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POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V OBČINSKI UPRAVI,
OBČINSKIH JAVNIH ZAVODIH IN PODJETJIH, IN ZA KATERE SE ZAHTEVA
JAVNI RAZPIS, KI SO BILI IZVEDENI OD 1. 12. 2010

ZVEZA:

Odgovor na 2. točko sklepa št. 402, podanega na 19. seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto dne 20. 12. 2012

SKLEP ŠT. 402
Občinski svet zahteva od župana pripravo poročila z navedbo vseh izvedenih
postopkov zaposlitev v občinski upravi, občinskih javnih zavodih in podjetjih, in za
katere se zahteva javni razpis, ki so bili izvedeni od 1.12.2010 do sedaj.
ODGOVOR:
V prilogi 1.

Pripravila:
Silva VOVKO,
VODJA ODDELKA ZA KADROVSKE ZADEVE

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga: 1
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V OBČINSKI UPRAVI MESTNE
OBČINE NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni natečaj (ZJU), postopek za novo
zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu pa po postopku, določenem s predpisi,
ki urejajo delovna razmerja (ZDR), in kolektivno pogodbo. V okviru organov državne uprave
in drugih organov ter drugih državnih organov in uprav lokalnih skupnosti, ki so vključeni
v interni trg dela se lahko izvede postopek internega natečaja. Javni natečaj lokalne
skupnosti objavijo na svojih spletnih straneh in na Zavodu za zaposlovanje ter javni razpis na
Zavodu za zaposlovanje. Interni natečaj se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za
upravo. Izjemoma se pogodba o zaposlitvi lahko sklene brez javne objave (npr. delovno
mesto v kabinetu župana za čas mandata župana, nadomeščanje,...).
Zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost
delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena
izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem
mestu.
Nova zaposIitev uradnika se izvede po postopku javnega natečaja. Faza postopka je izvedba
izbirnega postopka. Pred začetkom izbirnega postopka morajo biti vnaprej pripravljeni kriteriji
in merila za izbiro. Za izvedbo izbirnega postopka lahko župan imenuje komisijo ali pooblasti
javnega uslužbenca. V izbirnem postopku se ugotovi kandidata, ki se je izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen za opravljanje del na razpisanem uradniškem delovnem mestu ali pa
se lahko ugotovi, da nihče od prijavljenih kandidatov ni dovolj strokovno usposobljen za
opravljanje del uradniškega delovnega mesta. Izbirni postopek v internem natečaju se
izvede enako kot pri javnem natečaju. Izvedba izbirnega postopka za zaposlitev na podlagi
objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta ni določena. Bistveno je le
ugotovitev ali kandidat izpolnjuje pogoj za razpisano delovno mesto. Župan ima ob
upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki
izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2012 uspešno
izvedla
3 javne natečaje, 4 javne razpise ter 1 brez javne objave, in sicer:
Od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2010
- javni natečaji
/
- javni razpisi

2

(Maja Mervar, (Tatjana Lukman- zaposlitev v l. 2011))

- brez javne objave

1

(Borut Novak)

V letu 2011
- javni natečaji

3

- javni razpisi

1

V letu 2012
- javni natečaji

/

- javni razpisi

1

(Urška Ban, Alenka Muhič; (Aleš Berger-zaposlitev v)
l. 2012))
(Nives Janko-zaposlitev v l. 2012)

(Jana Drakulič)

V letih 2010 do 2012 so v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto opravljali javni
uslužbenci dela in naloge na strokovno-tehničnih delovnih mestih. Ker se je ugotovilo, da že
zaposleni javni uslužbenci izvršujejo javne naloge in izpolnjujejo pogoje za uradniška
delovna mesta, je bilo potrebno javne uslužbence izbrati na podlagi postopka javnega
natečaja. Zakon o javnih uslužbencih v 84. členu izrecno določa, da uradnik izvršuje javne
naloge v nazivu, naziv pa se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju,
zato naziva ni možno pridobiti s premestitvijo strokovno-tehničnega javnega uslužbenca na
uradniško delovno mesto.

