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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:   43-2021 

Datum:     25. 2. 2021 

Z A P I S N I K 

4. seje Sveta Vrtca Bled, ki je bila v četrtek, 25. 2. 2021,  

ob 16.00 v večnamenskem prostoru vrtca. 

 

Prisotni člani Sveta Vrtca Bled: 

predstavniki ustanovitelja: Natalija Korošec in Aneta Lavtar  

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

Ostali prisotni: 

ravnateljica Vrtca Bled: Helena Ule računovodja: Mihela Smukavec, svetovalna delavka: Barbara 

Falle in poslovna sekretarka: Barbara Komel 

Opravičeno odsotni:  

Karolina Pretnar, Jelka Breznik in Petra Jamar Rozman  in Boštjan Ploštajner  

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta, z dne 29. 9. 2020 ter potrditev zapisnika 6. 
korespondenčne seje z dne 16. 11. 2020 in 7. korespondenčne seje z dne 22. 1. 2021 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Bled za leto 2020 

4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta Vrtca Bled za leto 2021 

5. Ugotavljanje redne delovne uspešnosti ravnateljice ge. Helene Ule za leto 2020 

6. Seznanitev z dopolnitvijo Načrta za ugotavljanje kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju 
epidemije  koronavirusa SARS-CoV-2 v Sloveniji 

7. Seznanitev z iniciativo PRIMOKIZ - Družinam z mlajšimi otroki prijazna občina 

8. Pobude, vprašanja in predlogi 

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

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

sedmih od enajstih članov sveta in s tem potrdi  njegovo sklepčnost.  Predlaga dnevni red, s 

katerim se prisotni strinjajo, nanj nimajo pripomb, zato sprejmejo: 

Sklep št. 1:          

Potrdi se predlagani dnevni red 4. seje Sveta Vrtca Bled. 

(SOGLASNO) 

http://www.vrtec-bled.si/
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K 2. točki        Potrditev zapisnika 3. seje sveta, z dne 29. 9. 2020 ter potrditev zapisnika 6. 

korespondenčne seje z dne 16. 11. 2020 in 7. korespondenčne seje z dne 22. 

1. 2021 

Na 3. seji sveta, dne 29. 9. 2020 je bilo sprejetih 9 sklepov, ki so bili realizirani. Člani na 

zapisnik niso imeli pripomb, zato so sprejeli 

Sklep št. 2: 

Potrdi se zapisnik  3. seje sveta, z dne 29. 9. 2020.  

(SOGLASNO) 

Na 6. korespondenčni seji dne 16. 11. 2020 je bil sprejet sklep o imenovanju ravnateljice Helene 

Ule za mandatno obdobje od 4. 1. 2021 do 3. 1. 2026. Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

Sprejeli so: 

Sklep št. 3: 

Potrdi se zapisnik 6. korespondenčne seje, z dne 16. 11. 2020. 
(SOGLASNO) 

Na 7. korespondenčni seji dne 22. 1. 2021 so bili sprejeti trije sklepi, in sicer o začasno 

spremenjenem poslovnem času vrtca, začasnem Hišnim redom in povečanem obsegu dela 

ravnateljice za čas epidemije. Člani na zapisnik niso imeli pripomb, sprejeli so: 

Sklep št. 4: 

Potrdi se zapisnik 7. korespondenčne seje, z dne 22. 1. 2021. 
 

K 3. točki      Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Bled za leto 2020 

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 sprejet Letni delovni 

načrt 2020/2021. Predsednica sveta, zato zaprosi ravnateljico go. Heleno Ule za ključne  

poudarke poročila.  

Ravnateljica uvodoma pove, da nas je preteklo leto zaznamovalo, saj je bilo povsem drugačno 

kot doslej, polno nekih nenačrtovanih dogodkov in pretresov, ki jih nismo bili vajeni. Prineslo nam 

je mnogo izzivov, tako na vzgojno-varstvenem kot na računovodsko-poslovnem področju. 

