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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:   388-2020 

Datum:     25. 10. 2019 

 

Z A P I S N I K 

3. seje Sveta Vrtca Bled, ki je bila v torek, 29. 9. 2020,  

ob 16.30 v večnamenskem prostoru vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta Vrtca Bled: 

predstavniki ustanovitelja: Aneta Lavtar in Natalija Korošec  

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

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

Urevc in Marjeta Vodnjov 

Ostali prisotni: 

ravnateljica: Helena Ule, pomočnica ravnateljice: Rebeka Poček Oštir, svetovalna delavka 

Barbara Falle in  poslovna sekretarka: Barbara Komel 

Odsotni: 

predstavnik ustanovitelja: Boštjan Ploštajner 

 

DNEVNI RED 

1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika 2. seje z dne 27. 2. 2020 ter potrditev 3. korespondenčne seje z 

dne 15. 5. 2020, 4. korespondenčne seje z dne 3. 7. 2020 in 5. korespondenčne seje 

z dne 8. 9. 2020  

3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju LDN za šolsko leto 2019/20 in 

Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2019/20  

4. Obravnava in sprejem LDN 2020/21  

5. Glasovanje o izbiri ravnateljice 

6. Pobude, vprašanja in predlogi 

 

K 1. točki   Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  

Predsednica sveta vrtca ga. Natalija Korošec pozdravi prisotne in ugotovi prisotnost desetih 

članov sveta od enajstih in s tem njegovo sklepčnost. Prisotne vpraša, če se strinjajo s 

predlaganim dnevnim redom. Nanj ni bilo podanih pripomb, zato se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdi se predlagani dnevni red 3. seje Sveta Vrtca Bled.     

Predstavnica zaposlenih ga. Anita Urevc, v skladu z 51. členom Poslovnika Sveta Vrtca 

Bled, poda predlog za tajno glasovanje k imenovanju ravnateljice ge. Helene Ule. Pri tem jo 

podpre ga. Jelka Breznik, predstavnica staršev. Člani sveta Vrtca Bled sprejmejo  

http://www.vrtec-bled.si/
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Sklep št. 2 
Potrdi se tajni način glasovanja o izbiri  kandidatke Helene Ule  za ravnateljico Vrtca 

Bled za mandatno obdobje 2021-2026. 

(SOGLASNO) 
       
K 2. točki  Potrditev zapisnika 2. seje z dne 27. 2. 2020 ter potrditev 3. korespondenčne 

seje z dne 15. 5. 2020, 4. korespondenčne seje z dne 3. 7. 2020 in 5. 

korespondenčne seje z dne 8. 9. 2020 

 

Vabljeni so zapisnik 2. seje predhodno prejeli po elektronski pošti, zato predsednica sveta 

samo kratko povzame, da je bilo na   seji, dne 27. 2. 2020, sprejetih sedem sklepov, kateri so 

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

Sklep št. 3: 

Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Vrtca Bled, z dne 27. 2. 2020. 

 (SOGLASNO) 

 

V nadaljevanju predsednica pove, da so na 3. korespondenčni seji, dne 15. 5. 2020, sprejeli 

sklep, o začasno spremenjenem poslovnem času vrtca in začasnem Hišnem redu v času 

epidemije koronavirusa. Člani na zapisnik niso imeli pripomb, zato so potrdili 

Sklep št. 4: 

Potrdi  se  zapisnik 3. korespondenčne  seje  Sveta  Vrtca  Bled,  z   dne  15. 5. 2020.  

(SOGLASNO)     

 

Na 4. korespondenčni seji Sveta Vrtca Bled dne 3. 7. 2020 sta bila sprejeta sklepa, o razpisu 

prostega delovnega mesta ravnatelja in imenovanju tričlanske komisije za izvedbo 

predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja v sestavi: Natalija Korošec (predstavnica 

ustanovitelja), Karolina Pretnar (predstavnica staršev) in Katarina Jakopič Branc 

(predstavnica zaposlenih). Sprejme se  

Sklep št. 5: 

Potrdi se zapisnik 4. korespondenčne seje, z dne 3. 7. 2020. 

