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UVOD V SITUACIJSKO ANALIZO 

Občina Bled se je decembra 2020 vključila v Iniciativo PRIMOKIZ, da bi pripravila celostne, 

kakovostne in povezane usmeritve delovanja na področju dela z otroki do 7. leta starosti in 

njihovimi družinami. Posledično strategija izboljša kvaliteto bivanja družin z mlajšimi otroki in 

na splošno viša standard bivanja v občini Bled.  

V Občini Bled je na razpolago dokaj obsežen nabor kvalitetnih programov, storitev in 

dejavnosti, ki zagotavljajo celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti.  Je pa dobre 

stvari vedno možno še izboljšati. Cilji občine na področju celostne podpore družinam z otroki 

do 7. leta starosti so: 

● sistematično in strateško sodelovanje na ravni posameznih institucij ter podpora zlasti 

na področju zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja v najširšem pomenu ter 

sociale; 

● izboljšanje komunikacije ter informiranja o že obstoječih in potencialno novih 

storitvah; 

● razvijanje prožne in proaktivne miselnosti na ravni institucij, strokovnjakov, političnih 

odločevalcev kot tudi staršev; 

● aktivacija  obstoječih človeških in naravnih virov; 

● razvijanje novih produktov na področju zdravstva, sociale, vzgoje in izobraževanja, 

bivanjskih pogojev, kulturne dejavnosti in športa.  

 

Obstaja vedno več dokazov o pomenu zgodnjega otroštva v življenju posameznika in o koristih, 

ki jih kakovostne, celostne in povezane storitve v tem obdobju prinašajo otrokom in družinam, 

skupnostim, občinam, pa tudi gospodarstvu (Calderón, Edelmann in Simoni, 2016, str. 33).  

Tudi rezultati številnih raziskav kažejo, da imajo kakovostni programi predšolske vzgoje 

pozitiven učinek na otrokov razvoj, učenje in uspešnost v nadaljnjem šolanju ter pri 

spodbujanju socialne povezanosti. Visokokakovostni programi predšolske vzgoje morajo biti, 

če želimo doseči pozitivne učinke in spremembe, zagotovljeni otrokom že od rojstva dalje, saj 

so prva leta otrokovega življenja najbolj formativna v smislu zagotavljanja temeljev za 

življenjske navade in vzorce (prav tam). 

Visokokakovostni programi predšolske vzgoje morajo biti tudi del celovitega sistema skladnih 

javnih politik, ki povezujejo predšolsko vzgojo z drugimi programi podpore: izobraževalnimi, 

zdravstvenimi, socialnimi, kulturnimi in drugimi storitvami. Te povezave, ki so na voljo 

družinam z otroki do 7. leta starosti, so pomembne za vse, še posebej za otroke iz družin z 

nizkimi dohodki ali za otroke iz prikrajšanih okolij (Calderón, Edelmann, in Simoni, 2016). 
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Ker se na Občini Bled zavedamo pomembnosti zgodnjega, predšolskega obdobja, smo se 

vključili v Iniciativo PRIMOKIZ. 

Prvi korak je opis trenutnega stanja v občini Bled na področju dela z otroki do 7. leta starosti 

in njihovimi družinami: opisujemo ga v pričujoči situacijski analizi. Pri tem smo sledili 

priročniku Iniciative PRIMOKIZ in iz njega izhajajočega modela PRIMOKIZ, ki poudarja, da je 

kvalitetno delovanje na področju predšolske vzgoje skupna odgovornost izobraževalnega, 

zdravstvenega in socialnega sistema. Poleg tega model upošteva tri ravni preventive: 

univerzalno, selektivno (za skupine otrok in staršev) ter preventivo na podlagi individualnih 

potreb (za posamezne otroke in starše).  

 

Slika 1: Model PRIMOKIZ: integrirani model podpornih sistemov na področju dela z otroki do 

7. leta starosti in njihovimi družinami (Calderón, Edelmann, in Simoni, 2016, str. 13) 

Usmeritev delovanja mora biti interdisciplinarna in mora združevati različne stebre in ravni.  

 

SITUACIJSKA ANALIZA 

Namen situacijske analize je prikazati trenutno stanje na področju dela z otroki do 7. leta 

starosti in njihovimi družinami ter opredelitev ukrepov, ki jih je treba izvesti. 

Sestavljena je iz: 

- teoretičnega dela, kjer so predstavljeni demografski podatki in geografske značilnosti 

občine in 

- konkretnih rezultatov, pridobljenih iz participativnih postopkov, ki smo jih pridobili iz 

naslednjih virov: vprašalnik za strokovnjake, vprašalnik za starše, sestanki LAT. 

 

Situacijska analiza je rezultat dela LAT, ki je potekalo od decembra 2020 do decembra 2021. 

Aktivnosti smo zaradi okoliščin (COVID-19) izvajali večinoma na daljavo (od junija 2021 naprej 

v živo) in preko spletnih vprašalnikov. 
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V participatornih postopkih so sodelovali starši otrok do 7. leta starosti, ki živijo v občini Bled, 

strokovnjaki, ki delajo z otroki do 7. leta starosti in njihovimi družinami, in člani LAT. 

 

SPLOŠNI PODATKI O OBČINI BLED 

Občina Bled je del gorenjske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 96. mesto. Največje naselje je mesto Bled (okoli 5.000 prebivalcev).  

Leta 1994 je Bled znova postal samostojna občina, ki zajema naslednja naselja: 
Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Obrne, Ribno, Selo pri Bledu, Slamniki 
in  Zasip. 

Leta 2020 je bilo v občini 7.868 prebivalcev (3.917 žensk in 3.951 moških). Po številu 
prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 67. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 109 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja 
kot v celotni državi (103 prebivalci na km2). 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil v tem letu negativen, znašal je -0,5 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz občine 
odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,8. Seštevek naravnega in selitvenega 
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,3 (v Sloveniji 7,2). 

Povprečna starost občanov je bila 45,6 let in tako višja od povprečne starosti prebivalcev 
Slovenije (43,4 let). 

Med prebivalci občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje 
od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 180 oseb, starih 65 let ali več. 
To razmerje pove, da je  indeks staranja v občini Bled 180 (razmerje med starim prebivalstvom 
(starim 65 let in več) in mladim prebivalstvom (starim od 0–14 let), pomnoženo s 100),  ki je 
precej višji od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se 
povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.  

V občini je en vrtec na Bledu z enoto na Bohinjski Beli. V letu 2020 je bilo v vrtec vključenih 
279 otrok iz občine, kar predstavlja 85,3 % vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let (podatki 
na dan 31.12. 2020 - Vrtec Bled, 2021), kar je več kot slovensko povprečje (82,5 %; SURS, 
2021). V osnovni šoli se  v šolskem letu 2021/2022 izobražuje  658 učencev.  Različne srednje 
šole je obiskovalo okoli 250 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 9 
diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 
8 diplomantov.  

Med osebami v starosti 15 - 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 
70 % zaposlenih ali samozaposlenih (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja 
(66 %). Delovno aktivnih je bilo 5.111 prebivalcev. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bled
https://sl.wikipedia.org/wiki/1994
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bled
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bode%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinjska_Bela
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinjska_Bela
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bohinjska_Bela
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koritno,_Bled
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kupljenik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obrne
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribno
https://sl.wikipedia.org/wiki/Selo_pri_Bledu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Selo_pri_Bledu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Selo_pri_Bledu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slamniki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zasip
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoNaravni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoSelitveni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoSkupni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoSkupni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeUcenci
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeDijaki
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeDijaki
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeStudent
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeDiplomanti
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 
znesku za približno 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa 
je bila nižja za približno 4 %. 

V občini je živelo 3.133 družin v 3.981 gospodinjstvih. Povprečna stanovanjska površina znaša 
36,18 m2/osebo.  

Viri: SURS, Wikipedija, spletna stran Občine Bled, spletna stran SOS, oktober 2021. 

Iz tabele 1 vidimo, da je število prebivalcev upadalo od leta 2014 do leta 2018, ko je bilo 
najnižje, potem pa se je trend v letu 2019 spet obrnil navzgor. V desetih letih je število 
prebivalcev naraslo za 95. Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 

 
Tabela 1: Gibanje števila prebivalstva v občini med leti 2011 in 2021 na dan 1. januar 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

8.122 8.177 8.171 8.192 8.127 8.035 7.981 7.873 7.835 7.868 8.217 

Iz tabele 2 je razviden trend padanja - od leta 2013, ko je bilo največ novorojenčkov (102), do 
leta 2019, ko jih je bilo najmanj (59 novorojenčkov). V zadnjem letu trend spet raste. Vir 
podatkov: SURS, oktober 2021. 

Tabela 2: Število rojstev med leti 2010 in 2020 v občini  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

97 101 86 102 90 85 65 66 66 59 70 

 

Tabela 3 prikazuje število rojstev od leta 2017 do 2020. Najnižje je bilo v letu 2019., ko 

beležimo 7,5 živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev. V letu 2020 je zabeleženih  8,8 živorojenih 

otrok na 1.000 prebivalcev. Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 

Tabela 3: Število rojstev na leto v občini  
Število rojstev na leto v občini Bled 

  2017 2018 2019 2020 

Spol - skupaj 66 66 59 70 

Dečki 36 40 34 30 

Deklice 30 26 25 40 

Živorojeni na 1.000 prebivalcev  8,3 8,4 7,5 8,8  

 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
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Iz tabele 4 vidimo, da je bilo v letu 2020 551 otrok starih do 7 let, kar predstavlja 7% vseh 

prebivalcev v občini Bled, od tega 305 dečkov (7,8%)  in 246 deklic (6,2%). Vir podatkov: SURS, 

oktober 2021. 