Razdelili bi ga lahko v tri sklope, in sicer na dogajanja vezana na koronavirus, na veselje v smislu 

praznovanja 70-letnice vrtca in  na pedagoško delo, ki je bilo zaradi razmer, ki jih je prinesla 

epidemija,  drugačno in zelo prilagojeno.  

Ravnateljica nadaljuje, da smo v času epidemije koronavirusa, ki je iz prvega vala kaj hitro prešlo 

v drugi val, ves čas ohranjali stike z otroki in družinami, ki so ostali doma. V času priprtih vrat 

drugega vala smo namreč delovali le za nujne primere, to je za varstvo otrok, katerih starši so bili 

zaposleni in varstva niso mogli zagotoviti na drug način. Za vse otroke so SD pripravljali primere 

dejavnosti, fotografije, filmčke/posnetke (pesmi, pravljice, bibarije, prstne igre, predstave …) 

recepte, voščila. Za otroke smo pripravili paketke za izdelavo, voščila, presenečenja, pozdrav 

škratov, dedka Mraza, čarodeja. V starejših skupinah so se izvajala tudi srečanja z otroki v orodju 

Zoom, Viber. Starši so o tem poročali z velikim zadovoljstvom. 

Ravnateljica v nadaljevanju pove, da je bilo leto 2020 prednostno naravnano k aktivnostim 

povezanim s praznovanjem 70-letnice delovanja predšolske vzgoje na Bledu. Izdani jubilejni 

zbornik Pozdrav iz raja že 70 let je na zelo prijeten način povzel razvoj vrtca v vseh letih in 

prikazal delovanje skozi oči otrok, staršev, zaposlenih in drugih tako ali drugače povezanih z 

vrtcem. Za maj načrtovano prireditev smo v prilagojeni obliki, zunaj, brez občinstva, izvedli v 

jeseni (ravno pred razglasitvijo epidemije 2. vala). Predstavile so se vse skupine, zapeli smo 

pesem, ki je bila ustvarjena prav za namen praznovanja sedemdesete obletnice. Prireditev smo 
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posneli, fotografirali in si tako pridobili trajen spomin na to. Posnetek prireditve smo delili s starši 

otrok preko IKT povezave. V tem času je v prostorih vrtca potekala tudi razstava, ki je prikazala 

čas od leta 1950 do danes v luči dogajanja v vrtcu.  

Pedagoško delo je bilo drugačno in zelo prilagojeno razmeram. Program Krepimo družine je tako 

dobil nov, še večji pomen. Ni bil le svetovalni, pač pa tudi zelo podporni - želimo pomembno 

vplivati na zavedanje odgovornosti za kakovostno skupno preživet čas staršev in otrok in jim bo 

to v pomoč. Predstavniki staršev na Svetu staršev (dec. 2020) so izrazili pohvale delu vrtca, 

hvaležni so za poslane ideje, posnetke, paketke. 

Zaradi epidemije je bilo manj sodelovanj z zunanjimi sodelavci, zavodi, prav tako je bil izveden le 

en tečaj (smučanje pred prvo epidemijo). Odobrena nam je bila druga mobilnost v okviru 

Erasmus projektov, ki zaenkrat na realizacijo še čaka. 

Konec leta smo odprli stran/profil na družabnem omrežju Facebook z namenom staršem deliti 

ideje, ki jih z otroki ustvarjamo v vrtcu. V sodelovanju z Bled TV smo posneli in prikazovali sklop 

Pravljic za lahko noč, ki so jih pripovedovale SD vrtca. 

Ob podpori Pedagoškega inštituta smo nadaljevali s postavljenimi temelji kakovostnejšega 

sodelovanja z OŠ Bled (prehod iz vrtca v šolo), s tem šolskim letom uvedenim projektom InTrans. 