(SOGLASNO) 

 

Na 5. korespondenčni seji dne 8. 9. 2020 je Svet Vrtca Bled potrdil dodatni (nadstandardni) 

program Vrtca Bled za šolsko leto 2020/21. 

Sklep št. 6: 

Potrdi se zapisnik 5. korespondenčne z dne 8. 9. 2020. 

(SOGLASNO)           

 

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

2019/20 in Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2019/20 

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

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

2019/200.  

Ravnateljica ga. Helena Ule v grobem poda Poročilo o uresničevanju LDN, katerega so člani 

sveta staršev predhodno prejeli po elektronski pošti. Pove, da je bilo preteklo šolsko  leto 

posebno, drugačno zaradi dvomesečnega zaprtja vrtca  ob izbruhu  epidemije korovirusa. Ta 

nam je tudi preprečila obeleženje 70 letnice vrtca s proslavo v Festivalni dvorani, katero smo 
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načrtovali in pripravljali od začetka šol. leta. Smo se pa ves čas epidemije trudili ohranjati stik 

s starši in jim nudili strokovno, psihološko in emocionalno podporo, za kar so nam bili mnogi 

zelo hvaležni. Zaradi nastale situacije s koronavirusom so odpadli zaključni izleti in tečaj 

plavanja. Tik pred odhodom na počitnice pa smo priredili proslavo ob dnevu državnosti in 70-

letnici vrtca, ob kateri je vrtec od Občine Bled prejel - častno rajsko ptico. Ogledali smo si tudi 

zadnjo predstavo iz gledališkega abonmaja in sicer ekološko igrico Darko smetarko, kjer smo 

utrdili znanje, kako moramo skrbeti za našo prelepo deželo. 

V nadaljevanju ravnateljica  pove, da so v Poročilu podrobno predstavljena vsa področja dela 

in opravljene dejavnosti v preteklem šolskem letu. Pove, da smo skozi celo leto z različnimi 

oblikami vzgojnega dela stremeli k uresničevanju temeljnih ciljev, pri čemer so nam bili 

osnovno vodilo otroci in starši, v veliko pomoč nam je bil Kurikulum, njegova načela, cilji in 

področja dejavnosti. Temelj dobrega dela so bili dogovori, strpnost, upoštevanje in 

sprejemanje drugačnosti, razvijanje čustev, predvsem smo bili pozorni na ustvarjanje 

oziroma pripravljanje spodbudnih učnih okolij, ki otrokom  omogočajo razvijanje razmišljanja 

in negovanje domišljije, ustvarjalnosti, izraznosti.  

Vse to smo povezovali z vsebinami ekologije, odkrivanjem gozdov, negovanjem vrtov 

(priredbe v lončkih, gredah), spoznavanjem domačega kraja in ljudskih običajev iz našega 

okolja, povezanih z letnimi časi in praznovanji ter drugimi dogodki. Sledili smo kakovostnemu 

delu z otroki (KZK, FIT, EKO+, gozdni vrtci), profesionalnemu razvoju (učeče  se  skupnosti,  

EiV,  izobraževanja,  komunikacija),  sodelovanju s starši  (zaupanje  in pomoč, 

odgovornost), sodelovali smo z okoljem (vpetost v programe), krepili smo zdravje na 

delovnem mestu in se ozaveščali, kako pomembno je vlagati in skrbeti za svoje zdravje in si 

vzeti čas zase (v povezavi z NIJZ in ZD Bled). Uspešno smo se prijavili na javni razpis MIZŠ: 

»Prva zaposlitev na področju VIZ 2020« in zaposlili dva pomočnika vzgojitelja začetnika in 

svetovalnega delavca začetnika in na javni razpis Šole za ravnatelje: »Učim se biti učitelj - 

2«, kjer smo zaposlili vzgojitelja začetnika, uspešno smo se prijavili na Erasmus+ mobilnost 

in že obiskali štiri vrtce na Norveškem - vrtce v naravnem okolju.  