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je od 1.1. 2010 do 31.12. 2012
- zaposlila
- prenehalo delovno razmerje
in sicer:
na dan 31.12. 2010
- prenehanje: 8
- sklenitev:
4
na dan 31.12. 2011
- prenehanje: 4
- sklenitev:
3
na dan 31.12. 2012
- prenehanje: 4
- sklenitev:
3

10 javnih uslužbencev in je
16 javnim uslužbencem,

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V KULTURNEM CENTRU JANEZA
TRDINE NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012

Direktorica
Vesna Dular

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V ANTONU PODBEVŠEK TEATER
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
V Anton Podbevšek Teatru je bila realizirana zadnja nova zaposlitev dne 1.4.2010.
Sekretar zavoda
Andrej Berger

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V DOLENJSKEM MUZEJU
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
V Dolenjskem muzeju Novo mesto od 1. decembra 2010 do danes nismo imeli novih
zaposlitev, ki bi bremenila proračun Mestne občine Novo mesto.
Direktor
Zdenko Picelj

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V KNJIŽNICI MIRANA JARCA
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Zaposlitve od 1. 12. 2010 dalje v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

Št. Vrsta zaposlitve Od

1

Nadomeščanje 4. 4.
porodniške
2011

2

28.
Nadomeščanje
10.
porodniške
2011

3

Nadomeščanje 8. 11.
porodniške
2011

4

Nadomestitev
upokojitve

31.
12.
2010

5

Nadomestitev
upokojitve

17. 3.
2011

6

Nadomeščanje 1. 11.
porodniške
2010

7

Nadomeščanje 18. 4.
porodniške
2011

Nadomestitev
8 pokojnega
delavca

1. 1.
2013

Nadomestitev
sporazumne

8. 11.
2011

9

Do

Status, opombe Postopki zaposlitve

Objava PDM, izbira
Nadomeščanje
kandidata, sklenitev
27. 10. delavke na
pogodbe o zaposlitvi,
2011 porodniškem
sporazum o prenehanju
dopustu *
delovnega razmerja
Sklenitev pogodbe o
zaposlitvi (brez potrebne
Nadomeščanje objave: sklenitev pogodbe
brez objave PDM - 3
16. 3. delavke na
mesece v 1 koledarskem
2012 porodniškem
letu), obvestilo o izteku
dopustu *
pogodbe o zaposlitvi, iztek
pogodbe o zaposlitvi
Objava PDM, izbira
Nadomeščanje kandidata, sklenitev
pogodbe o zaposlitvi,
22. 12. delavke na
obvestilo o izteku pogodbe
2012 porodniškem
o zaposlitvi, iztek pogodbe
dopustu
o zaposlitvi
Objava PDM, izbira
Nadomestitev
traja
kandidata, sklenitev
upokojitve
pogodbe o zaposlitvi
Objava PDM, izbira
Nodomestitev
26. 4.
kandidata, sklenitev
delavke zaradi
2012
pogodbe o zaposlitvi,
upokojitve
izredna odpoved
Objava PDM, izbira
Nadomeščanje kandidata, sklenitev
31. 12. delavke na
pogodbe o zaposlitvi,
2011 porodniškem
obvestilo o izteku pogodbe
o zaposlitvi, iztek pogodbe
dopustu
o zaposlitvi
Objava PDM, izbira
Nadomeščanje kandidata, sklenitev
pogodbe o zaposlitvi,
7. 2.
delavke na
obvestilo o izteku pogodbe
2012 porodniškem
o zaposlitvi, iztek pogodbe
dopustu
o zaposlitvi
Nadomestitev
Objava PDM, izbira
pokojnega
kandidata, sklenitev
traja
delavca - voznik
pogodbe o zaposlitvi
bibliobusa
Nadomestitev Objava PDM, izbira
traja
delavke kandidata, sklenitev

Trenutno
povečanje/
zmanjšanje
zaposlitev

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

odpovedi

sporazumna
odpoved

pogodbe o zaposlitvi

Skupaj:
-1
* Odsotnost delavke na porodniškem dopustu je bila nadomeščena v dveh delih
Pripravila
Anja Berus
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V GASILSKO-REŠEVALNEM
CENTRU NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
V tem obdobju smo na novo zaposlili direktorja GRC, 4 gasilce, in strokovno sodelavko za
upravno pravne zadeve, ki nadomešča delavko na porodniškem dopustu. Razen direktorja,
kjer je postopek vodila ustanoviteljica Mestna občina Novo mesto, smo vse nove zaposlitve
izpeljali preko javnega razpisa, z objavo prostega delovnega mesta na Zavodu za
zaposlovanje in spletni strani GRC Novo mesto. Za kandidate za gasilce smo izvedli
psihofizični preizkus in nato opravili osebni razgovor s primernimi kandidati. Na podlagi
osebnega razgovora in uspešno opravljenimi psihofizičnimi testi za gasilce, je bil izdan
ustrezen sklep o sklenitvi Pogodbe o zaposlitvi z izbranimi kandidati.
¾ Direktor GRC Novo mesto: Tomaž Kovačič, dipl. ekon. , imenovan po sklepu
Občinskega sveta MO Novo mesto, št. 1100-28/2011, z dne 21.4.2011. Občinski
svet mestne občine Novo mesto je direktorja imenoval na podlagi Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006) in 8. člena Odloka o
preoblikovanju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto (Uradni list RS, št.
15/2000) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na 6. seji dne 21. 4. 2011. Delovno razmerje je sklenjeno z dnem 1.6.2011, za
dobo 4 let.
¾ Kandidati za gasilca:
Ime in priimek
Št. potrebe po delavcu
Tomaž Marjanović HB04730, objava 5.11.2010
Igor Štangelj
HB04730, objava 5.11.2010
Aleš Drenšek
HB68041, objava 14.10.2011
Danijel Sajevic
HB68041, objava 14.10.2011

