Številka:
Datum:

007-17/2010
007/18/2010
20. 5. 2010

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predloga odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped
Novo mesto – predlog za skrajšani postopek

NAMEN:

Obravnava in sprejem odlokov

PRAVNA
PODLAGA:

- Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US: U-I104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09)
- Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08–UPB2).

PORO EVALEC:

Mateja Jeri , vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG
SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto po skrajšanem
postopku sprejme besedila naslednjih predlogov odlokov:
1. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
2. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Pedenjped

ŽUPAN
Alojzij Muhi

Priloge:
- Obrazložitev predlogov odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped v Mestni ob ini Novo mesto
- 2 x odloka, kot izhaja iz teksta
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Številka:
Datum:

007-17/2010
007/18/2010
20. 5. 2010

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped v MO Novo mesto

I. UVOD
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je 10. 10. 2002 reorganiziral Vzgojno-varstveno
organizacijo Novo mesto, in sicer je kot pravnega naslednika te organizacije ustanovil Javni
zavod Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto (Url. št. 92/2002, 21/2003,
118/2008) ter s tem postavil pogoje za delovanje dveh samostojnih javnih vzgojno-varstvenih
zavodov.
II. OBRAZLOŽITEV
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 z dne 27.7.2009), ki je stopil v veljavo
11.8.2009 dolo a spremembo glede sestave svetov zavodov, s katero moramo lokalne
skupnosti, ki smo ustanoviteljice javnih vrtcev, uskladiti akte o ustanovitvi z dolo bami
zakona v roku enega leta po uveljavitvi zakona. Rok se izte e 10.8.2010.
ZOFVI-H je prinesel spremembo glede števila in sestave sveta zavoda. Prejšnji 9 lanski
svet zavoda, v katerem so bili 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev in 3
predstavniki staršev, sedaj sestavlja 11 lanov. Pove alo se je število predstavnikov
delavcev v svetu zavoda iz 3 na 5.
Na podlagi navedene spremembe predlagamo, da se v 10. lenu spremeni prvi odstavek
tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet
predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev«
V 4. lenu se pri enotah vrtca doda nove enote, in sicer:
- pri Vrtcu Ciciban se doda: »Vzgojnovarstvena družina Luzar, Drej etova pot 8, Novo
mesto«
- pri Vrtcu Pedenjped se doda: »Enota Sapramiška, Slavka Gruma 63, Novo mesto« in
»Enota Škratek, Šegova ulica 114, Novo mesto«
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Vse ostale dolo be odloka ostanejo nespremenjene.
V spremembe je vklju ena tudi nova standardna klasifikacija dejavnosti. AJPES je
posamezne dejavnosti samodejno spremenil in o tem tudi obvestil javne zavode. V odlok
smo vnesli nove šifre standardne klasifikacije dejavnosti in jih v celoti uskladili, tako kot sledi:
Zavod opravlja javno službo na podro ju:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Druge dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
Q 88.910 dnevno varstvo otrok
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sre anj,
C 13.920 Proizvodnja kon nih tekstilnih izdelkov, razen obla il
C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
J 58.110 Izdajanje knjig
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi nin
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemi nih istilnic
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro ju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro ju na podro ju kulture in
umetnosti
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
III. VPLIV NA PRORA UN
Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov nimajo nobenega vpliva na prora un lokalne skupnosti, razen objave v Uradnem
listu.
IV. PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet MO NM sprejme naslednja sklepa:
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto po skrajšanem postopku sprejme besedila
naslednjih predlogov odlokov:
3. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
4. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Pedenjped

Pripravila:
Suzana POTO AR, višja svetovalka
Mateja Jeri
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Mag. Jože Kobe
Direktor Ob inske uprave
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