Tabela 4: Otroci  do 7. leta starosti v občini v letu 2020  

Leto 2020 Starost – SKUPAJ* 0 let 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let 7 let 

Spol - SKUPAJ                 7.868   57 63 67 59 71 68 87 79 

dečki    3.917 32 40 37 29 38 32 51 46 

deklice    3.951 25 23 30 30 33 36 36 33 

*vsi prebivalci v občini Bled 

V tabeli 5 so predstavljeni podatki o številu otrok po starostnih skupinah. Opazimo, da je bilo 

1. januarja v letu 2021 595 otrok do 7. leta starosti. V primerjavi z letom 2020 je delež nekoliko 

narasel  (s 7% na 7,24%). Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 

Tabela 5: Otroci  do 7. leta starosti  v občini v letu 2021 

Bled Leto 2021 
0 
let 

1 
leto 

2 
leti 

3 
leta 

4 
leta 

5 
 let 

6  
let 

7 
let 

 
Število otrok do 7. leta 
starosti:    595 72 62 66 75 66 81 78 95 

 
Število prebivalcev -  SKUPAJ:     
8.217 

  
Delež otrok do 7. leta :                 
7,24 % 

 

Podatki o številu otrok v družinah se na SURS-u ne zbirajo vsako leto, zato so na razpolago le 

podatke za leto 2011, 2015 in 2018. V tabeli 6 je razvidno, da je od vseh družin z otroki (1.652) 

imelo leta 2018 največ družin samo enega otroka in sicer kar 896, nekoliko manj (625) jih je  

imelo 2 otroka, 113 družin je imelo tri otroke, samo 18 družin je bilo takih, ki so imele 4 otroke 

ali več. Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 

Tabela 6: Število otrok v družinah v občini  

 2011 2015 2018 
Družine z otroki – SKUPAJ 1.733 1.725 1.652 
1 otrok 934 973 896 
2 otroka 655 605 625 
3 otroci 127 125 113 
4+ otrok 17 22 18 
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V vrtec je bilo v letih od 2016 do 2018  vključenih več kot 300 otrok, medtem ko je bilo v letih 

2019 in 2020 vključenih pod 300 otrok. Vključenost otrok je kljub najnižjemu številu otrok 

najvišja v letu 2020 in znaša 85,3 %. Iz tabele lahko razberemo, da kljub upadu števila otrok, 

število vključenih v vrtec narašča. Vir podatkov: Letna poročila Vrtca Bled od 2016-2020. 

 

Tabela 7: Vključenost otrok iz občine v vrtec od leta 2016 do 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Število otrok v vrtcih (po izvajalcu 
predšolske vzgoje) 

325 309 315 281 279 

Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi 
otroki, starimi 1-5) 

78,3 72,2 84,2 82,9 85,3 

 

V občini Bled se kaže stanovanjska problematika mladih družin, ki si ne morejo privoščiti dragih 

nepremičnin (glede na to, da je Bled turistična občina, imajo objekti oz. zemljišča  precej visoko 

ceno). Po drugi strani pa obstaja precej praznih objektov (lastniških),  ki jih je težko aktivirati 

za oddajanje v najem mladim družinam za zmerno najemnino. Na podlagi Tabele 8 in Tabele 

9 je razvidno, da je v občini Bled kar precej nenaseljenih oz. praznih  stanovanj.  

Vir podatkov: SURS, oktober 2021  

 

Tabela 8: Stanovanjske razmere v občini  

 2011 2015 2018 

Število stanovanj 3.648 3.596 3.636 

Število stanovanj na 1.000 prebivalcev 449,2 442,0 462,0 

Število naseljenih stanovanj 2.713 2.718 2.699 

Število počitniških stanovanj 260 228 238 

Povprečna uporabna površina stanovanja (m2) 94,6 96,2 96,7 

Povprečno število oseb v stanovanju 3 3 2,9 

Povprečna uporabna površina na stanovalca (m2) 32,7 33,9 35,1 

Delež tri ali večsobnih stanovanj (%) 70,8 73,0 73,0 

Delež novih stanovanj, grajenih po letu 2005 (%) 3,2 4,0 4,7 

Delež naseljenih stanovanj, ki nimajo vseh elementov 

osnovne infrastrukture [%] 

2,3 2,5 2,7 
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Delež naseljenih stanovanj z manj kot 10 m2 uporabne 

površine  na osebo [%] 

2,3 2,3 2,0 

Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 

 

Tabela 9:  Stanovanja v občini  

 2011 2015 2018 

Število stanovanj 
 

3.648 3.596 3.636 

Naseljena  stanovanja 
 

2.713 2.718 2.699 

Nenaseljena stanovanja 935 878 937 

Stanovanja za  sezonsko ali sekundarno rabo 260 228 238 

Prazna stanovanja 
 

675 650 699 

Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 

V Tabeli 10 vidimo, da v občini Bled prevladujejo lastniška stanovanja. Ta podatek se nam zdi 

zanimiv z vidika razumevanja možnosti najema stanovanj (tržnih, neprofitnih najemov) za 

družine, ki nimajo lastniškega stanovanja v občini Bled. 

 

Tabela 10: Naseljena stanovanja po tipu lastništva:       

      2011  2015  2018  

      S P S P S P 

 Tip lastništva -SKUPAJ   2.713 8.081 2.718 8.062 2.699 7.800 

 Lastniška stanovanja   2.181 6.954 2.267 7.160 2.216 6.818 

 Najeta stanovanja      147    355    139    312    144    352 

 Stanovanja z drugimi tipi lastništva    385    772    312    590     339   630 

S = število stanovanj,  P = število prebivalcev 

Vir podatkov: SURS, oktober 2021. 
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DOKUMENTI, NAČRTI IN ZAKONI NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE IN Z NJO POVEZANIMI 

ZAVODI NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI 

 

Poleg dokumentov, zakonov in načrtov, ki veljajo na nacionalni ravni, so v občini Bled veljavni 

še naslednji akti:   

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Bled,  

- Sklep o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih odsotnosti ter 

obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu,  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled,   

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo 

Bled,  

- Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske,  

- Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Bled,  

- Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka,  

- Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bled. 

 

Občina Bled vsako leto preko  javnih razpisov dodeli proračunska sredstva za mlade, šport, 

kulturo in socialo, kar pomeni lažje zagotavljanje pogojev za  realizacijo programov na 

obravnavanih področjih. 

 

KONKRETNI REZULTATI 

Konkretne rezultate smo pridobili preko participativnih postopkov iz naslednjih virov: 

vprašalnik za strokovnjake, vprašalnik za starše in sestanki LAT.  

 

1. Vprašalnik za strokovnjake  

Ker nas je zanimalo, kakšno je trenutno stanje na področju izvajanja programov, namenjenih 

otrokom do 7. leta starosti in njihovim družinam, smo pripravili Vprašalnik za strokovnjake. Ta 

je nastajal znotraj LAT-a, pripravili smo ga v spletni obliki, vprašalnik je bil na voljo za 

izpolnjevanje od 24. maja do konca avgusta 2021. Vprašalnik je izpolnilo 23 izvajalcev, ki so 

opisali programe, namenjene otrokom do 7. leta in njihovim družinam.  
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V nadaljevanju so v analizi zajeti izvajalci in programi 23-ih izvajalcev, ki so se odzvali in izpolnili 

vprašalnik za strokovnjake v celoti. Izvajalcev in programov v občini, tako tistih, ki so 

sofinancirani s strani občine, kot ostalih, je več, a se žal vsi niso odzvali povabilu k reševanju 

vprašalnika za strokovnjake. Vprašalnike smo poslali 61 različnim izvajalcem, odzvalo se jih je 

23, kar predstavlja 37,7 %.  

Večino teh inštitucij, ki se niso odzvale,  smo v mesecu juniju 2021 tudi osebno kontaktirali in 

pozvali k reševanju vprašalnika, a žal neuspešno. Zato  razmišljamo o pripravi krajšega 

vprašalnika, ki bi vseboval le vprašanja, katerih odgovori nas zanimajo glede na pripravljeno 

situacijsko analizo (tabele 1, 2, 3 in opis pod njimi). 

Programe, za katere smo v okviru vprašalnika pridobili informacije, smo najprej razvrstili glede 

na ciljno populacijo, ki jim je namenjen, in opisali dejavnost. 

PROGRAMI ZA STARŠE 

● CSD Radovljica - NEVERJETNA LETA: program je namenjen staršem otrok od 3 do 8 let. 

Izvaja se v obliki treningov za učenje, dokazano učinkovitih starševskih veščin oz. 

vzgojnih pristopov.  

● Društvo blejski mladinski center: primarno je dejavnost društva namenjena mladim 

od 15 do 29 let, ker pa v to kategorijo že sodijo tudi mladi starši, občasno izvedejo 

program, ki jim je namenjen - npr. delavnica Vse se začne v družini, glasbeno gledališče 

za starše. 

● Inštitut za dojenje Rumina: celostna podpora družinam od nosečnosti do konca 

dojenja. 

● Medgeneracijski center Bled: Predavanja za starše (o prehrani, dojenju, vzgoji…);  

Interaktivne delavnice za starše (medosebne delavnice). 

 

PROGRAMI ZA OTROKE DO 7. LETA STAROSTI IN STARŠE  

Programi izvajalcev so opisani, kot so jih sami posredovani v vprašalniku. 

● Vrtec Bled: vzgoja in izobraževanje, skrb za celostni razvoj predšolskega otroka, šola za 

starše. 

● Športno društvo Moj klub: športne aktivnosti. 

● Kud Kamot: gledališče in ples, ljudsko izročilo. 

● Medgeneracijski center Bled: Medgeneracijski center Bled je odprt prostor za 

druženje in neformalno izobraževanje različnih generacij. V okviru Ljudske univerze 

Radovljica na inovativen, zabaven in poučen način združujejo staro in mlado.  

Programi: Vozičkanje okoli jezera/ Vadbe za mamice z dojenčki (jogica za 

najmlajše/refleksoterapija za najmlajše – vesele nogice), Sobotne ustvarjalnice za vse 

generacije.  
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● OŠ prof. dr. Josipa Plemlja (poleg osnovnega programa in drugih krajših proaktivnih 

in preventivnih dejavnosti, vpetih v dnevno delo oziroma letni delovni načrt šole):  

- program InTrans: sodelovanje med vrtcem in šolo, katerega cilj je, da se otrokom in 

staršem omogoči prijeten in čim manj stresen prehod v novo okolje - šolo.  

● Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica: izposoja gradiva, posredovanje 

informacij, organizacija prireditev. 

 

PROGRAMI ZA OTROKE 

● Vrtec Bled: osnovna predšolska dejavnost, obogatitveni in nadstandardni programi, 

preventivni programi. 

● OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (poleg osnovnega programa in drugih krajših 

proaktivnih in preventivnih dejavnosti, vpetih v dnevno delo oziroma letni delovni 

načrt šole):  

- program Trajnostna mobilnost oziroma Peš s kokoško Rozi: spodbujanje 

trajnostnega načina razmišljanja in trajnostnih prihodov v šolo: peš, s skirojem, 

kolesom, šolskim avtobusom ali vsaj v sopotništvu z avtom;  

- program Varno v prometu: cilj programa je pripraviti otroke na varno udeležbo v 

prometu - tako za prihod v šolo kot tudi sicer v vsakodnevnem življenju. 

● Glasbena šola Radovljica: poučevanje predšolske glasbene vzgoje in glasbene 

pripravnice. 

● Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica: izposoja gradiva, posredovanje 

informacij, organizacija prireditev, izvedba bibliopedagoških uric in ustvarjalnih 

delavnic. 

● Zavod Montessori, Gorenjska hiša otrok / program Montessori vrtca: holistična 

pedagogika dr. Marie Montessori v ospredje postavlja celostni naravni razvoj 

posameznika z velikim poudarkom na njegovi prirojeni inteligenci in krepitvi področij, 

kjer mu gre dobro. Eden od ključnih elementov pristopa Montessori je svobodna izbira 

dejavnosti znotraj pravil skupnosti. 

● Hokejski klub mlade kategorije Bled: učenje drsanja in treniranje hokeja. 

● Nogometni klub Bled: trening nogometnih osnov. 

● DO RE MI, zasebni zavod: posebni pedagoški program glasbeno uvajanje in glasbena 

vzgoja po Edgarju Willemsu. 

● Kulturno društvo DO RE MI: zborovska dejavnost, skupina Čudoviti um, ljubiteljska 

glasbena dejavnost, gledališka skupina KULISA. 

● Drsalni klub Bled: tečaj/šola umetnostnega drsanja. 

● KD Rudija Jedretiča Ribno: folklorna dejavnost. 

● Prostovoljno kulturno društvo Selo: vzgajanje mladih gasilcev, tekmovanja, letovanja. 
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● Atletsko društvo Bled: atletika je bazičen šport in osnova za vse ostale telesne 

aktivnosti, zato se v društvu to trudijo tudi uresničevati: usmerjanje v pravilnost 

gibanja in zdrav način življenja. 

● Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek: možnost učne pomoči za učence, namen 

društva je sicer širši, organiziranje raznih preventivnih programov za starše, učence, 

dijake (cilj je preprečevanje zasvojenosti).  

● Medgeneracijski center Bled: Počitniški programi za otroke od 6. leta dalje; Šolarije 

(brezplačna učna pomoč); celoletni tečaji (Razvijanje kreativnega potenciala – mozaik; 

Otroška šola slikanja Bled). 

 

Institucije smo v nadaljevanju razvrstili glede na ciljno populacijo po naslednjih kriterijih: 

starostna kategorija, način financiranja, način financiranja z vidika uporabnika, izvajanje 

evalvacije, sodelovanje z drugimi izvajalci, vloga Občine Bled in želje izvajalcev glede vloge 

Občine Bled. 
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Tabela 11: Programi (cilji in dejavnosti)  za OTROKE po starostnih skupinah, načinu financiranja in financiranje z vidika uporabnika. 

 

IZVAJALEC IME PROGRAMA CILJ IN DEJAVNOST 

STAROSTN
A 

KATEGORIJ
A 

NAČIN 
FINANCIRANJ

A 

FINANCIRANJE 
Z VIDIKA 

UPORABNIKA 

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
Trajnostna mobilnost - Peš s 
kokoško Rozi 

spodbujanje trajnostnih 
prihodov v šolo in 
trajnostnega načina življenja 

6 do 7 javno brezplačno 

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled Varno v prometu 
pripraviti otroke na varno 
udeležbo v prometu 

6 do 7 javno brezplačno 

Medgeneracijski center Bled Počitniški programi 
kvalitetno preživljanje 
prostega časa 

6 do 7 javno delno plačljivo 

Medgeneracijski center Bled Šolarije učna pomoč 6 do 7 javno brezplačno 

Medgeneracijski center Bled 
Celoletni kreativni  otroški 
programi 

razvijanje kreativnega 
potenciala 

6 do 7 javno delno plačljivo 

Glasbena šola Radovljica 
Predšolska glasbena vzgoja in 
glasbena pripravnica 

predšolska glasbena vzgoja 
in glasbeni pouk 

5 do 7 javno delno plačljivo 

Zavod Montessori Gorenjska 
hiša otrok 

Montessori vrtec 
vzgoja za življenje po 
holistični pedagogiki Marie 
Montessori 

1 do 6 kombinirano delno plačljivo 

Hokejski klub Bled 
Učenje drsanja in treniranje 
hokeja 

učenje drsanja in treniranje 
hokeja 

3 do 7 kombinirano delno plačljivo 

Nogometni klub Bled Treningi nogometnih osnov treningi nogometnih osnov 6 do 7 kombinirano delno plačljivo 

DO RE MI zasebni zavod 
Glasbeno uvajanje in glasbena 
vzgoja po Edgarju Willemsu 

glasbeno uvajanje in 
glasbena vzgoja po Edgarju 
Willemsu 

3 do 7 kombinirano 
plačljivo in 

delno plačljivo 
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DO RE MI kulturno društvo 

Zborovska dejavnost, skupina 
Čudoviti um, ljubiteljska 
glasbena dejavnost, gledališka 
skupina Kulisa 

zborovska dejavnost, skupina 
Čudoviti um, ljubiteljska 
glasbena dejavnost, 
gledališka skupina Kulisa 

6 do 7 kombinirano 
brezplačno in 
delno plačljivo 

Drsalni klub Labod Bled 
Tečaj šola umetnostnega 
drsanja 

učenje umetnostnega drsanja 3 do 7 kombinirano plačljivo 

KD Rudija Jedretiča Ribno Folklorna dejavnost učenje folklore 6 do 7 kombinirano brezplačno 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Selo 

Program vzgajanje mladih 
gasilcev 

vzgoja gasilcev, tekmovanja, 
letovanja 

6 do 7 javno brezplačno 

Atletsko društvo Bled Atletika 
vzgoja pravilnega gibanja in 
zdravega načina življenja 

0 do 7 kombinirano plačljivo 

Društvo za delo z mladimi v 
stiski Žarek 

Naj mladih ne vzgaja ulica 

delo z mladimi v stiski 
(dnevni center, pomoč pri 
premoščanju izzivov v 
obdobju odraščanja) 

6 do 7 javno brezplačno 
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Tabela 12: Programi (cilj in dejavnosti) za STARŠE glede na starost otrok, način financiranja in financiranje z vidika uporabnika .  

 

IZVAJALCI IME PROGRAMA CILJ IN DEJAVNOST 
STAROSTNA 
KATEGORIJA 

NAČIN 
FINANCIRANJA 

FINANCIRANJE Z 
VIDIKA 

UPORABNIKA 

CSD Gorenjska Neverjetna leta 
pridobitev vzgojnih 

kompetenc 
3 do 8 javno brezplačno 

Inštitut za dojenje Rumina 
Celostna podpora družinam od 

nosečnosti do konca dojenja 

celostna podpora 
družinam od 

nosečnosti do konca 
dojenja 

0 do 3 kombinirano 
brezplačno, 

plačljivo, delno 
plačljivo 

Društvo Blejski mladinski 
center 

Barvitost in mladost  
(občasne delavnice za mlade 

starše) 

združevanje mladih in 
nuditi prostor, pomoč 

in nova spoznanja 
0 do 7 javno 

delno plačljivo 
(delavnice za 

mlade starše so 
brezplačne) 

Medgeneracijski center Bled Predavanja za starše 
omogočanje novih 

znanj, izkušenj, 
opolnomočenje staršev 

0 do 7 javno kombinirano 

Medgeneracijski center Bled 
Interaktivne medosebne 

delavnice 
opolnomočenje staršev 2 do 7 javno brezplačno 
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Tabela 13: Programi (cilji in dejavnosti) za OTROKE IN STARŠE  glede na starost otrok, način financiranja in financiranje z vidika uporabnika.  

 

IZVAJALCI IME PROGRAMA CILJ IN DEJAVNOST 
STAROSTNA 
KATEGORIJA 

NAČIN 
FINANCIRANJA 

FINANCIRANJE 
Z VIDIKA 

UPORABNIKA 

Vrtec Bled 
Skrb za celostni razvoj 
predšolskega otroka 

skrb za celostni razvoj predšolskega 
otroka 

0 do 7 javno plačljivo 

Knjižnica A.T. L. Radovljica, 
Enota Bled 

Knjižnica 
izposoja gradiva, organizacija 

prireditev, posredovanje informacij 
0 do 7 javno brezplačno 

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja 
Bled, Vrtec Bled 

InTrans:  mehak prehod 
iz vrtca v šolo -  

omogočiti otrokom mehak prehod iz 
vrtca v šolo 

5 do 6 javno brezplačno 

Športno društvo Moj klub Športne aktivnosti 
omogočanje športnega udejstvovanja 
(ples, gimnastika, akrobatika, borilne 

veščine, skupinske vadbe, nastopi) 
0 do 7 zasebno plačljivo 

KUD KAMOT 
Gledališče, ples, ljudsko 

izročilo 
širjenje ljudskega izročila v sklopu 

gledališča in plesa 
0 do 7 kombinirano 

brezplačno ali 
delno 

plačljivo 

Medgeneracijski center Bled Vozičkanje okoli jezera samopomoč, povezovanje 0 do 2 javno brezplačno 

Medgeneracijski center Bled 
Vadbe za mamice z 

dojenčki 
druženje, povezovanje, 

opolnomočenje  
0 do 7 javno brezplačno 

Medgeneracijski center Bled 
Sobotne ustvarjalnice za 

vse generacije 

medgeneracijsko sodelovanje, 
druženje, kvalitetno preživljanje 

prostega časa 
2 do 7 javno brezplačno 



                 

18 
 

 

Pregled vprašalnika za strokovnjake je pokazal, da so programi namenjeni širši populaciji (od 

rojstva do 7 let). Le trije izvajalci so za svoje programe navedli, da so namenjeni ožji skupini 

otrok (Mehak prehod iz vrtca v šolo – InTrans (za šestletne otroke), Naj mladih ne vzgaja ulica 

(6 – 7 let) in DO RE MI kulturno društvo (6 – 7 let)).  

