Številka:
Datum:

007-8/2009
07.12. 2009

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

Združitev vrtcev Ciciban Novo mesto in Pedenjped Novo
mesto

NAMEN:

Seznanitev ob inskega sveta z zaklju ki projektne skupine za
združitev vrtcev

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl. US: UI-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC in
127/2006-ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.
US: U-I-187/05-11, 36/2008, 22/2009 Odl. US: U-I-205/07-10),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl. US: U-I-427/06-9) in Zakon o vrtcih (Url. RS št. 100/2005,
25/2008)

PORO EVALEC:

g. Rafko Križman, podžupan Mestne ob ine Novo mesto

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPOV:

1. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto se seznani z
ugotovitvami projektne skupine za združitev vrtcev.
2. Na podlagi sklepa Ob inskega sveta Mestne ob ine
Novo mesto, z dne 26.2.2009 in ugotovitvami projektne
skupine za združitev vrtcev Mestna ob ina Novo mesto
nadaljuje postopek za združitev vrtca Ciciban Novo
mesto in Pedenjped Novo mesto v enovit zavod.
Alojzij MUHI

PRILOGE:
1. obrazložitev

ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Številka: 007-8/2009
Datum: 07.12.2009

Na podlagi Analize reorganizacije vrtcev v Mestni ob ini Novo mesto, ki jo je po naro ilu
ob ine naredilo podjetje Espri d.o.o., je Ob inski svet MO NM na svoji 21. seji, dne
26.02.2009 po obravnavi omenjene analize sprejel sklep, da je analiza reorganizacije vrtcev
kakovostno pripravljena in daje dobro podlago za odlo anje. Na podlagi te analize se
združita Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped Novo mesto. Ob inski svet je zadolžil župana za
vklju itev vodstev vrtcev v proces aktivnosti za optimalno združitev vrtcev. Zaradi tega je bila
ustanovljena projektna skupina za združitev vrtcev Ciciban Novo mesto in Pedenjped Novo
mesto, ki je preu ila in podrobno predelala analizo podjetja Espri d.o.o. in se seznanila z
aktualnimi podatki obeh vrtcev ter preu ila pozitivne in negativne posledice omenjene
združitve vrtcev.
Skupino za združitev vrtcev so sestavljali naslednji lani:
- Rafko Križman, predsednik (podžupan za družbene dejavnosti)
- Majda Kušer Ambroži , lanica (ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto)
- Albert Zorko, lan (v.d. ravnatelja Vrtca Pedenjped Novo mesto)
- Mirjana Judež, lanica (predstavnica ustanovitelja sveta zavoda Vrtca Ciciban
Novo mesto)
- Jasna Kos Plantan, lanica (predstavnica sveta staršev Vrtca Pedenjped)
- Miha Vrbinc, lan (predstavnik sveta staršev Vrtca Ciciban)
- Elizabeta Grill, lanica (predstavnica MO NM), izstopila iz skupine, z dne
20.11.2009
- Ana Toši (pravna služba na MO NM)
- Suzana Poto ar, lanica (višja svetovalka za predšolsko vzgojo in zdravstvo na
MO NM)
Projektna skupina za združitev vrtcev je bila imenovana s strani župana, s sklepom št. 1194,
z dne 30.06.2009.
Skupina je prišla do naslednjih zaklju kov:
OBRAZLOŽITEV
Projektna skupina za združitev vrtcev, ki je bila imenovana s strani Mestne ob ine Novo
mesto, se je sestala na petih sejah v mesecu oktobru in novembru 2009 ter se podrobno
seznanila s študijo podjetja Espri d.o.o., ki govori v prid združitvi vrtcev Pedenjped in Ciciban,
poleg tega pa smo se še seznanili s trenutnim stanjem objektov in organizaciji dveh vzgojnovarstvenih organizacij. Na podlagi posredovanih gradiv in seznanitvijo lanov skupine z
delovanjem obeh organizacij, so zaklju ki skupine naslednji:
-

Študija podjetja Espri d.o.o. je ugotovila možnosti ve je ekonomske in organizacijske
u inkovitosti delovanja enega zavoda na podro ju otroškega varstva.
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-

-

Skupina je ugotovila, da so se bivanjske razmere otrok v omenjenih zavodih v zadnjih
dveh letih bistveno izboljšale.
Ugotovljeno je bilo, da je v obstoje ih kapacitetah novomeških vrtcev v nujnih
primerih ob vpisu možno sprejeti še najmanj 100 otrok iz Mestne ob ine Novo mesto.
Na podlagi pregleda normativov ugotavljamo, da bi bilo v primeru združitve obeh
vrtcev možno racionalizirati število zaposlenih na vodstvenih, administrativnih in
tehni nih delih v vrtcih, nikakor pa ne na strokovnem podro ju (s številom trenutno
zaposlenih v popolnosti izpolnjujejo potrebe glede na v vrtcih vpisanih otrok v skladu
z ZOFVI).
Nadalje skupina ugotavlja organizacijske prednosti delovanja enotne institucije in
sicer pri vpisu, posredovanju celotne informacije ustanovitelju in državi, vodenju
osnovnih in spremljevalnih delovnih procesov, konkuren nejše nastopanje na trgu…

Na podlagi navedenih ugotovitev Mestni ob ini Novo mesto kot ustanoviteljici predlagamo
nadaljevanje postopkov za združitev vrtcev Ciciban Novo mesto in Pedenjped Novo mesto,
ki naj kot enovita organizacija za ne delovati z novim šolskim letom 1. september 2010.

Pripravila:
Suzana Poto ar
višja svetovalka
Mateja JERI
VODJA ODDELKA

v.d. direktorja ob inske uprave
mag. Jože Kobe

Stran 3 od 3

