropska sredstva je 

izvedeno mobilnost potrebno predstaviti in poročati širši skupnosti. Mobilnosti so se udeležili 

v Estoniji, Češki, Belgiji in Hrvaški. Pove, da imajo v Estoniji odlične prostorske pogoje, saj 

ima vsak oddelek dodaten prostor in tudi dobro kadrovsko podporo, saj imajo v oddelku dva 

pomočnika vzgojitelja, ki pa morata sicer opravljati še delo tehničnega kadra, to je čistilk, 

kuharic, hišnikov. Podporo imajo tudi še s strani športnega in glasbenega pedagoga ter 

logopeda. Vsak vrtec ima tudi bazen in veliko  igrišč. Kar nam je pa še posebej dragoceno, 

pa imajo manj otrok v skupini. V čeških vrtcih imajo bolj zgodovinski pristop do otrok, kjer ni 

toliko spontanosti in izhajanja iz otrok. Prisotno pa je veliko sodelovanje s starši in skupnostjo 

v okviru česar skupaj nekaj naredijo oz. izvedejo kakšno akcijo. V Belgiji je ravno tako 

prisotno veliko sodelovanje s starši, njihova velika aktivnost, saj je v vrtce vključenih veliko 

priseljencev (gre za vključevanje družin iz 48 držav, velika kulturna raznolikost). Vrtec je 

odprt tudi popoldne, ko prihajajo v pomoč starši. Tudi na Hrvaškem imajo dobre prostorske 

pogoje. Prizadevajo si, da bi vrtci postali čim bolj samostojni, zato se v primeru, ko se 

formirata dva oddelka pri šoli, že ustanovi samostojen vrtec. To je velik izziv tudi za 

slovenske vrtce v prihodnosti. Zelo zanimivo je tudi, da po vsaki bolezni otroka morajo starši 

v vrtec prinesti potrdilo pediatra, da je otrok zdrav.  
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Ravnateljica pove, da bodo skupaj s strokovnimi delavci na vzgojiteljskem zboru ugotavljali, 

katere vsebine se lahko prenesejo v naše okolje ali pa se prepričali, da je naša praksa na 

določenem področju boljša. Mobilnost Prostor – tretji vzgojitelj je bila navdihujoča, ob končni 

analizi vseh izobraževalnih obiskov smo evalvirali videno in doživeto ter razmišljali o izzivih, 

da v Sloveniji ustvarjamo manjše vrtce, da izkoriščamo danosti odprtega okolja, pridobivanja 

naravnih virov energije, da samo zdrav otrok sodi v vrtec, moči kolegialnega sodelovanja za 

profesionalno rast. 

 

K 8. točki      Pobude, vprašanja in predlogi 

Ravnateljica nadaljuje, da je prisotnost otrok popoldne, ko se konec dneva skupine 

združujejo majhna, saj odhajajo domov najkasneje ob 16.10. Zato predlagamo spremembo 

poslovnega časa vrtca do 16. 30, od 1. oktobra dalje.  Tako bomo lahko bolje razporedili 

strokovne delavce v dopoldanskem času, ko primanjkuje kadra. Vsekakor pa v primeru, da 

ima starš časovno stisko (npr. prometni zamaški, nujna nepredvidena zadeva) glede 

prevzema otroka, lahko pokliče na SOS telefon št.: 040 484 009 in sporoči kdaj bo prevzel 

otroka. Člani sveta zavoda so se strinjali s spremembo poslovnega časa vrtca, zato 

sprejmejo 

Sklep št. 7:  

Potrdi se sprememba poslovnega časa Vrtca Bled od 6.00 do 16. 30, od 1. oktobra 

dalje. (SOGLASNO)              

V nadaljevanju je razprava tako kot na svetu staršev tekla o parkirišču, o problematiki 

parkiranja, ki se že nekaj let vrti v začaranem krogu.  Predvsem v poletnih mesecih, ko je 

parkiranih veliko avtomobilov tujcev, imajo starši velik problem tako zjutraj kot popoldne, saj 

parkirnih mest praktično ni oz. so čisto na koncu parkirišča. Poleg tega  pa je parkirišče na 

Seliški strani v deževnih dneh polno luž in kar kliče po vzdrževanju. Tudi parkirišča na  

Trubarjevi cesti so zasedena z avtomobili tujih registracij.  

Dejstvo je, da je parkirišče Seliše res veliko, a je z letošnjim letom tudi dodatno obremenjeno 

ne le za vrtčevske potrebe temveč tudi za potrebe Knjižnice, Medgeneracijskega centra. 

Ravnateljica pove, da je s strani vrtca že prenesena pobuda podžupanu, gospodu 

Bassaneseju, da se na asfaltirani del parkirišča ponovno postavi tabla z napisom (tudi v 

angleškem jeziku), da je dovoljeno samo za uporabnike vrtca od ponedeljka do petka do 17. 

ure (oz. čas prihodov in odhodov otrok/staršev) prav tako prošnja za ureditev 

makedamskega dela parkirišča (luže).  

Tudi s strani sveta staršev bo na občino poslana pobuda glede postavitve table kot tudi glede 

vzdrževanja makedamskega dela parkirišča na Seliški. Dodali bomo še pobudo o postavitvi 

informacijskih tabel (npr. smeri gradu, centera, železniške postaje …) 

 

 

Seja sveta se je zaključila ob 16.30. 

 

 

Zapisala                                                                                          Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Binter                                                                                       Natalija Korošec, l. r. 