Iz pregleda odgovorov na vprašalnik za strokovnjake je razvidno, da vsi izvajalci, razen dveh, 

svoje programe evalvirajo. Evalvacije opravljajo med potekom in ob zaključku, skupaj z 

uporabniki ob uporabi vprašalnikov in skozi individualne razgovore.  

Pri veliki večini programov so izvajalci zapisali, da občina sodeluje z zagotavljanjem finančnih 

sredstev in prostora.  

Večina izvajalcev je v povezavi z željami glede vloge občine izpostavila več finančnih sredstev 

in nadaljnje sodelovanje tudi v smislu nudenja prostora. Nekateri izvajalci so zapisali še bolj 

specifične, konkretne želje: več sodelovanja pri kulturnih dogodkih, omogočanje poletnih 

rezervacij za vrtec (Zavod Montessori), želja po telovadnici (Hokejski klub Bled), več vadbenih 

površin (Nogometni klub Bled), boljšo razpoložljivost ledene dvorane (Drsalni klub Labod 

Bled), več povezovanja z občino, otroško igrišče (PGD Selo), boljša skrb za infrastrukturo – 

stadion Steza (Atletsko društvo Bled), sredstva za redno zaposlitev (Društvo Blejski mladinski 

center in Medgeneracijski center Bled). 

Iz tabel je razvidno, da programi sicer pokrivajo starostni razpon otrok starih od 0 do 7 let, 

vendar je več programov namenjenih otrokom po petem letu, zato bi bilo v prihodnje pri 

načrtovanju ukrepov, potrebno razmisliti, kako bi spodbudili večjo ponudbo programov za 

otroke od rojstva do petega leta. 

Večina opisanih programov je financiranih iz javnih sredstev v celoti ali so vsaj delno javno 

financirani. Kar ne pomeni, da v občini ne obstajajo zasebniki, ki nudijo programe za mlade 

družine. Morda se le-ti na anketo niso odzvali.  

 

Sodelovanje in mreženje 

Večina izvajalcev (82 %)  sodeluje in se povezujejo z drugimi izvajalci (znotraj občine in izven 

nje) in so večinoma s sodelovanjem zadovoljni. V odgovorih izvajalci navajajo, da se povezujejo 

predvsem s podobnimi izvajalci in z organizacijami znotraj lokalne skupnosti. Prednosti 

sodelovanja vidijo v večji pestrosti programa, izmenjavi znanj (strokovnost), doseganju večjega 

števila ljudi (prepoznavnost), kvalitetnejši ponudbi pomoči ali storitve posamezniku in hkrati 

širši skupini.  Iz vprašalnikov ni moč razbrati povezovanj med ali znotraj sektorja. 
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Izvajalci vidijo možnosti za izboljšanje sodelovanja v tem, da bi bilo več izmenjav dobrih praks 

in znanj; sodelovanje bi okrepili s še več skupnimi srečanji oz. s koordinatorjem, ki bi društva 

in organizacije povezoval. 

Organizacije se povezujejo glede na pretekle izkušnje in po potrebi mrežo razširjajo, 

spremenijo z novimi oblikami sodelovanja. 

 

2. Vprašalnik za starše 

 
Vprašalnik za starše smo na skupnih srečanjih oblikovali člani LAT-a. Aktivirali smo ga na 
začetku septembra 2021 in ga zaprli v začetku novembra 2021. Pri razpošiljanju vprašalnika so 
sodelovali Vrtec Bled, OŠ Bled, MGC, Knjižnica Bled in Radovljica, CSD Radovljica ter RK 
Radovljica. 
 
Vprašalnik za starše – analiza 
 
Vprašalnik je izpolnilo 232 staršev, od tega 75 % žensk in 25 % moških. Največji delež staršev 
je starih od 31 do 40 let.  
59 % anketiranih živi v KS Bled, 16 % v Zasipu, 14 % v Ribnem, 7 % na Boh. Beli in 5 % na Rečici.  
40 % jih že od rojstva živi na Bledu, 35  % pa med 5 in 20 let. 
Dobra polovica anketiranih ima univerzitetno izobrazbo (oz. 2. bolonjsko stopnjo), slabih 20 % 
1. bolonjsko stopnjo in prav toliko srednjo strokovno šolo ali gimnazijo.  
Dobrih 90 % staršev je zaposlenih.  
 
Polovica (51 %) anketiranih ima dva otroka, tretjina (32 %) ima enega, ostali (17 %) tri ali več 
otrok. 86 % anketiranih ima vsaj 1 predšolskega otroka, 14 % le šolske.  
2 %  staršev navaja, da imajo otroka s posebnimi potrebami. 
 
Večina anketiranih (81 %) ima otroka/e v Vrtcu Bled, 6 % pa v domačem varstvu, pod drugo 
(11 %) so navedli, da nimajo predšolskih otrok, ali pa da imajo enega otroka v vrtcu, drugega 
pa še doma oz. so še na starševskem dopustu. 
 
Tabela 14: Kako je poskrbljeno za dopoldansko varstvo predšolskih otrok? 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

1 (otrok je v domačem varstvu) 13 6 % 

2 (otrok obiskuje Vrtec Bled ) 189 81 % 

3 (otrok je v zasebnem varstvu) 4 2 % 

4 (drugo:) 26  11 % 

Skupaj 232 100 % 
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Skoraj 60 % staršev je kot glavni razlog življenja v občini Bled navedlo možnost ureditve 
življenja v svoji ali partnerjevi hiši/stanovanju, drugi najpogostejši razlog (41 %) je umeščenost 
Bleda v lepo okolje (narava, jezero, gore), tretji pa bližina družine ali prijateljev (27 %).  
 
Tabela 15: Kateri so glavni razlogi, da so se odločili za življenje v občini Bled? (izbrali so lahko 
največ 3 odgovore): 

 Frekvenca Odstotek 

Možnost ureditve življenja v hiši/stanovanju vaše/partnerjeve 
družine 

136 59 % 

Narava, jezero, gore … 94 41 % 

Dostopnost storitev (trgovina, športne aktivnosti, lekarna …) 22 9 % 

Urejena infrastruktura 12 5 % 

Kvaliteten vrtec, šola 31 13 % 

Urejen zdravstven sistem 1 0 % 

Občutek varnosti 11 5 % 

Bližina službe 20 9 % 

Bližina družine in prijateljev 62 27 % 

Majhen kraj 31 13 % 

Status kraja (prepoznavnost) 1 0 % 

Drugo: 22 9 % 

SKUPAJ 232  
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Igrišča 
 

 
Iz vprašalnika je razvidno, da 82 % anketiranih uporablja igrišča z igrali. 
 
Starši največ uporabljajo igrišče Športni park Bledec (56,5 %), igrišče na Homu (50,4 %) in 
igrišče v Zasipu (34,9 %). Z vsemi tremi igrišči so starši v večji meri zadovoljni (okoli 82 % ocena 
3 ali več). Tudi z ostalimi igrišči so starši večinoma zadovoljni, pri vseh pa predlagajo določene 
spremembe, ki so navedene v nadaljevanju. Poleg naštetih igrišč so največkrat omenili tudi 
igrišče pod Ribensko goro, Zazer na Mlinem in Frate na Selu pri Bledu, ki pa so v privatni lasti. 
 
Tabela 16: Katero igrišče/-a z igrali starši uporabljajo in njihovo zadovoljstvo z njimi 

 Odgovori Skupaj 

 1 (zelo 
nezadovoljn
i) 

2  3  4  5 (zelo 
zadovolj
ni) 

 

Športni park Bledec 8 (6%) 17 (13%) 40 (31%) 43 (33%) 25 (19%) 131 

Igrišče na Homu 3 (3%) 18 (15%) 44 (38%) 38 (32%) 14 (12%) 117 

Igrišče v Zasipu 1 (1%) 11 (14%) 38 (47%) 23 (28%) 9 (11%) 81 

Igrišče PGD Bled-Rečica 1 (1%) 5 (7%) 32 (44%) 25 (35%) 10 (14%) 72 
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Igrišče Dom krajanov 
Bohinjska Bela 

2 (5%) 3 (7%) 23 (55%) 12 (29%) 3 (7%) 42 

Igrišče OŠ Bled, 
podružnica Bohinjska 
Bela 

2 (4%) 2 (4%) 24 (50%) 13 (27%) 7 (15%) 48 

Igrišče OŠ prof. dr. 
Josipa Plemlja Bled 

5 (7%) 8 (11%) 25 (33%) 25 (33%) 13 (17%) 76 

Igrišče OŠ Bled, 
podružnica Ribno 

2 (4%) 6 (13%) 19 (41%) 17 (37%) 3 (7%) 46 

Igrišče Alpski bloki 1 (2%) 8 (13%) 23 (37%) 16 (25%) 15 (24%) 63 

Drugo: 3 (9%) 2 (6%) 9 (28%) 9 (28%) 10 (31%) 32 

 
Starši, ki so pojasnili svoje zadovoljstvo z igrišči, so zapisali naslednje razloge: 

- Igrišče Športni park Bledec: staršem je všeč, da je lepo vzdrževano, urejeno, z dovolj 
sence in prostora, raznolikost igral; kot negativno navajajo, da je igrišče dotrajano, 
potrebno obnove igral in novih igral, zlasti za predšolske otroke.  

- Igrišče na Homu: starši kot pozitivno navajajo, da stoji v lepem okolju (narava, gozd), s 
senco, z veliko tobogani, razgibano, z gostinsko ponudbo; kot negativno pa, da so 
nekatera igrala dotrajana, potrebno je sprotno vzdrževanje, premalo je igral za 
najmlajše otroke. 

- Igrišče v Zasipu: kot pozitivno navajajo, da je majhno, ograjeno, lepo urejeno in 
vzdrževano; kot negativno pa, da ni sence (problem poleti), nekateri tudi, da je 
premajhno. 

- Igrišče PGD Bled-Rečica: igrišče je sicer lepo vzdrževano, z možnostjo parkiranja, 
vendar so igrala primerna predvsem za mlajše otroke, predlagajo več igral. 

