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PRILOGA 1

Številka:
Datum:

602-71/2010
6. 4. 2010

ZADEVA: Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe predšolske
vzgoje in varstva na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto
I.

UVOD

Kolegij Ob inske uprave Mestne ob ine Novo mesto je na 151. redni seji, ki je bila 23. 3.
2010, sprejel sklep, da se pripravi predlog razpisa za podelitev koncesije za podro je
predšolske vzgoje. Sklep Kolegija OU je bil, da se za odprtje novega oddelka za prvo
starostno skupino, ki ga je predlagal Vrtec Pedenjped, ne izda soglasja, saj na podlagi ocene
predsednice Sveta staršev tega zavoda predlagani prostori niso ustrezni.
Zakon o vrtcih v 10. lenu navaja, da je v primeru, e na obmo ju ob ine stalnega
prebivališ a staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši
pa izrazijo interes za vklju itev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi
in normativi oblikoval en oddelek, lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh za eti
postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 (79/09 – popr.) in 102/09) v svojem 34. lenu
dolo a normative za oblikovanje oddelkov, pri emer ob ini ustanoviteljici dopuš a sprejem
fleksibilnega normativa oz. pove anja normativa za najve 2 otroka. V skladu z zakonodajo
in sprejetim sklepom ustanoviteljice Mestne ob ine Novo mesto je tako fleksibilni normativ za
skupino otrok za I. starostno obdobje (homogeni oddelek) 14 otrok, pravilnik sam pa
predvideva najmanj 9 in najve 12 otrok. Trenutno pa je v Mestni ob ini Novo mesto interes
staršev za vklju itev 35 otrok v vrtec, za katere ob inski javni vrtci nimajo prostih mest.
Ob ina lahko, e tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu,
zasebniku, drugim zavodom, gospodarskim družbam in drugim pravnim ali fizi nim osebam,
ki izpolnjujejo pogoje, dolo ene za izvajanje javno veljavnih programov, podeli koncesijo.
Podelitev koncesije (73.-77. len Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja) pomeni, da zasebni vrtec opravlja javno službo in ima enak program kot javni
vrtec, sklene pa se pogodbo o koncesiji.
V prilogi gradiva sta pripravljen predlog besedila javnega razpisa za podelitev koncesije ter
razpisna dokumentacija. Pred objavo javnega razpisa pa mora javni razpis na podlagi 2.
odstavka 6. lena Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva
(Uradni list RS, št. 96/09) s sklepom potrditi Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.
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II.

