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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:   71-2020 

Datum:     28. 2. 2020 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta Vrtca Bled, ki je bila v četrtek, 27. 2. 2020,  

ob 17.00 v zbornici vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta Vrtca Bled: 

predstavniki ustanovitelja: Natalija Korošec in Aneta Lavtar  

predstavniki staršev: Karolina Pretnar, Jelka Breznik in Petra Jamar Rozman   

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

Ostali prisotni: 

ravnateljica Vrtca Bled: Helena Ule računovodja: Mihela Smukavec in poslovna sekretarka: 

Barbara Komel 

Opravičeno odsotni: Boštjan Ploštajner in Barbka Džamastagić 

Predsednica Sveta Vrtca Bled ga. Natalija Korošec pozdravi prisotne in ugotovi prisotnost devetih 

članov sveta in s tem sklepčnost sveta ter nadalje predlaga naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta, z dne 23. 10. 2019  

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Bled za leto 2019 

4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta Vrtca Bled za leto 2020 

5. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice ge. Helene Ule za leto 2019 

6. Program Krepimo družine 

7. Predlogi in pobude 

 

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

 

V nadaljevanju predsednica sveta prebere predlagani dnevni red, ki  je soglasno sprejet. Zato 

člani sveta sprejmejo 

Sklep št. 1:          

Potrdi se predlagani dnevni red 2. seje Sveta Vrtca Bled. 

(SOGLASNO) 

http://www.vrtec-bled.si/
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K 2. točki        Potrditev zapisnika 1. seje sveta, z dne 23. 10. 2019 

Vabljeni so zapisnik predhodno prejeli po elektronski pošti, zato predsednica sveta samo kratko 

povzame, da je bilo na 1. seji Sveta Vrtca Bled, dne 23. 10. 2019, sprejetih 9 sklepov, ki so bili 

realizirani. Ravnateljica razloži, da smo na prvi seji napačno interpretirali odsotnost ge. Darje 

Noč. Gospa je mati otroka, ki še obiskuje naš vrtec, vendar ni več predstavnica staršev 

tistega oddelka (Veverice). Zato smo go. Jelko Breznik na Svetu staršev izbrali kot 

nadomestno predstavnico staršev v Svetu zavoda. Ga. Noč se strinja, da ostane ga. Breznik 

nadomestna predstavnica staršev v Svetu zavoda. Člani sveta na zapisnik niso podali pripomb, 

zato se sprejme 

 

Sklep št. 2: 

Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta Vrtca Bled, z dne 23. 10. 2019. 

(SOGLASNO) 

K 3. točki      Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Bled za leto 2019 

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 je bil predstavljen Letni 

delovni načrt 2019/2020. Predsednica sveta, zato zaprosi ravnateljico go. Heleno Ule za ključne  

poudarke poročila.  

Ravnateljica povzame pomembne poudarke s področja pedagoškega vodenja (kvalitetno delo z 

otroki in strokovna rast zaposlenih) in poslovodskega vodenja. Tu izpostavi 40-letnico vodenja 

enote Bohinjska Bela, prvo mobilnost, tri referate na mednarodnih posvetih, skrb za kandidiranje 

na razpisih (nove zaposlitvene možnosti in finančni doprinos).  

Ravnateljica nadaljuje, da projekti in usmeritve predstavljene jeseni v Letnem delovnem načrtu 

2019/20, večinoma še aktivno tečejo, saj so časovno naravnane na šolsko leto vrtca, ki poteka do 

konca avgusta tekočega leta. 

V nadaljevanju deli razmislek o demografski sliki Bleda in trendih odseljevanja mladih družin, 

večje število otrok iz drugih občin. Smiselno bo razmisliti in pristopiti k problematiki zadržanja 

mladih v kraju. V razpravi je predstavnica staršev ga. Breznik podala predlog, da Občina mladim 

družinam ponudi olajšave, subvencije, npr. zniža plačilo vrtca v kolikor imajo starši kredit za 

stanovanje. 

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

razlago računovodskega poročila  za leto 2019, ki je sestavni del letnega poročila. Uvodoma je 

razložila priloge iz letnega poročila in potek dela inventurne komisije za leto 2019. Povedala je, 

da je bilo ugotovljeno, da je skupna odpisana vrednost osnovnih sredstev 15.400,82 EUR. Od 

tega znaša 1.719,53 EUR drobni inventar, 4.978,98 EUR programska oprema in 8.702,31 

EUR druga oprema. Vsa oprema je amortizirana, sedanje vrednosti ne izkazuje, zato je 

komisija predlagala, da se iztrošena osnovna sredstva odpišejo, fizično uničijo in izločijo iz 

knjigovodske evidence. 