V nadaljevanju ravnateljica izpostavi Samoevalvacijsko poročilo za šol. leto 2019/20, na 

temo bogata učna okolja v povezavi z izvajanjem FIT pedagogike (FIT didaktične gibalne 

igre in FIT hitre stimulacije). Poročilo je namenjeno naši presoji kvalitete dela. Z zavedanjem 

o pomenu bogatih učnih okolij in kako lahko vplivamo nanje (jih ustvarjamo) verjamemo, da 

pomembno vplivamo na otrokov razvoj in učenje. Nenazadnje pa nam medsebojna pomoč, 

izmenjava, podpora vliva moči in volje za strokovno rast in razvoj. Zavedanje, da aktiven 

življenjski slog v dobi otroštva pozitivno vpliva na življenjski slog v odrasli dobi ter s tem 

preprečuje nastanek mnogoterih bolezni in samo učenje, bo naše vodilo tudi v prihodnjem 

šolskem letu, je zaključila ravnateljica.  

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

šolsko leto 2019/2020 ni bilo, zato člani sveta staršev sprejmejo   

Sklep št. 7: 

Sprejme se Poročilo o uresničevanju LDN za šolsko leto 2019/20 in Samoevalvacijsko 

poročilo za šolsko leto 2019/20. 

(SOGLASNO) 

 

K 4. točki    Obravnava in sprejem LDN 2020/21  

V nadaljevanju gospa Natalija Korošec zaprosi ravnateljico za predstavitev Letnega delovnega 

načrta Vrtca Bled za šolsko leto 2020/2021, katerega so člani ravno tako prejeli v gradivu k vabilu 

na sestanek. 
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Ravnateljica v grobem predstavi smernice LDN za novo šolsko leto 2020/2021. Poudari pomen 

stalne strokovne rasti in vseživljenjskega učenja vseh zaposlenih.  Tudi letos bomo sledili 

kakovostnemu delu z otroki (KZK, FIT, EKO, gozdni vrtci), profesionalnemu razvoju (učeče se 

skupnosti, strokovni aktivi, EiV, izobraževanja), sodelovanju s starši (v okviru projekta Krepimo 

družine bomo izvedli Šolo za starše, in sicer v novembru bodo za starše izvedli delavnice 

strokovni delavci (naravoslovne, zdravstvene vsebine), v februarju pa bomo povabili dr. 

Sebastjana Kristoviča)). Še vedno bodo pomembne ekološke vsebine,  nadaljevali bomo z 

vključitvijo v mrežo Šolskih eko vrtov v sodelovanju z Društvom za šolske eko vrtove 

(izdelava vrtne igralnice je prestavljena na leto 2021, izvajalec je že izbran). Sodelovali bomo 

z okoljem (vpetost v programe) ter se osredotočili na praznovanje 70-letnice vrtca, ki jo bomo v 

prirejeni obliki pripravili  v oktobru.  

Vključenost v projekt Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov, nas vzpodbuja  

že sama umeščenost vrtca v turistični kraj. Letošnja rdeča nit projekta je Moj kraj, moj “chef” – 

več znanja za več turizma, z osredotočijo bodisi na tipično jed, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo 

določenega kraja. 

Negovanje kulturne dediščine je naše vodilo. Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine, od 26. 

9. do 10. 10. 2020, bodo v duhu Spoznaj? Varuj! Ohrani. 

V okviru promocije zdravja bomo še naprej skrbeli za svoje zdravje z aktivnimi pavzami, skrbjo 

zase (tehnike joge) in za timsko povezanost ter izvajali razne gibalne programe. Predlogi so za 

žensko klepetalnico, mesečno poslušalnico, izmenjavo izkušenj … 

Tudi v tem šolskem letu bomo sledili gibanju  in sicer gibanju v naravi, v odprtem učnem 

okolju. 