OBRAZLOŽITEV

Zaradi ve je rodnosti in spremembe zakonodaje, ki daje staršem pravico do brezpla nega
vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke, se je med drugim tudi pove al vpis otrok v vrtce,
zato se skoraj vse slovenske ob ine ubadamo s problematiko premajhnih kapacitet in s tem
posledi no nezmožnostjo zagotavljanja prostih mest za sprejem otrok v predšolsko varstvo.
Na osnovi podatkov na dan 17. 3. 2010, ki smo jih pridobili od vrtcev, smo pripravili
analizo.
V šol. letu 2009/10 v Mestni ob ini Novo mesto delujeta dva javna zavoda, in sicer: Vrtec
Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, dve vzgojno-varstveni enoti pri
osnovnih šolah Brusnice in Stopi e, podeljena je ena koncesija (Društvo Ringa-raja) ter
sklenjena pogodba s Petrovim vrtcem.
S 1. 9. 2008 so za ele veljati zakonske spremembe, ki dajejo staršem pravico do
brezpla nega vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke, zato se je med drugim pove al tudi
vpis otrok v vrtce.
Mestna ob ina Novo mesto je v letu 2009 skušala zagotoviti, da bi bili vsi otroci sprejeti v
vrtec, zato je izvedla naslednje aktivnosti:
1. Vrtec Ciciban Novo mesto je na podlagi soglasja MONM objavil javni razpis za nosilca
izvajanja vzgojno-varstvene družine. Na razpis se je javila kandidatka, ki je ustrezala vsem
razpisnim kriterijem. Z odprtjem vzgojno-varstvene družine smo tako pridobili kapacitete
za šest otrok prve starostne skupine;
2. po preveritvi možnosti pridobitve dodatnih kapacitet v osnovnih šolah smo v OŠ Dragotina
Ketteja odprli dva oddelka prvega starostnega obdobja in tako izkoristili neizkoriš ene
prostore;
3. v OŠ Drska smo na podlagi neizkoriš enih kapacitet pridobili štiri oddelke za otroke
prvega starostnega obdobja;
4. za reševanje problematike vpisov imamo sklenjeno najemno pogodbo za obdobje štirih let
za objekt, v katerem se že dolga leta izvaja program predšolske vzgoje. To je Vrtec Videk,
v katerem smo tako zagotovili štiri oddelke.
Vrtci so dodatne prostore poiskali tudi v ve namenskih prostorih, v katerih so uredili igralnice.
Tako so npr. preuredili zbornico v igralnico in zapolnili ve namenski prostor z otroki prvega
starostnega obdobja z namenom, da zagotovijo varstvo in vzgojo im ve jemu številu otrok.
Mestna ob ina Novo mesto je izkoristila vse primerne prostore za zagotovitev dodatnih
prostih mest tako v javnih vrtcih kot v osnovnih šolah, dodatnih možnosti za zagotovitev
primernih prostih mest v okviru lastnih obstoje ih prostorskih kapacitet ob ina nima. V okviru
zakonskih možnosti in dolžnosti je možno poiskati rešitev za zagotovitev potrebnih prostih
mest z razpisom koncesije, in sicer v skladu s sprejetim odlokom. Oktobra leta 2009 je
namre Ob inski svet MONM sprejel Odlok o podeljevanju koncesij na podro ju predšolske
vzgoje, na podlagi katerega se lahko izvede razpis koncesije.
Ker smo želeli pridobiti to ne podatke o številu otrok, ki so trenutno še na akalni listi za
sprejem otrok v vrtec, smo pozvali Vrtec Ciciban, Vrtec Pedenjped, Društvo Ringa-raja ter
obšolska vrtca v Stopi ah in Brusnicah, da nam posredujejo im bolj natan ne podatke v
zvezi s številom otrok, ki so trenutno na akalni listi za medletni sprejem v vrtec, da nam
navedejo podatke o akajo ih otrocih po mesecih in koliko od teh otrok je ob anov MONM
ter koliko iz drugih ob in. Prosili smo jih, da preko telefona ali osebno poskušajo priti v stik s
starši otrok, ki so na akalni listi v njihovem vrtcu, in ugotovijo, ali so še resni interesenti za
vpis v njihov vrtec ali so si medtem že poiskali drugo rešitev.
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Iz vrtcev pri OŠ Stopi e in Brusnice so nam sporo ili, da želijo starši, ki imajo otroke vpisane
v njihovih vrtcih, vklju itev izrecno pri njih, zato v spodnjem seštevku niso upoštevani.
Po podatkih na dan 17. 3. 2010 (potrebno se je zavedati, da se ti podatki skoraj dnevno
spreminjajo, saj lahko starši dajo vloge za vpis ali jih pa umaknejo skozi celo leto), ki smo jih
prejeli, je akalna lista za sprejem otrok v vrtec za prvo starostno obdobje za Vrtec Ciciban in
Vrtec Pedenjped slede a:
- Vrtec Ciciban Novo mesto
12 otrok
Izmed 40 vprašanih kandidatov s prioritetne liste akajo ih za mesece od januarja do
junija 2010 jih dejansko aka na vpis v vrtec 12. Vsi ostali kandidati so si zaradi
nerešene vloge varstvo že poiskali oz. že imajo rešitev do 1. 9. 2010. S te liste
akajo ih bodo starši za redni letni vpis za 1. 9. 2010 morali vnovi dati vlogo, torej jih
bo s 1. 9. 2010 predvidoma na akalni listi ve kot 12.
- Vrtec Pedenjped Novo mesto
23 otrok
Na seznamu otrok za medletni sprejem je trenutno 23 otrok iz novomeške ob ine.
Vrtec Pedenjped je poslal vlogo za soglasje k odprtju oddelka v Enoti Pedenjped.
Mestna ob ino Novo mesto je prejela dopis predsednice Sveta staršev tega zavoda,
ge. Urške Ban, v katerem je razvidno nezadovoljstvo staršev in njihovo nestrinjanje z
odprtjem novega oddelka, ker predlagani prostori po njihovi oceni niso ustrezni za
primerno varstvo otrok, prav tako se ne strinjajo s selitvijo ostalih skupin otrok, do
katere bi ob odprtju novega oddelka neizbežno prišlo. Z namenom spoštovanja
zakonskih pravic staršev in osnovnih na el predšolske vzgoje v vrtcih je Kolegij OU
sprejel odlo itev o zagotovitvi ustrezne vzgoje in varstva predšolskih otrok, na podlagi
katere je bil zavrnjen predlog Vrtca Pedenjped.
Skupno število trenutno akajo ih otrok, za katere mora ob ina zagotoviti prosta
mesta, je 35. Po zaklju enem delu Komisije za sprejem otrok v vrtec se bo verjetno
pokazalo dodatno število otrok, za katere ne bo prostih mest v javnih vrtcih.
Zbirna tabela za Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped
Mesec
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
SKUPAJ