- Igrišče Dom krajanov Bohinjska Bela: 18% anketiranih staršev je navedlo, da uporablja 
to igrišče, pri vprašanju, zakaj so dali tako oceno, pa jih polovica navaja, da še niso bili 
tam. Ostali ocenjujejo, da je igrišče dobro, urejeno, nova igrala, a le-teh premalo. 

- Igrišče OŠ Bled, podružnica Bohinjska Bela: iz odgovorov je razbrati, da starši mešajo 
obe igrišči na Boh. Beli. Igrišče ocenjujejo kot majhno, urejeno, čisto, ograjeno, dodali 
bi kakšno igralo za otroke od 1-3 (gugalnica…). 

- Igrišče OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled: ocenjujejo igrišče kot zadovoljivo, manjkajo 
igrala za mlajše, nedostopno po pouku, večkrat umazano. 

- Igrišče OŠ Bled, podružnica Ribno: starši navajajo, da je premalo igral, le asfaltirano 
igrišče, potrebno določene obnove (menjava koša, mrežice za gole, menjava mivke…), 
večinoma ga obiskujejo zaradi bližine doma. 

- Igrišče Alpski bloki: staršem je igrišče všeč, ker je lepo urejeno, raznovrstna igrala, 
veliko sence in dreves, klopce za starše. Za nekaj staršev je igrišče premajhno, dodali 
bi peskovnik in kakšno dodatno igralo. 

 
Starši pri igriščih kot pozitivno izpostavijo: naravo, senco, veliko raznovrstnih igral (tako za 
starejše kot mlajše otroke), razgibanost igrišča, gostinsko ponudbo, klopce, ograjenost, 
vzdrževano, parkirišče … 
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Kot pomanjkljivosti najpogosteje navedejo:  

- dotrajanost igral,  
- potreba po obnovi,  
- potreba po vzdrževanju (čistoča),  
- brez sence,  
- premalo igral za najmlajše,  
- premajhno,  
- brez parkirišča … 

 
Tematske poti in pešpoti 
Iz vprašalnika je razvidno, da 60 %  staršev uporablja tematske poti, ki so namenjene družinam. 
Starši z otroki največ uporabljajo tematsko pot okoli jezera (38 %), nato Blejsko fitnes 
promenado na Straži (35 %), Začaran gozd na Homu (31 %), pa tudi Godrnjačevo pot na 
Bohinjski Beli (29 %). Z vsemi potmi so večinoma zadovoljni. 
 
 
Tabela 17: Katere pešpoti in tematske poti uporabljajo in zadovoljstvo z njimi 

 Odgovori     

 1 (zelo 
nezadovoljni) 

2 3  4  5 (zelo zadovoljni) 

Tematska pot okoli 
jezera Ne razjezimo 
blejskega Zlatoroga 

2 (2%) 6 (7%) 22 (25%) 32 (36%) 30 (34%) 

Začaran gozd na 
Homu 

0 (0%) 2 (3%) 8 (11%) 23 (32%) 39 (54%) 

Godrnjačeva pot na 
Bohinjski Beli 

0 (0%) 1 (1%) 12 (18%) 11 (16%) 44 (65%) 

Mala Osojnica 0 (0%) 2 (4%) 15 (27%) 20 (36%) 19 (34%) 

Straža - Blejska 
fitnes promenada 

1 (1%) 6 (8%) 16 (20%) 20 (25%) 38 (48%) 

Ojstrica 0 (0%) 4 (7%) 18 (32%) 17 (30%) 18 (32%) 

Ribenska gora 2 (5%) 6 (15%) 12 (29%) 8 (20%) 14 (34%) 

Dobra gora 0 (0%) 8 (14%) 13 (23%) 16 (29%) 22 (39%) 

Drugo: 0 (0%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 

 
Starši, ki so pojasnili svoje zadovoljstvo s tematskimi potmi, so zapisali naslednje razloge: 

- Pot okoli jezera Ne razjezimo blejskega Zlatoroga: 70% staršev, ki obiskujejo to pot, je 
podalo oceno 4 ali 5, torej so s potjo zadovoljni oz. zelo zadovoljni. Ti omenijo, da je 
pot otrokom zanimiva, motivira jih za sprehod okoli jezera (štampiljke), razumljiva, 
dobro označena in urejena, zanimiva in poučna zgodba. Nekateri starši navajajo 
pomanjkljivosti, kot so predolga pot za najmlajše, preveč turistov, nekateri žigi so 
premalo vidni, potrebna so vzdrževalna dela ... 
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- Godrnjačeva pot na Bohinjski Beli: starš (1) pohvali pot, da je lepa, s senco, ravno prav 
dolga. 

- Pot na Malo Osojnico: 70 % staršev, ki obiskujejo to pot, je podalo oceno 4 ali 5, torej 
so s potjo zadovoljni oz. zelo zadovoljni. Omenijo lep sprehod skozi gozd, urejenost, 
lep razgled; kot pomanjkljivost je omenjena slabša pot na nekaterih predelih ter 
nevarne, strme stopnice za mlajše otroke. 

- Straža - Blejska fitnes promenada: 73 % staršev, ki pot obiskujejo, je dalo oceno 4 ali 5. 
Povejo, da je pot zanimiva za otroke kot tudi za starše, jo radi obiskujejo, dobra 
lokacija, urejena in z lepim razgledom; kot pomanjkljivosti navajajo, da so naprave 
narejene za višje osebe (bolj primerno za večje otroke ali odrasle), potrebna 
vzdrževalnih del, predlagajo več rekvizitov za mlajše otroke. 

- Pot na Ojstrico: 62 % staršev, ki pot obiskujejo, je dalo oceno 4 ali 5. Kot pozitivno 

omenijo lepo urejeno pot, z lepim razgledom; kot pomanjkljivosti navedejo, da je 

preveč turistično oblegana, vrh nevaren za otroke (namestitev varnostne ograje), ni 

parkirišča. 

- Pot na Ribensko goro: dobra polovica staršev, ki obiskuje goro, je dala oceno 4 ali 5 in 

so s potjo zadovoljni, ostali malo manj in navedejo določene pomanjkljivosti: da bi bila 

lahko bolje urejena za predšolske otroke (na vrhu nevarna-možnost zdrsa), potrebna 

ureditve (zaraščenost). 

- Pot na Dobro goro: od četrtine staršev, ki goro obiskujejo, jih je 68 % dalo oceno 4 ali 

5, kot pozitivno omenijo pot kot lep, umirjen sprehod, dobra za majhne otroke; kot 

pomanjkljivosti pa, da je na nekaterih predelih preveč zaraščena, preslabo označena, 

potrebna ureditve, zaščitna ograja, popravilo stopnic. 

Na splošno kot pozitivno poudarijo naravo, lep razgled, urejenost, motivacija z zgodbo… 
Pomanjkljivosti pa so:  

- zaraščenost na nekaterih predelih,  
- potreba po ureditvi (vzdrževalna dela),  
- nevarnost na vrhu za najmlajše (ograja),  
- predlagajo več rekvizitov za mlajše na Straži,  
- ni parkirišča (Ojstrica),  
- slabo označena (Dobra gora). 

 
Popoldanske aktivnosti 
 
51  % anketiranih je odgovorilo, da so njihovi otroci vključeni v popoldanske aktivnosti. 
52 % otrok je vključenih v športne aktivnosti (hokej, karate, košarka, sporty, atletika, nogomet, 
plavanje, borilne veščine, tek na smučeh…), 16 % otrok je vključenih v kulturno umetniške 
aktivnosti, 16 % otrok se uči tujih jezikov, 16 % jih je vključenih v glasbeno šolo.  
 
Večinoma so starši s popoldanskimi  aktivnostmi zadovoljni (največ ocen 4 ali 5). 
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Tabela 18: Katerih aktivnosti se otrok udeležuje in zadovoljstvo z njimi 

 Odgovori Povprečje 

 1 (zelo 
nezadovoljni) 

2 3 4 5 (zelo 
zadovoljni) 

Skupaj   

Športna 
aktivnost 

6 (6%) 2 (2%) 11 
(12%) 

25 
(27%) 

50 (53%) 94 (100%) 4,2 

Kulturno  
umetniška 
aktivnost 

2 (7%) 1 (3%) 8 
(28%) 

7 (24%) 11 (38%) 29 (100%) 3,8 

Učenje tujih 
jezikov 

2 (7%) 2 (7%) 5 
(19%) 

7 (26%) 11 (41%) 27 (100%) 3,9 

Glasbena 
šola 

3 (11%) 3 (11%) 3 
(11%) 

7 (25%) 12 (43%) 28 (100%) 3,8 

Drugo: 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 2 (40%) 5 (100%) 3,8 

 
Od kulturnih  umetniških dejavnosti večinoma obiskujejo Navihančke, ki jih zelo pohvalijo; 
tujega jezika se učijo v Rutini ali OŠ; glasbeni program v Glasbenem centru DO RE MI, s katerim 
so zelo zadovoljni (dober pristop in program) ali pa v GŠ Radovljica in Jesenice. 
 
 
 
Šola za starše 
 
Tabela 19: Obiskanost Šole za starše in zadovoljstvo 

 Odgovori Skupaj  

 1 (zelo 
nezadovoljni) 
(1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (zelo 
zadovoljni) (5) 

 

V okviru Vrtca Bled 2 (3%) 2 (3%) 11 (14%) 24 (31%) 39 (51%) 78 

Predavanja za 
starše v okviru OŠ 
Bled 

0 (0%) 1 (3%) 11 (31%) 10 (28%) 14 (39%) 36 

V okviru CSD 
Radovljica 

2 (12%) 2 (12%) 6 (35%) 4 (24%) 3 (18%) 17 

Trening starševstva 
Neverjetna leta 
(CSD Gorenjska) 

2 (12%) 1 (6%) 6 (35%) 2 (12%) 6 (35%) 17 

Drugo: 0 (0%) 0 (0%) 3 (38%) 1 (13%) 4 (50%) 8 
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- 33 % staršev se je že udeležilo predavanj v okviru Vrtca Bled, 82 % od teh so s 

predavanji zelo zadovoljni (ocena 4 ali 5), ocenjujejo jih kot zelo kakovostna, raznolika, 
dobra izbira predavateljev, aktualne teme, domače  prijazno okolje, odlična izvedba …; 
kot pomanjkljivosti pa posamezniki omenijo, da ni predavanj o sočutni vzgoji, premalo 
je aktivnosti, v času epidemije so pogrešali spletna predavanja. 

