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ZAPISNIK
7. korespondenčne seje Sveta Vrtca Bled, ki
je bila sklicana dne, 22. 1. 2021, po elektronski pošti.
Korespondenčna seja je bila sklicana v skladu z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020,
ki je začel veljati z dnem 19. 10. 2020) in vsemi nadaljnjimi in Odlokom o spremembi in
dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list št. 152/20 in vsi
nadaljnji) ter Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list št. 9/21, z dne 22.
1. 2021), zaradi potrditve oziroma soglasja ob ponovnem delovanju vrtca v zadevah:

1. začasno spremenjenemu poslovnemu času vrtca, ki bo: za enoto Bled od 6.00 do
16.00, za enoto Bohinjska Bela od 6.30 do 16.00 in bo veljal različno znotraj vsakega
oddelka ('mehurčka'),
2. začasnemu Hišnemu redu (za obe enoti),
3. izplačilu povečanega obsega dela ravnateljice Vrtca Bled.
Po obravnavi 2. točke Hišnega reda, le tega dopolnjujemo s pojasnili glavnega šolskega
inšpektorja, in sicer tako da se druga točka glasi: »Zaposleni vstopajo skozi službene vhode, si
umijejo / razkužijo roke. Osebje kuhinje si nadene zaščitno masko. Prav tako zaščitno masko
uporabljajo strokovni delavci (SD) ob predaji otroka (stiku s starši). Ob neposrednemu delu z
otroki zaposlenemu zaščitne maske ni potrebno uporabljati, dokler je v skupini sam z otroki. Ko
sta v oddelku dva (trije) SD pri tem pazijo na zadostno medsebojno razdaljo (2m), v primeru, da
ta ni mogoča, se zaščitijo z masko«.
Glasovali so vsi člani Sveta zavoda: Jelka Breznik, Natalija Korošec, Katarina Jakopič Branc in
Polona Krničar (po e-pošti 22. 1. 2021), Karolina Pretnar (po e-pošti 23. 1. 2021), Anita Urevc in
(po e-pošti 24. 1. 2021), Petra Jamar Rozman, Meta Vodnjov in Boštjan Ploštajner (po e-pošti
25. 1. 2021), Aneta Lavtar in Barbka Džamastagić (po e-pošti 26. 1. 2021)
Glasovanje:
ZA predlagane sklepe je glasovalo vseh 11 članov Sveta Vrtca Bled, zato se sprejmejo naslednji
sklepi:
SKLEP 1
Svet Vrtca Bled potrjuje oziroma soglaša z začasno spremenjenim poslovnim časom vrtca,
ki bo: za enoto Bled od 6.00 do 16.00, za enoto Bohinjska Bela od 6.30 do 16.00 in bo veljal
različno znotraj vsakega oddelka ('mehurčka').
SKLEP 2
Svet Vrtca Bled potrjuje oziroma soglaša z začasnim Hišnim redom (za obe enoti).

SKLEP 3
Svet Vrtca Bled podaja soglasje k izplačilu 10 % za povečan obsega dela, pri mesečnem
dohodku iz naslova povečanega obsega dela ravnateljici Vrtca Bled Heleni Ule, za čas od
19. 10. 2020 do preklica epidemije.
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