Vrtec Ciciban Vrtec Pedenjped SKUPAJ
3
3
3
3
13
1
12
8
5
3
5
5
2
2
1
1
12
23
35

Redni letni vpis za šolsko leto 2010/2011 je letos potekal od 22. 3. 2010 do 2. 4. 2010.
Po zaklju enem rednem vpisu otrok v šolsko leto 2010/2011 se bo trenutno stanje akajo ih
otrok lahko spremenilo, saj bodo takrat oddajali vloge novinci in trenutni medletni akajo i, ki
smo jih zgoraj navedli, ker bodo le-ti morali vnovi oddati vloge za sprejem na podlagi
razpisa za letni vpis.
Podjetje Espri, d. o. o., ki je delalo analizo novomeških vrtcev, je med drugim ocenilo, da se
bo na podlagi statisti nih podatkov (pri emer so opozorili, da so statisti na nihanja vedno
prisotna) ter na podlagi ocenjene rodnosti in ocenjene stopnje vklju enosti kratkoro no do
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leta 2012 vpis v vrtce minimalno spreminjal, pri emer lahko v naslednjih letih pri akujemo
najvišje število glede vpisanih otrok.
III. VPLIV NA PRORA UN
Višina potrebnih prora unskih sredstev je odvisna od števila oddelkov. Predlagana sta
najve dva oddelka I. starostne skupine.
Višina potrebnih prora unskih sredstev za en oddelek I. starostne skupine je približno
4.500,00 EUR na mesec oziroma 54.000,00 EUR na leto. Za dva oddelka torej okvirno
108.000,00 EUR na leto. To en znesek je odvisen od strukture otrok.

Mateja Jeri ,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Mag. Jože Kobe,
v. d. direktorja Ob inske uprave
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PREDLOG ZA OBJAVO V URADNEM LISTU RS

PRILOGA 2

Na podlagi etrtega odstavka 74. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07- UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.),
10. lena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08), 6. lena Odloka o
koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 96/09),
30. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08- UPB) in sklepa
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto št. ______, z dne ________ Mestna ob ina
Novo mesto objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva
na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto
1. Naro nik (koncedent)
Mestna ob ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna ob ina Novo mesto bo podelila koncesijo za izvajanje javne službe predšolske
vzgoje in varstva, in sicer za izvajanje dnevnega programa za skupaj najve dva oddelka I.
starostnega obdobja na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
3. Obmo je izvajanja dejavnosti
Javno službo se bo izvajalo na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
4.

as, za katerega se podeljuje koncesija, in za etek izvajanja dejavnosti

Mestna ob ina Novo mesto bo podelila koncesijo za dolo en as, in sicer za obdobje petih
let.
Koncesionar mora pri eti z opravljanjem dejavnosti s 1. 9. 2010.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev
koncesije)
Na javni razpis za podelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, ki izpolnjuje
pogoje, dolo ene za izvajanje javno veljavnih programov, drug zavod, gospodarska družba in
druga pravna ali fizi na oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
-

je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa,
zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehni nih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
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-

-

ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih
in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,
82/05, 76/08) in Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02),
ima letni delovni na rt,
izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno
programa, ki jo dolo i Ob inski svet.

Na in izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. rok pri etka izvajanja javne službe
Ocenjuje se odstopanje od dneva pri etka
izvajanja, ki je v razpisu dolo en. Za vsakih
10 dni nad dolo enim rokom dobi ponudnik
eno to ko manj.
2. število oddelkov v posameznem okolišu
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik
nudi glede na potrebe oziroma število otrok v
posameznem razpisanem obdobju.
3. lokacija vrtca oziroma oddelka
Ve je število to k dobi ponudnik, ki bo
dejavnost opravljal na lokaciji, kjer se
izkažejo potrebe.
4. ocena objekta, prostora in opreme
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost
prostorov za izvajanje programa, število in
kakovost igral, velikost in opremljenost
zunanjih površin, namenjenih izvajanju
programa, varnost (tehni no varovanje), dostop
in parkirna mesta.
5. nadstandardni program
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in
kakovostnejši, kot ga dolo a predpis, ter
asovno daljše opravljanje dejavnosti,
kot ga predvideva dnevni program.