- 16 % staršev se je udeležilo predavanj v okviru OŠ Bled, 68 % od teh je dalo oceno 4 ali 
5, ocenjujejo jih kot dobra, aktualne teme, kakovostna … a jih je premalo. 

- 7 % staršev se je udeležilo predavanj v okviru CSD Radovljica (42 % je dalo oceno 4 ali 
5). 

- 7 % staršev se je udeležilo treninga Neverjetna leta (47 % jih je dalo oceno 4 ali 5); 1 
napiše, da je bilo popolno, 1 dober program, konkretni napotki, 1, da je letos šele začel. 

 
 
 
Socialne storitve 
 
Tabela 20: Uporaba storitev in zadovoljstvo z njimi 

 Odgovori Skupaj 

 1 (zelo 
nezadovoljni) 

2  3  4 5 (zelo 
zadovoljni) 

 

Storitev Pomoč družini za 
dom (CSD Gorenjska) 

0 (0%) 2 
(13%) 

6 
(40%) 

6 (40%) 1 (7%) 15 

Pomoč Rdečega križa 0 (0%) 0 
(0%) 

5 
(45%) 

3 (27%) 3 (27%) 11 

Pomoč Karitasa 0 (0%) 0 
(0%) 

6 
(60%) 

2 (20%) 2 (20%) 10 

Dejavnosti Marijinega 
doma 

1 (7%) 0 
(0%) 

5 
(33%) 

3 (20%) 6 (40%) 15 

Neprofitna stanovanja v 
občini Bled 

6 (40%) 1 
(7%) 

6 
(40%) 

1 (7%) 1 (7%) 15 

Drugo: 1 (17%) 0 
(0%) 

2 
(33%) 

2 (33%) 1 (17%) 6 

 
- 6,5 % staršev je že uporabljalo storitev Pomoč družini za dom (CSD Radovljica, ocene 

večinoma 3 ali 4) kot tudi dejavnosti Marijinega doma (ocene med 3 in 5); 
- za neprofitna stanovanja v občini (ocena večina 1 ali 3) navajajo, da je teh stanovanj 

premalo (oz. jih sploh ni), da ne pridejo zraven, draga najemnina stanovanj, so 
premajhna (ne za velike družine); 

- skoraj 40 % staršev se je udeležilo delavnice Priprava na porod in starševstvo (večina 
staršev je s predavanji zadovoljna, dodatno pa posamezniki navedejo, da bi si želeli več 
vsebin o čustvih in več praktičnih, sodobnih poudarkov); 
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- dobra tretjina se je udeležila zobozdravstvene preventive; povedo, da ima osebje lep 
odnos do otrok, želijo si več interakcije s starši, en starš z obravnavo ni imel dobrih 
izkušenj; 

- dobrih 11 % se je udeležilo svetovalnice za dojenje Rumina (zadovoljstvo je ocenjevalo 
13 staršev, ob tega jih 12 izjemno pohvali strokovnost, podporo in srčnost 
predavateljice, eden od staršev pojasni, da so stališča drugačna od izkušenj iz 
porodnišnice); 

- slabih 3 % staršev se je udeležilo programa ZDAJ (Zdravje danes za jutri), ki ga izvaja ZD 
Bled. 

 
 
Zdravstvene storitve 
 
Tabela 21: Uporaba zdravstvenih storitev in zadovoljstvo z njimi 

 Odgovori Povprečje 

 1 (zelo 
nezadovoljni) 

2 3 4 5 (zelo 
zadovoljni) 

Skupaj   

Preventivni program 
ZDAJ 

1 (17%) 1 
(17%) 

1 
(17%) 

2 
(33%) 

1 (17%) 6 (100%) 3,2 

Delavnica Priprava na 
porod in starševstvo 

3 (3%) 12 
(13%) 

13 
(14%) 

40 
(44%) 

23 (25%) 91 (100%) 3,7 

Zobozdravstvena 
preventiva 

2 (2%) 5 
(6%) 

14 
(17%) 

21 
(26%) 

40 (49%) 82 (100%) 4,1 

Svetovalnica za 
dojenje (Rumina) 

1 (4%) 1 
(4%) 

3 
(11%) 

5 
(19%) 

17 (63%) 27 (100%) 4,3 

Drugo: 1 (33%) 0 
(0%) 

1 
(33%) 

1 
(33%) 

0 (0%) 3 (100%) 2,7 

 
Delavnice Priprava na porod in starševstvo se je udeležilo 39 % staršev, od teh jih je 69 % z njo 
zadovoljnih ali zelo zadovoljnih. Dobrih 35 % staršev se je udeležilo zobozdravstvene 
preventive, 75 % od teh je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih. Slabih 12 % staršev se je udeležilo 
svetovalnice za dojenje Rumina, 82 % od teh jih je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih. Slabih 3 % 
staršev (6) se je udeležilo preventivnega programa ZDAJ in imajo o programu pretežno deljena 
mnenja. 
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Storitve drugih institucij 
 
Tabela 22: Uporaba storitev drugih institucij in zadovoljstvo 

 Odgovori Povprečje 

 1 (zelo 
nezadovoljni) 

2 3 4 5 (zelo 
zadovoljni) 

Skupaj   

Knjižnica 1 (1%) 4 
(3%) 

13 
(10%) 

28 
(22%) 

79 (63%) 125 
(100%) 

4,4 

Medgeneracijski 
center 

1 (2%) 1 
(2%) 

5 
(11%) 

8 
(18%) 

30 (67%) 45 
(100%) 

4,4 

Vrtec Bled 1 (1%) 2 
(1%) 

12 
(8%) 

30 
(20%) 

108 (71%) 153 
(100%) 

4,6 

OŠ Bled (1. razred) 2 (3%) 2 
(3%) 

7 
(11%) 

17 
(27%) 

36 (56%) 64 
(100%) 

4,3 

ZD Bled (pediater) 6 (5%) 5 
(4%) 

30 
(23%) 

37 
(28%) 

55 (41%) 133 
(100%) 

4,0 

 
Med ostalimi storitvami največ anketirancev uporablja storitev Vrtca Bled (153), od tega jih je 
91 % z njo zadovoljnih ali zelo zadovoljnih.  
Odgovarjalo je 77 anketirancev, ki v največji meri pohvalijo prijaznost osebja, strokovnost 
(usposobljenost) in srčnost  vzgojiteljev-ic, pohvalijo kvaliteto in pester program. Naslednje po 
pogostosti si sledijo pohvale prehrane, urejenosti vrtca in okolice. Posamezniki si želijo: več 
odzivnosti vodstva (1) ter  nižje plačilo v primeru odsotnosti otroka (1); opozarjajo na premalo 
zahteven program v starejši skupini (1), preveliko število otrok v skupini (1) in  potrebo po 
prilagoditvi odpiralnega časa (2). Eden z vzgojiteljico ni bil zadovoljen. Dva pohvalita pester 
program v enoti Boh. Bela.  
 
133 jih uporablja storitev Zdravstvenega doma Bled, od tega jih  je 69 %  z njo zadovoljna ali 
zelo zadovoljna. 59 anketirancev je po večini izrazilo zadovoljstvo s prijaznostjo osebja, 
odzivnostjo, posamezniki omenijo površnost pregleda in neodzivnost (3), predlagajo 
dostopnost preko e-pošte (da ni čakanja na telefonu) (1). 
 
Naslednja je Knjižnica Bled s 125 uporabniki, od tega jih je  85 % zadovoljnih ali zelo 
zadovoljnih s storitvijo. V ocenah anketiranci pohvalijo prijaznost osebja, največ uporabljajo 
izposojo knjig, predstave in si ogledajo razstave. Kot težavo največkrat omenijo težavo s 
parkiranjem, posamezniki (2) omenijo, da v času epidemije ni bilo pravljic.   
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Sledijo OŠ Bled (1. razred) s 64 starši in 83 % zadovoljstvom (zadovoljni in zelo zadovoljni) . 
Odgovarjalo je 24 anketirancev, ki v največji meri pohvalijo učiteljice, njihovo dostopnost, 
organiziranost, da so otroci veliko zunaj, posamezniki še odličnost šole (1);  omenijo pa tudi 
neprimernost učiteljice v OPB (1), neprilagodljivost delovnega časa (1), slabo obveščenost v 
času karantene (1) in težavo, ker ni dejavnosti (1); predlagajo tudi naj bo prvi razred kot 
prejšnja mala šola (1) in  da se otroka gleda bolj po individualnih sposobnostih (1). Eden  
pohvali PŠ Boh. Bela in eden  PŠ Ribno. 
 
Medgeneracijski center s 45 uporabniki, od tega jih je  85 %, ki so zadovoljni in zelo zadovoljni 
s storitvijo. Anketiranci (18) pohvalijo pester program, vodjo centra in animatorke. 
Posamezniki izrazijo željo po predavanjih na temo vzgoje otrok in mladostnikov (1), ocenijo pa 
tudi počitniško varstvo kot premalo skrbi za varnost otrok (1).  
 
 
Prireditve 
 
Tabela 23: Zadovoljstvo s prireditvami 

 Odgovori Skupaj 
 1 (zelo 

nezadovoljni) 
(1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (zelo 
zadovoljni) 

(5) 

 

Športne prireditve 6 (15%) 4 
(10%) 

6 
(15%) 

12 
(31%) 

11 (28%) 39 

Kulturno  umetniške 
prireditve 

5 (11%) 7 
(16%) 

6 
(13%) 

16 
(36%) 

11 (24%) 45 

Športno  kulturne 
prireditve 

7 (19%) 6 
(17%) 

5 
(14%) 

11 
(31%) 

7 (19%) 36 

Drugo: 3 (43%) 0 (0%) 1 
(14%) 

2 (29%) 1 (14%) 7 

 
Športne prireditve je ocenjevalo 39 anketirancev: 59% jih je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih; 
nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih jih  je 25 %.  
Svoj odgovor glede zadovoljstva je pojasnjevalo 14 anketirancev, ki v največji meri obiskujejo 
tekme, kros (1) , zasipške igre (2), Sportyjeve tečaje (1). Navajajo (5) premalo dogajanja na 
Bledu, predlagajo več aktivnosti po vzoru sosednjih občin (Radovljica, Kranj). 
 