Ena izmed smernic v našem vrtcu je krepitev družin in starševstva, saj veliko otrok in družin 

potrebuje pomoč, svetovanje in usmeritve. Zaradi celostnega razvoja otrok se skušamo s 

starši čim bolj povezovati in sodelovati. V ta namen organiziramo tudi različna predavanja in 

srečanja. Hkrati pa jih tudi ves čas osveščamo o njihovi odgovornosti. Tu želimo biti v oporo 

skozi sklope zasnovanih aktivnosti (skupne dejavnosti (ideje in namigi za skupne aktivnosti), 

opolnomočenja (svetovalne urice, šola za starše) in časa (dnevi, ko je družina skupaj)). 

Ravnateljica povzame, da so v LDN podrobno predstavljena vsa področja dela in dejavnosti, 

ki se bodo izvajale skozi celo šolsko leto. LDN zajema:  

1. opredelitev pomena in namena dokumenta 

2. naše vrednote, poslanstvo in vizija vrtca 

3. prednostne naloge, usmeritve in projekti 

4. organiziranost vrtca 

5. oblike in vsebine vzgojnih programov 

6. načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojnega dela 

7. dodatni (nadstandardni) in obogatitveni programi 

8. prireditve in praznovanja 

9. sodelovanje s starši 

10. sodelovanje z okoljem 

11. delovanje organov vrtca 

12. svetovalna služba 

13. izobraževanje strokovnih in drugih delavcev - plan  

14. pripravništvo in praksa 

15. program prehrane in zdravstveno higienskega režima 

16. program ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu 

17. ekonomski pogoji poslovanja 

18. investicijsko vzdrževanje in nakup drobnega inventarja 

19. promocija vrtca 

20. zaključek 
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Pripomb na predstavljeni Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2020/2021 ni bilo, zato 

člani Sveta Vrtca Bled sprejmejo 

Sklep št. 8: 

Sprejme se Letni delovni načrt Vrtca Bled za šolsko leto 2020/2021.   

(SOGLASNO)              

 

K 5. točki      Glasovanje o izbiri ravnateljice 

 
Na podlagi 53. a člena ZOFVI-UPB5 in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 

Bled je Komisija za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnateljice, pred 

odločitvijo o izbiri kandidatke Helene Ule za ravnateljico Vrtca Bled, zaprosila za podajo 

mnenja: Občino Bled, Vzgojiteljski zbor Vrtca Bled in Svet staršev Vrtca Bled. 

V 20 dnevnem zakonskem roku je Svet vrtca prejel dve mnenji, in sicer obrazloženo mnenje 

Občine Bled ter poročilo o glasovanju in rezultatih glasovanja s strani vzgojiteljskega zbora.  

Ga. Karolina Pretnar je 10. 9. 2020 posredovala zapisnik korespondenčne seje Sveta staršev 

z zadržanim mnenjem k imenovanju ravnateljice gospe Helene Ule. Na svet zavoda pa je 

bilo naslovljeno tudi mnenje Skupnosti vrtcev Slovenije. 

Predsednica sveta ga. Korošec prebere pozitivno mnenje Občine Bled k imenovanju 

ravnateljice Helene Ule, mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje Sveta staršev. Prebere tudi 

mnenje Skupnosti vrtcev Slovenije v katerem zapisu je predsednica skupnosti ga. Janja 

Bogataj predstavila zunanji pogled na delovanje in vodenje vrtca s strani ravnateljice Helene 

Ule.  

Ga. Breznik, predstavnica staršev pove, da je kot starš vedno korektno sodelovala z 

ravnateljico, zanima pa jo zakaj so strokovni delavci podali negativno mnenje. Vpraša 

predstavnike zaposlenih, če lahko kaj več povedo o tem. Ga. Vodnjov pove, da se je šele 

dva dni pred glasovanjem pojavilo napeljevanje, da vsi glasujejo proti ravnateljičinemu 

ponovnemu imenovanju, kar jo je zelo začudilo, saj je bila prepričana, da jo večina 

zaposlenih podpira.  Po glasovanju je dala pobudo, da sodelavci zapišejo svoja mnenja in jih 

dajo v skrinjico. Ta mnenja so predstavnice zaposlenih po določenem roku prebrale. O 