do 50 to k

do 30 to k

do 10 to k

do 5 to k

do 5 to k

e ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega
se bo ponudbo ocenjevalo, se vlogo upošteva kot popolno, oceni pa se z 0 to kami.
7. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so
podane v razpisni dokumentaciji.
8. Na in oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis
Kandidati morajo oddati prijavo na javni razpis najkasneje 30. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Rok za oddajo pri ne te i naslednji dan po objavi javnega razpisa.
Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravo asna, e
prispe na Mestno ob ino Novo mesto do roka za oddajo prijav. e je prijava na javni razpis
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oddana na pošti s priporo eno pošiljko, se šteje, da je oddana pravo asno, e je bila oddana
na pošti s priporo eno pošiljko najkasneje 30. dan po objavi javnega razpisa do 24. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora na prvi strani imeti oznako« NE ODPIRAJ –
KONCESIJA VRTEC« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega
pošiljatelja.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni pisarni Mestne ob ine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto ali jo pošljejo po pošti na naslov: MESTNA OB INA NOVO MESTO, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Mestna ob ina Novo mesto bo kandidate o izbiri obvestila v roku 8 dni od izdaje
odlo be o izbiri.
10. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav na javni razpis bo tretji delovni dan po poteku roka za prijavo, in sicer ob 10.
uri v sejni sobi Mestne ob ine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Odpiranje prijav
ne bo javno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto:
http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v Glavni pisarni Mestne ob ine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo pri javnih uslužbencih: Mateja Jeri , tel.
07 39 39 250, Suzana Poto ar, tel. 07 39 39 249, elektronski pošti:
mateja.jeric@novomesto.si, suzana.potocar@novomesto.si.

Datum:
Številka: 602-71/2010

Alojzij Muhi ,
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO

8 od 26

PRILOGA 3

PREDLOG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva
na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto

Novo mesto, april 2010
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Vsebina razpisne dokumentacije

I. Navodila kandidatom za izdelavo ponudb
II. Dokumentacija – izjave/dokazila o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje dejavnosti
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I. NAVODILA KANDIDATOM
1. PRAVNA PODLAGA
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva se
izvaja na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB, 25/08), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07- UPB, 36/08,
58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), Pravilnika o normativih in minimalnih tehni nih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 126/08), Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05,82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr. in 102/09) in Odloka o koncesiji za izvajanje
javne službe predšolske vzgoje in varstva (Ur. l. RS, št. 96/09, v nadaljevanju odlok).
2. IZDELAVA PONUDBE
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku v skladu s predloženimi obrazci.
3. DEJAVNOST, KI JE PREDMET KONCESIJE
Predmet podelitve koncesije je izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva, in sicer
za izvajanje dnevnega programa za skupaj najve dva oddelka I. starostnega obdobja na
obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
4. OBMO JE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
Koncesijo se podeljuje za obmo je Mestne ob ine Novo mesto.
5. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI OZIROMA PODELITEV KONCESIJE
Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehni nih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08)
in Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 57/97, 59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02),
– ima letni delovni na rt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
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– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa,
ki jo dolo i Ob inski svet.

6.

AS, ZA KATEREGA SE PODELJUJE KONCESIJO

Mestna ob ina Novo mesto bo podelila koncesijo za dolo en as, in sicer za obdobje petih
let.
e bodo izkazane potrebe, se koncesijsko pogodbo lahko podaljša.
Koncesionar mora pri eti z opravljanjem dejavnosti z dnem 1. 9. 2010.
7. ROK ZA SPREJEM PRIJAV
Kandidati morajo oddati prijavo na javni razpis najkasneje 30. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Rok za oddajo pri ne te i naslednji dan po objavi javnega razpisa.
Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravo asna, e
prispe na Mestno ob ino Novo mesto do roka za oddajo prijav. e je prijava na javni razpis
oddana na pošti s priporo eno pošiljko, se šteje, da je oddana pravo asno, e je bila oddana
na pošti s priporo eno pošiljko najkasneje 30. dan po objavi javnega razpisa do 24. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora na prvi strani imeti oznako« NE ODPIRAJ –
KONCESIJA VRTEC« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega
pošiljatelja.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni pisarni Mestne ob ine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto ali jo pošljejo po pošti na naslov: MESTNA OB INA NOVO MESTO, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
8. MERILA ZA IZBIRO
Pri izbiri koncesionarja se upošteva naslednja merila:
1. rok pri etka izvajanja javne službe
Ocenjuje se odstopanje od dneva pri etka
izvajanja, ki je v razpisu dolo en. Za vsakih
10 dni nad dolo enim rokom dobi ponudnik
eno to ko manj.
2. število oddelkov v posameznem okolišu
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik
nudi glede na potrebe oziroma število otrok v
posameznem razpisanem obdobju.
3. lokacija vrtca oziroma oddelka
Ve je število to k dobi ponudnik, ki bo
dejavnost opravljal na lokaciji, kjer se
izkažejo potrebe.
4. ocena objekta, prostora in opreme
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost
prostorov za izvajanje programa, število in
kakovost igral, velikost in opremljenost
zunanjih površin, namenjenih izvajanju
programa, varnost (tehni no varovanje), dostop
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do 50 to k