Kulturno umetniške prireditve je ocenjevalo 45 anketirancev: 60% jih je zadovoljnih ali zelo 
zadovoljni; nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih jih je 27 %. 
Svoj odgovor glede zadovoljstva je pojasnjevalo 18 anketirancev. Obiskujejo lutkovne in druge 
predstave (v knjižnici, Festivalni dvorani/na gradu, Kud Kamot (2),  Kud Gorje (1)). Izrazijo željo 
po več dogajanja na splošno (1), prav tako  omenijo, da je v Kranju več prireditev (1). 
 
Športno kulturne prireditve je ocenjevalo 36 anketirancev: 50% jih je  zadovoljnih ali zelo 
zadovoljnih; nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih jih je 36 %. 
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Svoj odgovor glede zadovoljstva je pojasnjevalo 10 oseb, ki navedejo, da so prireditve 
obiskovali, dokler so bile (1). Obiskujejo hokejske tekme (1), odbojko (1), Navihančke (1) in  
predstave v knjižnici (1). Posamezniki označijo premalo dogajanja na Bledu (3). 
 
 
Področja znotraj občine 
 
Tabela 24: Poznavanje področij znotraj občine in zadovoljstvo z njimi 

 Odgovori Povprečje 

 1 (zelo 
nezadovoljni) 

2 3 4 5 (zelo 
zadovoljni) 

Skupaj   

Zaposlitvene 
možnosti 

24 (30%) 19 
(23%) 

25 
(31%) 

13 
(16%) 

0 (0%) 81 (100%) 2,3 

Stanovanjske 
priložnosti 

51 (59%) 20 
(23%) 

11 
(13%) 

3 (3%) 1 (1%) 86 (100%) 1,6 

Politika Občine 
Bled za mlade 
družine (npr. 
finančna 
spodbuda, 
subvencije ...) 

37 (44%) 18 
(21%) 

16 
(19%) 

9 
(11%) 

5 (6%) 85 (100%) 2,1 

 
• Zaposlitvene možnosti v občini je ocenjevalo 81 anketirancev: 16%  jih je zadovoljni ali 

zelo zadovoljnih; nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih jih je 53 %.  
Svoj odgovor glede zadovoljstva je pojasnjevalo 33 oseb, od katerih v največjem deležu  
povedo: 

- da trenutno ni veliko možnosti, 
- da so zaposlitvene možnosti predvsem v panogah gostinstva in turizma, 
- da novih služb praktično ni (13), 
- da so le po poznanstvih (4),  
- težje so zaposljivi visoko izobraženi profili (1), 
- predlagajo zaposlovanje mladih, ne ‘starih mačkov’ (1), 
- javna dela (da nekje začneš) (1), 
- malo je možnosti za zaposlitev v družinam prijaznih podjetjih (1). 
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• Stanovanjske priložnosti v občini je ocenjevalo 86 anketirancev: 4% jih je zadovoljnih 
ali zelo zadovoljnih; nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih jih je 82 %.  

 
Svoj odgovor glede zadovoljstva je pojasnjevalo 43 anketirancev, skoraj vsi sporočajo, 
da je glavna težava previsoka cena (tako nakup kot najem). Kot težavo omenjajo:  

- zelo slaba stanovanjska politika (1),  
- težave s pridobitvijo dovoljenj (2), 
- predlagajo stanovanja za mlade (po vzoru za starostnike) (2), 
- preveč je vse v turistične namene (3). 

 
• Politiko občine Bled za mlade družine  je ocenjevalo 85 anketirancev: 17% jih je 

zadovoljnih ali zelo zadovoljnih; nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih jih je 65 %. 
Svoj odgovor glede zadovoljstva je pojasnjevalo 40 anketirancev. Največkrat pohvalijo 
pomoč ob rojstvu (denarna, drevo) (6), v največji meri pričakujejo večjo podporo 
mladim (finančna podpora, ugodni krediti, cenejša stanovanja, zemljišča). Predlagajo 
več pomoči, boljšo informiranost (1), večje vlaganje v lokalno prebivalstvo (obvoznica, 
da hitreje prideš po otroka, kolesarske poti (1), vzdrževanje igral (1), več dostopnih 
informacij (2). 
 

Informiranost o dogodkih 
 
63 % anketirancev meni, da je slabo informiranih o dogodkih povezanih z otroki in družinami, 
37 % jih je dobro informiranih. 
 
Tabela 25: Kje največkrat izvejo za dogodke, storitve 

 Frekvence Odstotek  

Prijatelji, družina 111 66% 

V vrtcu 89 53% 

V šoli 45 27% 

V zdravstvenem domu 1 1% 

Spleta stran MojaObčina.si 14 8% 

Blejske novice 67 40% 

Spletna stran Občine Bled 11 7% 

FB stran Občine Bled 20 12% 

Drugo: 9 5% 

 
Odgovarjalo je 169 staršev. Obkrožili so lahko več odgovorov. Največ informacij o dogodkih in 
storitvah anketirani pridobijo od prijateljev in znancev (66 %), sledi v Vrtcu Bled (53 %), nato v 
Blejskih novicah (40 %), sledijo v OŠ (27 %), FB stran Občine Bled (12 %), spletna stran 
MojaObčina.si (8 %), spletna stran Občine Bled (7%) in ZD Bled (1 %).  
Kot drugo (5 %) navedejo knjižnico (2), FB starši med seboj (4) in Medgeneracijski center (1). 
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Želja po aktivnostih v prihodnje 
 
Tabela 26: Katerih aktivnosti si starši v prihodnje želijo še več 

 Frekvence Odstotek 

Športne aktivnosti 118 70% 

Umetniške in kulturne aktivnosti 83 49% 

Promocija zdravega življenjskega sloga 37 22% 

Medgeneracijske aktivnosti 25 15% 

Aktivnosti za povezovanje skupnosti 35 21% 

Podpora nosečnicam in staršem pri 
vzgoji 

19 11% 

Zadovoljni smo, tako kot je 22 13% 

Drugo: 6 4% 

 
Odgovarjalo je 169 staršev. Obkrožili so lahko več odgovorov. Želeli bi si več športnih aktivnosti 
(70 %), umetniških in kulturnih aktivnosti (49 %), promocije zdravega življenjskega sloga (22 
%), aktivnosti za povezovanje skupnosti (21 %), medgeneracijskih aktivnosti (15 %) ter 
podpore nosečnicam in staršem pri vzgoji (11 %), 13 % anketirancev je zadovoljnih, tako kot 
je. 
Pod drugo navajajo predstave na prostem, ob jezeru, aktivnosti za poživitev ulic, dodatno 
igrišče, šolo smučanja, drsanja. 
Predlogi, ki jih podajo anketiranci in jih poznajo iz drugih občin za področje športnih aktivnosti, 
so: najpogosteje predlagajo pump park oz. novo športno igrišče, dostopno vsem, obnova 
igrišč, sledijo predlogi za izvedbe tečajev (gibanje za dvoletnike, plavalni tečaji, gimnastika, 
plezalna stena, tematski parki kot npr. Križevci, Expano). Pohvalijo možnost izposoje tekaških 
smuči, predlagajo podobno še za smučanje. 
 
Na področju kulturno umetniških aktivnosti starši predlagajo tematska ustvarjanja, festivale, 
tedenske predstave (kot so npr.  četrtki v Radovljici), več dramskih iger v Festivalni dvorani, 
ulične umetnosti, lutkovne predstave za najmlajše, otroški kino … 
 
Na področju zdravega življenjskega sloga predlagajo urejene možnosti za rekreacijo, tematske 
poti, krožne poti, kjer je možno uporabljati različne športne pripomočke … 
 
Na področju medgeneracijskih aktivnosti predlagajo telovadbo, branje, namizne igre, šivanje, 
igralne urice za otroke in starše, povezava otroci - starejši … 
 
Za povezovanje skupnosti: 

- predlogi so v smeri izmenjevalnic (orodja, oblačil, rastlin …), dogodkov za lokalno 
prebivalstvo (predstavitve, skupni zajtrki, skupno opravljanje domačih,  kmečkih 
opravil, igre); 
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- skupni projekti (brezplačna uporaba zunanjih in notranjih prostorov za predstavitev 
projektov); 

- obdaritev vseh otrok za novo leto; 
- ustvarjalne delavnice za cele družine; 
- veselice … 

 
 
Za podporo nosečnicam in staršem pri vzgoji: predlagana je podporna skupina mladim staršem 
in skupni dogodki, pikniki. 
 
Anketiranci so pod drugo  predlagali tudi vzore vikend programov (sobotne ustvarjalnice) – 
Kranj-Pungert, muzeji, galerije - Ljubljana.  
 
V vprašalniku smo starše povabili, da izrazijo, če bi želeli kakšno stvar posebej pohvaliti in so 
izpostavili naslednje pohvale: 

- vrtcu in aktivnostim v njem (sodelovanje z vzgojiteljicami, vzgojno-izobraževalne 
aktivnosti, odnos in obveščanje, tudi v času Covid-19) (10);  

- športnim aktivnostim (5); 
- knjižnici (3); 
- medgeneracijskemu centru (2). 

 
Posamezniki pohvalijo tudi kulturne prireditve, zobno preventivo, igrišča v zadnjih letih, darilo 
ob rojstvu (sadika drevesa), OŠ, program Navihančki, Začarani gozd, gledališke predstave za 
otroke in urejeno okolico. 
 
Odgovori staršev, ki smo jih opisali, so nam služili pri pripravi nadaljnjih ukrepov, ki sledijo na 

koncu situacijske analize. 