vsebini mnenj lahko pove samo to, da so bila pozitivna mnenja podkrepljena na inteligenten 

način, negativna mnenja pa niso bila z ničemer podkrepljena. Predstavnica tehničnega kadra 

ga. Krničar pove, da je z njihove strani popolna podpira ravnateljici, pove še primer, da 

vselej, ko je kakšna težka situacija (nerodna komunikacija) ravnateljica takoj pristopi k 

reševanju težave. Tudi predstavnica enote B. Bela in sindikata pove, da je negativno vzdušje 

med zaposlenimi zaznala šele pred VZ, z morebitnim vprašanjem ali težavo se nihče od 

zaposlenih ni obrnil na njo. Zaposleni so ji očitali, da preveč sodeluje z ravnateljico in da ni 

poskrbela  za dodelitev socialne pomoči zaposlenim zaradi karantene, do katero niso bili 

opravičeni. Pove, da pa smo vsi zaposleni prejeli dodatek za delo v rizičnih razmerah, 

katerega je prejelo le nekaj vrtcev.  Ga. Barbka Džamastagić pove, da se pomočnice 

vzgojiteljic počutijo razlikovane od vzgojiteljic, ga. Anita Urevc pa doda, da niso bile samo 

nekatere pomočnice tiste, ki niso podprle ravnateljico. Ravnateljica odgovori, da so vrata 

njene pisarne odprta za vse in kdorkoli je prišel do nje, ni bil nikoli zavrnjen. Vedno prisluhne 

vsakomur, bodisi zaradi osebnih bodisi zaradi službenih zadev. Pove tudi to, da ima v 

vsakoletnem pogovoru z vsakim zaposlenim točko, kjer zaposlene vpraša po povratni 

informaciji o njenem delu. 

Ga. Breznik v nadaljevanju še vpraša, kako je s projekti, češ da zaposleni povedo, da so 

preobremenjeni z njimi in da to vpliva na primarno delo z otroki. V odgovor ji ga. Vodnjov 

pove, da ona s projekti nima dela oz. težav, vsak si vzame toliko projektov kot želi in 

katerega želi (vzgojiteljica in pom. vzgojiteljice se običajno dogovorita v katere projekte bosta 
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šli). Projekti predvsem predstavljajo programske usmeritve, metodologijo dela na nivoju 

vrtca, ki jih vsak avtonomno vključuje v svoje delo. Ravnateljica pove, da je zakonsko dolžna 

in obvezna skrbeti za strokovni razvoj zaposlenih, ni pripadnik miselnosti, kar bo, pa bo, 

oziroma popolne spontanosti. 

Ravnateljica nadaljuje, da si je vzela na znanje tako pluse kot minuse, ki so ji jih pripisali 

zaposleni. Prizadevala si bo, da zadeve razčistimo, da smo med seboj iskreni, odkriti in 

gremo pozitivno naprej. To je prispevek in poligon  za rast in razvoj kolektiva vnaprej. Naše 

vodilo je, da izhajamo iz potreb otrok, s pozitivizmom moramo okužiti negativizem.  

Člani sveta vrtca so že na začetku seje sprejeli sklep o tajnem načinu glasovanja. Vsak je 

prejel glasovnico na kateri je označil ali je za ali proti imenovanju kandidatke Helene Ule za 

ravnateljico Vrtca Bled. Komisija (v sestavi Natalija Korošec, Meta Vodnjov, Petra Jamar 

Rozman) je po glasovanju pregledala in preštela glasovnice. 

Predsednica komisije Natalija Korošec je poročala o rezultatu glasovanja: 

na seji je bilo prisotnih 10 članov sveta (odsoten je bil samo g. Ploštajner, predstavnik 

občine). Glasovalo je vseh prisotnih 10 članov,  v skrinjico je bilo oddanih 9 veljavnih 

glasovnic, 1 je bila neveljavna. Glasovanje je potekalo nemoteno.  