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

razlago računovodskega poročila  za leto 2020, ki je sestavni del letnega poročila. Uvodoma je 

razložila priloge iz letnega poročila in potek dela inventurne komisije za leto 2020. Povedala je, 

da je bilo ugotovljeno, da je skupna odpisana vrednost osnovnih sredstev 4.399,24 EUR in 

drobnega inventarja 4.610,52 EUR. Vsa oprema je amortizirana, sedanje vrednosti ne 

izkazuje, zato je inventurna 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. 2020 

do 31. 12. 2020. Ti so bili pozitivni, presežek prihodkov nad odhodki po poslovnem dogodku je bil     

61,13 EUR.  

Člani sveta na Letno poročilo Vrtca Bled 2020 niso imeli pripomb, sprejmejo ga v celoti. 

Sklep št. 5: 

Svet Vrtca Bled potrjuje predlagane odpise dotrajanih osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja Vrtca Bled za leto 2020. 

(SOGLASNO) 
 

Sklep št. 6: 

Svet Vrtca Bled sprejme Letno poročilo Vrtca Bled za leto 2020, ki obsega  Poslovno 

poročilo in Računovodsko poročilo za leto 2020. 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 2021. 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 2021 znašajo                          

1.976.000,00 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 1.292.000,00 EUR, 140.000,00 

EUR je od drugih občin, 170.000,00 EUR iz državnega proračuna, 291.000,00 EUR od doplačil 
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staršev, 45.000,00 EUR iz sredstev EU, 11.000,00 EUR sredstev iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU ter 27.000,00 EUR drugih prihodkov od prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

Na tem mestu gredo vse pohvale računovodji Miheli Smukavec, ki je v izrednih razmerah 

koronavirusa, poleg vsega nastalega dodatnega dela, pripravila računovodsko poročilo in izdelala 

finančni načrt za leto 2021. 

Člani sveta na Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2021 niso imeli pripomb, sprejmejo 

Sklep št. 7: 

Svet Vrtca Bled sprejme Finančni načrt Vrtca Bled za leto 2021. 

(SOGLASNO)  

 

K 5. točki      Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice ge. Helene Ule za leto 2020

  

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

uspešnosti ravnateljev v letu 2020. 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. 

Člani Sveta Vrtca Bled po končani razpravi in ocenitvi dela ravnateljice, glede na merila iz 

Pravilnika sprejmejo: 

Sklep št. 8: 

Ravnateljica Vrtca Bled ga. Helena Ule za leto 2020 doseže 100 %  vrednost meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

(SOGLASNO) 

 

Od 1. julija 2020 dalje se ponovno uporabljajo določbe ZSPJS glede izplačila redne delovne 

uspešnosti direktorjem in ravnateljem. Tako jim pripada del plače za redno delovno uspešnost za 

obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, ki se bo izplačal v letu 2021, na podlagi poslovnega 

poročila za leto 2020.  

Za delovno uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to izpolnjeni vsi 

pogoji, do največ 5 % njihove letne osnovne plače. V skladu s tretjim odstavkom 22. a člena 

ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za 

njihovo imenovanje. Svet zavoda odloči, koliko odstotkov osnovne plače ravnateljev, se nameni 

za njihovo delovno uspešnost za leto 2020. Glede na izjemne razmere v letu 2020, ministrstvo 

svetom zavodov priporoča, da sprejmejo sklep, da za redno delovno uspešnost ravnateljev 

namenijo 5% polletne mase njihove osnovne plače. 

Člani sveta vrtca sprejmejo  

Sklep št. 9: 

Za redno delovno uspešnost ravnateljice ge. Helene Ule se nameni 5 % polletne mase 

njene osnovne plače. 

(SOGLASNO) 

 

K 6. točki       Seznanitev z dopolnitvijo Načrta za ugotavljanje kontinuiranega dela ob 
pojavu in širjenju epidemije  koronavirusa SARS-CoV-2 v Sloveniji 

 

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

koronavirusa, s katerim so bili seznanjeni vsi zaposleni, Svet zavoda, starši pa v delu 
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preprečevanja okužb, dopolnil v delu periodičnega testiranja zaposlenih in nošenja mask. V 

načrtu so predvideni ukrepi ob morebitnem pojavu virusa ter ravnanja zaposlenih in staršev za 

preprečevanje okužbe, katere dosledno upoštevamo pri prvih skupinah v karanteni (skupine: 

Pikapolonice, Čebelice in Mucki). 