do 30 to k

do 10 to k

do 5 to k

in parkirna mesta.
5. nadstandardni program
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in
kakovostnejši, kot ga dolo a predpis, ter
asovno daljše opravljanje dejavnosti,
kot ga predvideva dnevni program.

do 5 to k

e kandidat v ponudbi ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega se
bo ponudbo ocenjevalo, se vlogo upošteva kot popolno, oceni pa se z 0 to kami.
9. ROK, V KATEREM BODO KANDIDATI OBVEŠ ENI O IZBIRI
Kandidati bodo obveš eni o izbiri v roku 8 dni od izdaje odlo be o izbiri.
10. ORGAN, KI BO OPRAVIL IZBOR KONCESIONARJA
Postopek odpiranja ponudb in izbor koncesionarja vodi pet lanska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne ob ine Novo mesto. Komisija pregleda ponudbe oziroma ugotovi
izpolnjevanje predpisanih pogojev ponudnikov, oceni ponudbe na podlagi postavljenih meril
ter izdela poro ilo o ocenjevanju ter na podlagi ugotovitev predlaga koncedentu ponudnika,
ki je najprimernejši.
Odlo bo o izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije za izvajanje javne službe predšolske
vzgoje in varstva izda Ob inska uprava. Zoper odlo bo je dovoljena pritožba v roku 15 dni. O
pritožbi odlo a župan.
e se na javni razpis ne javi noben kandidat oziroma e nobeden od ponudnikov ne
izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s
sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Koncedent si pridružuje pravico, da tudi v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev
ponudnikov ne izbere koncesionarja in ne podeli koncesije za izvajanje javne službe
predšolske vzgoje.

11. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
Najkasneje v roku 30 dni od dokon nosti odlo be o izbiri koncedent in izbrani koncesionar
skleneta koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan.
S koncesijsko pogodbo se uredi medsebojne pravice in obveznosti za izvajanje javne službe
predšolske vzgoje in varstva, zlasti pa: predmet koncesije, ceno programa, obseg izvajanja
dejavnosti, za etek izvajanja koncesije, rok za odpoved koncesije, zavarovanje sredstev, ki
jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncendent, in odvzem koncesije.
12. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav na javni razpis bo tretji delovni dan po poteku roka za prijavo, in sicer ob 10.
uri, v sejni sobi Mestne ob ine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Odpiranje prijav
ne bo javno.
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13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POJASNILA IN INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto:
http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v Glavni pisarni Mestne ob ine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Pojasnila in informacije interesenti lahko dobijo pri javnih uslužbenkah: Mateja Jeri , tel. 07
3939 250, Suzana Poto ar, tel. 07 3939 249, elektronski pošti: mateja.jeric@novomesto.si,
suzana.potocar@novomesto.si.
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II. DOKUMENTACIJA
Predložiti je treba naslednja dokazila, ki pri ajo o izpolnjevanju predpisanih razpisnih pogojev
in na podlagi katerih je mogo e ovrednotiti ponudbo:
1. podatki o kandidatu (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
2. dokazilo o registraciji kandidata za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
varstva (PRILOŽITI),
3. dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport za opravljanje dejavnosti – vpis v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (PRILOŽITI),
4. pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o
ustreznosti programa (PRILOŽITI),
5. dokazilo oziroma izjava, da zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o
normativih in minimalnih tehni nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS,
št. 73/00, 75/05) (PRILOŽITI),
6. izjava, da ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni
list RS, št. 75/05,82/05) (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
7. letni delovni na rt (PRILOŽITI),
8. izjava, da bo izvajal dnevni program (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
9. izjava, da bo zagotovil opravljanje javne službe predšolske vzgoje in varstva za ceno
programa, ki jo bo dolo il Ob inski svet (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
10. izjava o roku pri etka izvajanja javne službe (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
11. izjava o številu oddelkov (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
12. izjava o lokaciji objekta za izvajanje dejavnosti (IZPOLNITI PRILOŽEN OBRAZEC),
13. izjava o velikosti prostorov za izvajanje programa, o številu in kakovosti igral, o
velikosti in opremljenosti zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, o varnosti
(tehni nem varovanju) ter o dostopu in parkirnih mestih (IZPOLNITI PRILOŽEN
OBRAZEC),
14. izjava o izvajanju nadstandardnega programa, ki je obsežnejši in kakovostnejši, kot
ga dolo a predpis, ter asovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva
dnevni program (PRILOŽITI).
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1. OBRAZEC S PODATKI O KANDIDATU
PODATKI O KANDIDATU
Naziv firme oziroma ime in priimek
Naslov
Dav na številka
Mati na številka
Številka poslovnega ra una
Zakoniti zastopnik
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Kontaktna oseba za tolma enje pogodbe
Številka telefona
Številka faksa