Rezultat glasovanja je bil sledeč: 

 7 mnenj članov sveta ZA imenovanje HELENE ULE,  to je 70 %,  

 2 mnenji članov sveta PROTI  imenovanju HELENE ULE, to je 20 %, 

 1 mnenje člana sveta je bilo NEVELJAVNO, to je 10 %. 

Ravnateljica se po razglasitvi glasovanja zahvali članom sveta za izvolitev in pove, da je pred 

njo veliko težja naloga kot pred petimi leti ob nastopu prvega mandata. Verjame, da bomo 

glede na dejstvo, da smo v petih letih  postavili dobre temelje našemu delu in ustvarili 

renome vrtca, zagotovo nadaljevali našo pot v smeri razvoja naše stroke in razvoja 

slehernega posameznika, saj ima vsak neskončno priložnosti delati tisto kar ga navdihuje. 

Prihodnost je svetla, ker imamo lep poklic, odlične delovne pogoje in ker se imamo v vrtcu 

resnično lahko lepo, še zaključi ravnateljica.    

Svet zavoda VRTEC BLED, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, je na podlagi 53. a člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,  65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D; v nadaljnjem 

besedilu: ZOFVI)  sprejel  naslednji sklep 

Sklep št. 9:  
Svet zavoda Vrtca Bled sprejme Sklep o izbiri kandidatke Helene Ule  za ravnateljico 

Vrtca Bled. (SOGLASNO) 

 
1. Za kandidatko za ravnateljico zavoda VRTEC BLED, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, 

se izbere Heleno Ule, rojeno v Ljubljani, 9. 4.1973, stanujočo Rosna pot 4, 1260 

Ljubljana Polje. 

2. Izbrana kandidatka izpolnjuje pogoje za ravnateljico v skladu s prvim odstavkom 53. 

člena ZOFVI  členom ZOFVI. 

3. Predlog za imenovanje izbrane kandidatke se pošlje v mnenje ministrici, pristojni za 

izobraževanje. Po prejemu tega mnenja, se skliče korespondenčna seja sveta vrtca, na 

kateri bo sprejet sklep o imenovanju ravnateljice Helene Ule za mandatno obdobje od 

2021 do 2026.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
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OBRAZLOŽITEV: 
 

- Svet zavoda je na 4. korespondenčni seji dne, 3. 7. 2020,  sprejel sklep o razpisu prostega 

delovnega mesta ravnatelja in imenoval tričlansko Komisijo za izvedbo predhodnega postopka 

imenovanja ravnatelja (v nadaljnjem besedilu: Komisija).  

- Svet zavoda Vrtca Bled je v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 104 (objavljeno 

24.7.2020), na Zavodu RS za zaposlovanje od 24. 7. do 1. 8. 2020 ter na oglasni deski Vrtca 

Bled, razpisal delovno mesto ravnatelja Vrtca Bled. 

- Komisija je dne 12. 8. 2020  ugotovila, da je na razpisano delovno mesto ravnatelja 

pravočasno prispela ena prijava. 

- Komisija je ugotovila, da  prijavljena kandidatka Helena Ule izpolnjuje vse predpisane pogoje.  

- Komisija je dne 20. 8. 2020 pred odločitvijo o izbiri kandidatke za mnenje zaprosila 
vzgojiteljski zbor, svet staršev in lokalno skupnost.  

- Po pregledu pridobljenega mnenja vzgojiteljskega zbora, obrazloženega mnenja sveta staršev 

(ni prispelo v 20 dnevnem roku) in obrazloženega mnenja lokalne skupnosti, po pregledu 

dokazil o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, 

opravljeni šoli za ravnatelje, program vodenja zavoda, dokazila o nekaznovanosti in druga 

dokazila), je svet zavoda na svoji 3.seji dne, 29. 9. 2020,  za ravnateljico zavoda Vrtca Bled 

izbral Heleno Ule. 

 

K 6. točki      Pobude, vprašanja in predlogi 

 

Podanih ni bilo nobenih pobud, vprašanj. 

 

Seja sveta se je zaključila ob 18.00. 

 

 

Zapisala                                                                                          Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Komel                                                                                        Natalija Korošec, l. r. 


