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ZAPISNIK  

6. korespondenčne seje Sveta Vrtca Bled, ki 

 je bila sklicana dne, 16. 11. 2020, po elektronski pošti. 

Korespondenčna seja je bila sklicana v zadevi: 

 imenovanja Helene Ule za ravnateljico Vrtca Bled v mandatnem obdobju od  

            4. 1. 2021 do 3. 1. 2026. 

Svet Vrtca Bled je  6. 10. 2020 posredoval Predlog za imenovanje ravnateljice Helene Ule, z 

vsemi zahtevanimi prilogami, v mnenje ministrici.  Ker z Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport do 16. 11. 2020 (30 dnevni rok) nismo prejeli mnenja ministrice, je svet 

zavoda odločil o imenovanju ravnateljice brez tega mnenja.    

ZA imenovanje je glasovalo osem članov Sveta vrtca, in sicer: Boštjan Ploštajner, Natalija 

Korošec, Karolina Pretnar, Petra Ambrožič, Katarina Jakopič Branc in Marjeta Vodnjov (16. 

11. 2020), Anita Urevc in Polona Krničar (19. 11. 2020). Trije člani sveta niso glasovali. 

V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list 

RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09– popr.,  65/09–popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-

ZPCP-2D in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) ter 25. členom Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Vrtec Bled (Ur. list  RS, št. 23/1997, 67/2008, 15/2010) so člani Sveta Vrtca 

Bled sprejel naslednji 

SKLEP 

 
1. Za ravnateljico  Vrtca Bled se imenuje HELENA ULE, rojena v Ljubljani 9. 4. 1973, 

stanujoča na Rosna pot 4, 1260 Ljubljana Polje. 
 

2. Imenovana ravnateljica izpolnjuje pogoje po prvem odstavku  53. člena ZOFVI.  
 

3. Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči z dnem 4. 1. 2021.  
 

4. Imenovana bo imela status delavke, zaposlene za določen čas v Vrtcu Bled (za čas 
trajanja mandata 5-tih let oziroma za dobo trajanja funkcije ravnateljice). 

 
5. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 

 
6. Plača imenovane se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 

 
 

http://www.vrtec-bled.si/
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OBRAZLOŽITEV: 
 

 Svet zavoda Vrtec Bled je v Uradnem listu RS, št. 104/2020, z dne 24. 7. 2020 in na 
Zavodu RS za zaposlovanje od 24. 7. 2020 do 1. 8. 2020 razpisal delovno mesto 
ravnatelja/ravnateljice Vrtca Bled. 

 Svet zavoda je na 4. korespondenčni seji dne 3. 7. 2020 imenoval Komisijo za 
izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja (v nadaljnjem besedilu: 
Komisija).  

 Komisija je dne 12. 8. 2020 ugotovila, da se je na razpisano delovno mesto ravnatelja 
prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje. 

 Komisija je po pregledu prispele prijave ugotovila, da je bila prijava oddana 
pravočasno.  

 Komisija je dne 20. 8. 2020 zaprosila za mnenje o kandidatki: vzgojiteljski zbor, Svet 
staršev Vrtca Bled in lokalno skupnost.  

 Po pregledu pridobljenega mnenja vzgojiteljskega zbora, obrazloženega mnenja 
Sveta staršev in obrazloženega mnenja lokalne skupnosti, po pregledu dokazil o 
izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni 
šoli za ravnatelje, programu vodenja zavoda, dokazila o nekaznovanosti in drugih 
dokazilih) je Svet zavoda Vrtec Bled na 3. seji dne 29. 9. 2020  za ravnateljico zavoda 
Vrtca Bled izbral HELENO ULE. 

- Svet Vrtca Bled je dne 6. 10. 2020 za  mnenje k predlogu za imenovanje kandidatke 
za ravnateljico zaprosil ministrico, pristojno za izobraževanje, znanost in šport. Do 16. 
11. 2020 (30 dnevni rok) mnenja ministrice nismo prejeli, zato svet zavoda odloči o 
imenovanju brez tega mnenja.  

- Svet Vrtca Bled je na 6. korespondenčni seji dne 16. 11. 2020 imenoval HELENO 
ULE za ravnateljico Vrtca Bled. Imenovana kandidatka izpolnjuje z zakonom in 
drugimi predpisi zahtevane pogoje za ravnateljico Vrtca Bled. 

- Mandat  ravnateljice začne teči z dnem 4. 1. 2021. 
 

 

 

 

Pripravila                                                                                     Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Komel                                                                            Natalija Korošec, l. r. 