Predstavnica zaposlenih v svetu zavoda Marjeta Vodnjov zastavi vprašanje, na koga se 

zaposleni lahko obrnejo, ko imajo stiske in pomisleke glede ukrepov ob epidemiji. Pove, da med 

zaposlenimi prihaja do nezaupanja, nesoglasja, nejasnosti in kršenja svobodne izbire, tako glede 

testiranja kot cepljenja.  Je namreč mnenja, da tedensko testiranje ne zagotavlja zadostne 

zaščite pred okužbo z virusom. Delavci s testom niso zaščiteni, prav tako ne otroci. Testi se 

opravljajo le en dan v tednu. Kaj pa ostali dnevi, ko smo izpostavljeni tveganju? Vpraša se tudi, 

zakaj se ni potrebno testirati vojakom in zdravstvenemu osebju?  

Z vprašanjem se obrne proti sindikalni zaupnici, ki tudi pojasni, da so vse informacije na spletni 

strani Sindikata SVIZ in drugih novosti v povezavi s tem ni. Ravnateljica tudi pove, da ob 

obstoječih že znanih dejstvih in pravnih podlagah ni novih dejstev. Včasih je pač tako, da 

moramo ob obstoječi situaciji (epidemiji) kot družba sprejeti neka pravila ravnanja, ki jih določa, 

tokrat zdravstvena stroka. Pove tudi, da smo se v Skupnosti vrtcev in združenjih prizadevali za 

prostovoljne odločitve, glede testiranja in cepljenja. A če govorimo v smislu zaščite je gotovo 

smiselno, da smo testirani vsi zaposleni. Po razpravi, ki se je razvila, ugotavljamo, da to ni stvar 

ne ravnateljice ne Zdravstvenega doma Bled, ampak celotne države, sveta. 

K 7. točki       Seznanitev z iniciativo PRIMOKIZ - Družinam z mlajšimi otroki prijazna 
občina 

Svetovalna delavka Barbara Falle prisotne seznani, da smo se v povezavi s Pedagoškim 

inštitutom pridružili iniciativi Primokiz, kjer z vzpostavljanjem strategij, ki jih postavljamo skupaj z 

lokalnim akcijskim timom v občini Bled postavljamo in razvijamo občino kot »družinam z mlajšimi 

otroki prijazna občina«.  Iniciativa stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z otroki 

do sedmega leta starosti.  

Z lokalnim akcijskim timom v občini Bled, ki ga sestavljajo člani različnih institucij: občine, vrtca, 

šole, knjižnice, Zdravstvenega doma Bled, CSD, Medgeneracijskega centra, Rdečega križa, 

Glasbenega centera DO RE MI in Marijinega doma, bomo naredili analizo stanja (kaj že vse v 

občini imamo) in strategijo, kaj kot občina, da bi to bili, (še) potrebujemo. Preko vzpostavljanja 

strategij bo promovirala kvaliteten celostni razvoj predšolskih otrok. Posledično bo izboljšala 

kvaliteto bivanja za družine z mlajšimi otroki in na splošno višala standard bivanja v občini. 

Strategija stremi k povezovanju različnih sektorjev (šolstvo, zdravstvo, sociala) in storitev 

(univerzalne, za posamezne skupine ali individualne), namenjenih družinam z mlajšimi otroki.  

 
K 8. točki       Pobude, vprašanja in predlogi 

Ni bilo podanih pobud, vprašanj in predlogov.  

 

Seja sveta se je zaključila ob 16.50.  

 

 

Zapisala                                                                                             Predsednica Sveta Vrtca Bled 

Barbara Komel                                                                                           Natalija Korošec, l. r. 

 