Elektronski naslov

Datum:

Žig in podpis kandidata:
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2. Dokazilo o registraciji kandidata za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
varstva (PRILOŽITI).
3. Dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport za opravljanje dejavnosti – vpis v
razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
(PRILOŽITI).
4. Pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike
izobraževanje o ustreznosti programa (PRILOŽITI).

Slovenije

za

splošno

5. Dokazilo oziroma izjava, da zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o
normativih in minimalnih tehni nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05) (PRILOŽITI).
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6. IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU POTREBNEGA STROKOVNEGA KADRA

Izjavljamo, da zagotavljamo za izvajanje programa za predšolske otroke, ki je predmet te
ponudbe, strokovno usposobljen kader, in sicer skladno s predpisi.

Datum:

Žig in podpis kandidata:
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7. Letni delovni na rt (PRILOŽITI)
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8. IZJAVA, DA BO IZVAJAL DNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE ZA
PRVO STAROSTNO OBDOBJE

Izvajalec programov predšolske vzgoje

Datum:

Žig in podpis kandidata:
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9. SPECIFIKACIJA LASTNE CENE PROGRAMA PO VELJAVNI METODOLOGIJI
Izjavljamo, da bomo izvajali javno veljavni program predšolske vzgoje po ceni, ki jo bo dolo il
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.

Priložiti specifikacijo lastne cene programov
Starostno obdobje
Stroški dela
Stroški materiala
Stroški živil
Drugi stroški

1. starostno obdobje - normativ

Datum:

Žig in podpis kandidata:
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10. IZJAVA O ROKU PRI ETKA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Z

izvajanjem

programa

predšolske

vzgoje

in

varstva

bomo

lahko

pri eli

_________________.

Datum:

Žig in podpis kandidata:
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11. IZJAVA O ŠTEVILU ODDELKOV
Izjavljamo, da zagotavljamo izvajanje programa za predšolske otroke za ……… (število)
oddelkov prvega starostnega obdobja.
Datum:

Žig in podpis kandidata:
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12. IZJAVA O LOKACIJI OBJEKTA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Dejavnost predšolske vzgoje in varstva bomo izvajali na naslednji lokaciji/- jah:

________________________________________________________

Datum:

Žig in podpis kandidata:
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13. IZJAVA O VELIKOSTI PROSTOROV, IGRALIH, ZUNANJIH POVRŠINAH,
VARNOSTI, DOSTOPU IN PARKIRNIH MESTIH

Izjavljamo, da imamo za izvajanje programa za predšolske otroke, ki je predmet te ponudbe,
zagotovljeno:
-

prostore v izmeri:

-

igrala (število in kakovost):

-

zunanje površine (izmere in opremljenost):

-

varnost (tehni no varovanje):

-

dostop in parkirna mesta:

Datum:

Priložiti:

Žig in podpis kandidata:

-

opis prostorov,
tlorise prostorov z opremo,
tloris zunanjih površin (projekt zunanje ureditve – grafi na
priloga) z umestitvijo igral.
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14. Izjava o izvajanju nadstandardnega programa, ki je obsežnejši in kakovostnejši,
kot ga dolo a predpis, ter asovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga
predvideva dnevni program (PRILOŽITI).
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