Računovodja je prisotne seznanila tudi z rezultati poslovanja Vrtca Bled v obdobju od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019. Ti so bili pozitivni, presežek prihodkov nad odhodki po poslovnem dogodku je bil  

71,29  EUR.  

Člani sveta na Letno poročilo Vrtca Bled 2019 niso imeli pripomb, sprejmejo ga v celoti. 

 

Sklep št. 3: 

Svet Vrtca Bled potrjuje predlagane odpise dotrajanih osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja in programske opreme Vrtca Bled za leto 2019. 

(SOGLASNO) 
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Sklep št. 4: 

Svet Vrtca Bled sprejme Letno poročilo Vrtca Bled za leto 2019, ki obsega  Poslovno 

poročilo in Računovodsko poročilo za leto 2019. Presežek prihodkov nad odhodki ostane 

nerazporejen. 

(SOGLASNO) 
 

K 4. točki      Obravnava in sprejem Finančnega načrta Vrtca Bled za leto 2020  

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

proračunov je računovodja ga. Mihela Smukavec pripravila Finančni načrt za leto 2020. 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 2020 znašajo                          

1.886.787 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 1.281.841 EUR, 82.000 EUR je od 

drugih občin, 72.052 EUR iz državnega proračuna, 398.723 EUR od doplačil staršev, 16.000 

EUR iz sredstev EU, 150 EUR iz javnih skladov in agencij, 2.559 EUR sredstev iz proračuna EU 

za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU ter 33.462 EUR drugih prihodkov od prodaje 

blaga in storitev na trgu. 

Člani sveta na Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2020 niso imeli pripomb, sprejmejo 

Sklep št. 5: 

Sprejme se finančni načrt Vrtca Bled za leto 2020. 

(SOGLASNO)  

 

K 5. točki      Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice ge. Helene Ule za leto 2019

  

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

uspešnosti ravnateljev v letu 2019. 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. 

Svet Vrtca Bled po končani razpravi in ocenitvi dela ravnateljice, glede na merila iz Pravilnika 

sprejme: 

Sklep št. 6: 

Ravnateljica Vrtca Bled ga. Helena Ule za leto 2019 doseže 100% vrednost meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  

(SOGLASNO) 

 

K 6. točki       Program Krepimo družine 

Ravnateljica člane sveta vrtca seznani z namenom Programa Krepimo družine. Želja vrtca je biti 

v pomoč in podporo staršem ter pomembno vplivati na zavedanje staršev o kakovostnem, skupno 

preživetem času z otrokom. Na junijski seji Sveta staršev bomo program še podrobneje 

obravnavali. 
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K 7. točki       Predlogi in pobude 

Uspešno se prijavljamo in smo izbrani na projektih MIZŠ, Šole za ravnatelje in Nacionalne 

agencije za mobilnosti (CMEPIUS), kjer pridobimo nepovratna sredstva iz EU sklada in niso iz 

finančnega načrta uporabnika proračuna Občine Bled. Iz tega naslova lahko mentorji, udeleženci 

mobilnosti in delavci, ki delajo na tem projektu prejmejo do 20 % izplačila (ravnatelj do 10 %) 

delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. 

Sklep o povečanem obsegu dela za ravnatelja mora biti potrjen na Svetu zavoda, ostalim 

zaposlenim do 20 % povečan obseg dela odredi ravnateljica.  Prisotni se strinjajo s potrditvijo 

sklepa, zato se sprejme 

 
Sklep št. 7: 

Potrdi se  izplačilo delovne uspešnosti  iz naslova  povečanega obsega dela (iz sredstev 

EU projektov, ki so odobreni za Vrtec Bled) za ravnateljico Heleno Ule.  

(SOGLASNO) 

Ravnateljica člane sveta seznani, da je vrtec naredil Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v 

času koronavirusa s katerim bodo seznanjeni vsi zaposleni, Svet zavoda, starši pa v delu 

preprečevanja okužb. V načrtu so predvideni ukrepi ob morebitni pojavitvi virusa ter ravnanja 

zaposlenih in staršev za preprečevanje okužbe. Obvestilo o preprečevanju okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 bo objavljeno tudi na spletni strani vrtca. 

Na delu parkirišča, ki je  namenjeno uporabnikom vrtca se je namestila tabla za splošno 

parkiranje. Vrtec je o tem obvestil oddelek za promet in redarstvo, ki pojasni, da že pripravlja 

predloge za spremembo (da je od ponedeljka do petka omogočeno parkiranje uporabnikom vrtca, 

vikende pa vsem obiskovalcem Bleda).  

 

Seja sveta se je zaključila ob 18.30.  

 

 

Zapisala                                                                                             Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Komel                                                                                    Natalija Korošec, l. r. 

 