 

Kakovost in evalvacije programov 

Iz vseh aktivnosti (vprašalnik za strokovnjake  in vprašalnik za starše) razberemo, da kakovost 

izvedenih projektov diktira že obstoječe sofinanciranje s strani javnih sredstev, kjer je za 

zagotovitev sofinanciranja potrebno izvesti določene programe skladno s sprejeto usmeritvijo 

občine. Dodatno v LAT-u predlagamo, da se programi, ki so predmet sofinanciranja, primerno 

spremenijo/dopolnijo glede na potrebe prebivalstva, skladno z ugotovitvami vprašalnika za 

starše. 

Predlagamo letno evalvacijo programov (zadovoljstvo uporabnikov, število obiskovalcev 

programa …), ki jo bo izvajala oseba, zadolžena za nadzor in spremljanje programov za otroke 

do 7. leta starosti. 

Društva oziroma pravne osebe, ki bodo del procesa, bodo primorani izvesti evalvacije 

programov in s tem bodo pripomogli k sprotnemu pregledu smotrnosti določenih programov 



                 

34 
 

oziroma k implementaciji novih. Evalvacija se bo izvajala po standardiziranem evalvacijskem 

vprašalniku, kar zagotavlja enotno ocenjevanje izvedenih programov.  

 

 

 

Sodelujoči in financiranje 

Občina Bled ima že dovršen način sofinanciranja delovanja društev in ostalih pravnih oseb, ki 

izvajajo programe za otroke do 7. let starosti. V Načrtu razvojnih programov in sledečih 

občinskih proračunih bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki bodo reševala predlagane 

ukrepe v naši situacijski analizi, za: 

- pripravo OPPN-jev, 

- izgradnjo centralnega otroškega igrišča, 

- prenovo atletske steze. 

 

 

POTREBA PO UKREPANJU NA PODLAGI VPRAŠALNIKA STROKOVNJAKOV IN STARŠEV 

Ugotovljene prednosti trenutnega stanja: 

1. Sodelovanje med vsemi akterji in občino - ima posluh za ponudnike programov in 

potrebe občanov.  

2. Program je pester in zadovoljiv glede na večje število društev v občini. 

3. Kvalitetno izvajanje dejavnosti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih in 

športnih društev ter  mladih gasilcev.  

4. Obsežna infrastrukturna ponudba (2 telovadnici, MGC v končni gradbeni fazi, 2 športna 

stadiona, večnamenska športna dvorana – Ledena dvorana ...). 

5. Veliko manjših otroških igrišč. 

6. Pestro naravno okolje in veliko možnosti za preživljanje časa v naravi (pešpoti, 

tematske poti …). 

Ugotovljene slabosti trenutnega stanja: 

1. Infrastruktura: 

- premajhna otroška igrišča (potrebna obnove), manko večjega igrišča v centru 

Bleda; 

- dotrajana atletska steza; 

- premalo urejenih kolesarskih stez; 

- slaba prometna varnost; 
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- stanovanjska problematika – težko dostopna stanovanja, tog prostorski načrt 

(ne dovoljuje manjših rekonstrukcij družinskih hiš za zagotovitev bivalnega 

prostora mlajšim družinam), neizdelani podrobni prostorski načrti na območju 

Dob, Kupljenika ipd. (kjer je ta trenutek prepovedana gradnja novih hiš ter 

kakršnakoli rekonstrukcija trenutnih); 

2. Kadrovska problematika: 

- pomanjkanje izbire služb, ki niso vezane na gostinstvo in turizem; 

- beg možganov v druge občine; 

- kadrovsko podhranjene že obstoječe organizacije. 

       3.  Zdravstvo: 

- slaba prepoznavnost otrok z avtizmom; 

- pomanjkanje pediatra, logopeda, specialnih pedagogov. 

      4. Informiranost: 

- nezadostna informiranost o aktivnostih, ki se nanašajo na otroke do 7. leta 

starosti; 

- slaba informiranost o dogodkih in aktivnostih med akterji (prekrivanje 

dogodkov). 

      5. Slabo povezovanje  z zavodom  Turizem Bled: 

- ne vključevanje turističnih organizacij v lokalno skupnost.  

     6. Ponudba programov: 

- premalo programov za mlajše otroke (0 – 4 leta); 

- premalo programov za specifične skupine otrok in njihovih staršev. 

 

Predlogi za spremembe  glede na predstavljene slabosti:  

 

1. Infrastruktura: 

- potrebno je, glede na veliko število manjših otroških igrišč, zagotoviti eno 

večje/centralno v ožjem središču Bleda (Straža Bled, Športni park Bledec – 

obnovitev in povečanje s pumptrack-om); 

- dotrajana atletska steza: prenova steze in primerno redno vzdrževanje s strani 

upravljavca; 

- ureditev dodatnih kolesarskih stez; 

- ureditev prometne varnosti; 

- stanovanjska problematika – takojšen pričetek sprejemanja OPPN-jev zaradi 

težkega dostopa do stanovanj; nujnost uravnoteženja stanovanjskih 

priložnosti tako za mlade družine in za starostnike (uravnoteženje družbe). 
 

2. Kadrovska problematika: 

- potrebno je spodbujati investicije za privabljanje drugih obrtno - storitvenih 

dejavnosti (zmanjšanje komunalnih prispevkov, komunalno urejene parcele 
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za tovrstno dejavnost ipd. – Obrtna cona Lisice) glede dostopnosti do služb 

drugih izobrazb; 
 

- dodatno zaposlovanje kadrov v že obstoječih organizacijah (primer zaposlitev 

športnega pedagoga, ki pripravlja program trenažnega procesa za vsa 

društva), bibliotekarja, kadra v vzgoji in izobraževanju, strokovnega delavca 

na področju socialnega varstva. 
 

3. Zdravstvo: 

- zagotoviti logopeda, specialnega pedagoga v okviru ZD Bled, ki bi sodeloval z 

vzgojno izobraževalnimi ustanovami. 

4. Informiranje in povezovanje: 

- zagotoviti spletno platformo, ki bi informirala mlade družine o vseh 

programih, infrastrukturi ipd. namenjene mladim družinam;  

- QR koda za dostop do tekočih aktivnosti za mlade družine - lokacije, kjer se 

zadržujejo družine opremljene s QR kodami (vrtec, šola, knjižnica, igrišča, vse 

naštete institucije v 2.2.1.); 

- mesečna rubrika v Blejskih novicah ter na spletni strani občine Bled (zavihek): 

dogodki za družine in otroke na Bledu; 

- koordinator za povezovanje vseh akterjev; 

- pogostejša izmenjava primerov dobrih praks (srečanja na kvartale); 

- sodelovanje pri projektih za otroke, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami v občini Bled in sosednjih občinah. 
 

5. Dodatni programi: 

- spodbuda s strani občine za programe za mlajše otroke in specifične skupine 

pri že obstoječih ponudnikih programov; 

- že obstoječa predavanja za starše v okviru šole, vrtca, knjižnice in  

medgeneracijskega centra bi se lahko organizirala tudi na temo specifičnih 

skupin npr. avtizem, ADHD ipd. in za mlajše otroke; 

- ko gre za programe za specifično populacijo, bi se občina lahko povezala z 

izvajalci v regiji, izven občine; 

- priprava krajšega vprašalnika za vse izvajalce programov za otroke do 7. leta 

in njihove starše, ki niso izpolnili vprašalnika za strokovnjake (opis programa, 

dejavnosti, financiranje): podatki o programih so pomembni za izboljšanje 

informiranosti o storitvah in vzpostavljanju novih oblik sodelovanja med 

izvajalci; 

- zbiranje predlogov na predstavitvah situacijske analize (staršev, 

strokovnjakov, institucij). 

 

 



                 

37 
 

 

 

Zaključek 

 

Iz navedenega in pregledanega ugotavljamo, da je občina Bled umeščena v lepo naravno 
okolje, ima odlične pogoje za kvalitetno življenje mladih družin, veliko infrastrukturnih 
možnosti in programskih vsebin. Veliko je ponudnikov in izvajalcev različnih programov, ki se 
medsebojno povezujejo. 
Ugotavljamo pa, da je premalo programov namenjenih specifičnim potrebam staršev ali/in 
otrok. V ukrepih velja razmišljati, kako spodbuditi posamezne organizacije, ki to možnost 
imajo, k organiziranju programov in dejavnosti za specifične skupine oziroma posameznike s 
specifičnimi potrebami. Ob tem se pojavlja razmislek oziroma pomislek o velikosti območja  
(število prebivalcev - oblikovanje zadosti velike skupine za posamezen program), ki ga pokriva 
občina Bled v primerjavi z nekaterimi večjimi občinami, v katerih je za specifične potrebe 
skupin in posameznikov dobro poskrbljeno. 
Razmisliti velja o programih za povezovanje staršev z otroki do 1. leta starosti in o programih 
za družine z otroki do 4. leta starosti. 
Potrebno je poskrbeti za ugodnejše bivalne pogoje za mlade družine, zlasti z vidika dostopnosti 
stanovanj in uravnoteženja družbe (mladi - stari). 
Da bodo aktivnosti  in dogodki za mlade družine bolj dostopni tudi z vidika informiranosti, 

razmišljamo o možnosti lokalnega koordinatorja in postavitvi informacijske platforme (vnos 

dogodkov, programov za mlade družine na enem mestu). Po drugi strani pa je potrebno 

ozaveščati starše k odgovornosti, da sami poiščejo informacije, se medsebojno obveščajo in 

stremijo k zmerni uporabi ponujenih programov.  

Pomembno je ozaveščati, da je družina osnovna celica družbe. Varno socialno in psihološko 

okolje ter oblikovanje vrednot so izrednega pomena za otrokov razvoj v zgodnjem otroštvu. 

 

Kratice in razlaga nekaterih terminov: 

LAT – Lokalno akcijski tim, ki ga sestavljajo predstavniki institucij, ki se ukvarjajo z otroki do 

7. leta starosti in njihovimi družinami  

PRIMOKIZ - zloženka iz besed Primo (latinsko) kot prvi  in kids (angleško) kot otrok, ki 

predstavlja bistvo iniciative; otroci na prvem mestu 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

facilitator - zunanji sodelavec, ki povezuje LAT in Center Korak za korakom, sodeluje z 

lokalnim koordinatorjem ter  usmerja, podpira in strokovno vodi proces iniciative Primokiz. 

participatorni postopki - proces iniciative soustvarjajo različni deležniki, ki so povezani z 

otroki do 7. leta starosti 
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