Št. sklepa GRC
848/10, z dne 28.12.2010
849/10, z dne 28.12.2010
10-3/12, z dne 03.01.2012
10-2/12, z dne 03.01.2012

¾ Strokovna sodelavka za upravne pravne zadeve-nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu;
Barbara Kočjaž, št. potrebe po delavcu HB94615, objava 06.03.2012, št. obvestila GRC o
izbiri 279/2012, z dne 26.3.2012.
Pripravila

Direktor GRC Novo mesto

Vesna Ferlin

Tomaž Kovačič, dipl. ekon.

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V ZAVODU ZA TURIZEM
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Kot je znano je, je Zavod za turizem Novo mesto začel s svojim delovanjem leta 2008. V
odloku o ustanovitvi zavoda je bilo določeno, da prevzame 3 zaposlene na OU MO NM.
Zavod je v letu 2009 objavil razpis za direktorja. Od 1.12. 2010, nismo nikogar zaposlili na
novo, niti v tem pogledu objavili nobenega razpisa.
Direktor
Ivan Kuljaj

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V AGENCIJI ZA ŠPORT
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Zaposlitve v Agenciji za šport Novo mesto od 1.12. 2010:
1. Direktor Agencije za šport Novo mesto
16.5.2011 – nedoločen čas
2. Boštjan Hren – vzdrževalec
1.7.2012 – nedoločen čas
/od 1. januarja 2011 je bil zaposlen na Agenciji preko programa javnih del/.
3. Salvador Kranjčič – trener nogometa
1.8.2011 – nedoločen čas
4. Matjaž Sever – trener nogometa
1.8.2011 – nedoločen čas
5. Tomaž Budja – vzdrževalec
15.4.2012 – do 30. aprila 2013 – določen čas.
Direktor
Srečko Vovko

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V RAZVOJNEM CENTRU
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
V obdobju od 1.12.2010 dalje v Razvojnem centru d.o.o. ni bilo novih zaposlitev.
Direktorica
mag. Mojca Špec Potočar

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V CERODU
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Cerod d.o.o. pa je javno podjetje v solasti 15-ih družbenic, dejavnosti opredeljene z družbeno
pogodbe ter upoštevaje kadrovski načrt opredeljen v vsakoletnem poslovnem planu podjetja,
sprejet na SKUPŠČINI družbe.

Sporočamo vam, da je v obdobju 1.12.2010 zaposlovalo oziroma ni izvedlo nobenega
razpisa za izvedbo delovnih mest. Nasprotno, v letu 2012 je bilo izvedeno zmanjšanje števila
zaposlenih (ena odpoved iz poslovnih razlogov).
Direktor
Alojz Turk
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V KOMUNALI
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012

Posredujemo podatke o zaposlitvah (pretežno nadomestnih - zaradi upokojitev, odhoda v
drugo družbo, poteka pogodbe,smrti itd.), v času od 01.12.2010 dalje v Komunali Novo
mesto d.o.o.:
1. Leto 2010 (od 01.12.2010 do 31.12.2010):
• kanalar II, 1 delavec, razpis objavljen dne 16.11.2010 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• elektrotehnik, 1 delavec, razpis objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje,
Območni službi Novo mesto.
2. Leto 2011:
• direktor, 1 delavec, razpis objavljen dne 31.12.2010 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto, v Dolenjskem listu in Uradnem
listu RS
• kanalar I, 1 delavec, razpis objavljen dne 08.04.2011 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• kanalar I, 1 delavec, potreba evidentirana na Zavodu RS za zaposlovanje,
Območni službi Novo mesto dne 13.09.2011, razpis objavljen dne 14.09.2011
na oglasnih deskah podjetja
• smetar, 1 delavec, razpis objavljen dne 11.10.2011 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• strojnik gradbene mehanizacije in komunalnih strojev, 1 delavec, razpis
objavljen dne 11.10.2011 na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi
Novo mesto
• razvojni inženir I - 1 delavec, razpis objavljen dne 11.10.2011 na Zavodu RS
za zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• razvojni inženir I - pripravnik, 1 delavec, razpis objavljen dne 11.11.2011 na
Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• pogrebec I - 1 delavec, razpis objavljen dne 11.11.2011 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• smetar - 1 delavec, razpis objavljen dne 22.11.2011 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• vodja službe za plan in analize - 1 delavec, razpis objavljen dne 22.11.2011
na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• tehnični manipulant - 1 delavec, potreba evidentirana na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto dne 21.11.2011, razpis objavljen
dne 23.11.2011 na oglasnih deskah podjetja.
3. Leto 2012:
• smetar - 1 delavec, razpis objavljen dne 17.04.2012 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• smetar - 1 delavec, razpis objavljen dne 08.05.2012 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• smetar - 1 delavec, razpis objavljen dne 01.06.2012 na Zavodu RS za

zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• kanalar II - 1 delavec, razpis objavljen dne 01.06.2012 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• vzdrževalec omrežja II -1 delavec, razpis objavljen dne 01.06.2012 na Zavodu
RS za zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• reditelj parkirišč -1 delavec, razpis objavljen dne 15.11.2012 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• smetar - 2 delavca, razpis objavljen dne 21.11.2012 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto
• pogrebec - 1 delavec, razpis objavljen dne 21.11.2012 na Zavodu RS za
zaposlovanje, Območni službi Novo mesto.
Direktor
Rafko KRIŽMAN, prof.

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V UNIVERZITETNEM IN
RAZISKOVALNEM SREDIŠČU NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
V obdobju od 1. 12. 2010 do 6. 2. 2013 izvedli samo en postopek zaposlitve, za katero se je
zahteval javni razpis in sicer za direktorja/direktorico javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto. Pri tem smo upoštevali obstoječo pravno podlago, in
sicer Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991, s spremembami) ter Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (Ur. l. RS, št. 472059/2006, s spremembami).
Po prenehanju mandata direktorju zavoda izr. prof. dr. Boruta Rončevića z dne 30. 11. 2011
je bil na 1. seji (2. sklica) Sveta zavoda URS Novo mesto (z dne 31. 08. 2011) sprejet sklep,
v katerem je Svet zavoda sprejel besedilo razpisa za direktorja zavoda. Po koncu razpisa se
je 26. 9. 2011 sestala komisija za odpiranje prispelih prijav v sestavi: Gregor Macedoni
(predsednik komisije in predsednik Sveta zavoda URS Novo mesto), doc. dr. Blaž Rodič
(član komisije in predstavnik zaposlenih v Svetu zavoda URS Novo mesto) in Daša Plesničar
(članica komisije). Člani komisije so predlagali, da se vseh 9 kandidatov povabi na razgovor.
Člani Sveta zavoda so na naslednji, 2. seji (2. sklica) Sveta zavoda URS Novo mesto (z dne
03. 10. 2011), opravili razgovor s sedmimi kandidati, ostala dva kandidata se razgovora po
predhodnem opravičilu nista udeležila. Sprejet je bil sklep št. 3.1: »V ožji krog kandidatov za
direktorja javnega zavoda URS Novo mesto se k dodatni predstavitvi povabi kandidata dr.
Damjano Miklič Milek in mag. Maksa Rozmana«.
Na 3. seji (2. sklica) Sveta zavoda URS Novo mesto z dne, 19. 10. 2011 je bil na podlagi
opravljenih razgovorov sprejet sklep št. 3.1: »Kandidatka dr. Damjana Miklič Milek rojena
9.11.1974 v Novem mestu, stanujoča Ulica 28. maja 73, 1000 Ljubljana je imenovana za
direktorico zavoda. Direktorica je imenovana za obdobje petih let. Mandat začne teči z
dnevom podpisa pogodbe o zaposlitvi«. Na 6. dopisni seji Sveta zavoda URS Novo mesto, ki
je bila sklicana po elektronski pošti v četrtek, 22. 12. 2011 je bilo podano tudi soglasje k
sklenitvi Pogodbe o zaposlitvi dr. Damjane Miklič Milek.
Na 16. seji (2. sklica) Sveta zavoda URS Novo mesto (z dne 28. 11. 2012) je Svet zavoda na
podlagi odstopne izjave razrešil dr. Damjano Miklič Milek z mesta direktorice zavoda URS z
21. 12. 2012.
Trenutno v zavodu teče postopek za imenovanje novega direktorja, do takrat pa funkcijo v. d.
direktorja opravlja doc. dr. Blaž Rodič, ki je na zavodu zaposlen kot raziskovalni sodelavec
od 4. 2. 2007.
v.d. direktorja
doc. dr. Blaž Rodič

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V POSVETOVALNICI ZA UČENCE
IN STARŠE NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
S 1. 2. 2011 smo v Posvetovalnici na novo zaposlili profesorico defektologije (specialno
pedagoginjo) Nino Žnidaršič, saj se je z dnem 30. 12. 2010 dosedanji dolgoletni direktor g.
Marjan Stokanovič upokojil. Število delovnih mest je s to zaposlitvijo ostalo nespremenjeno.
Javni razpis o prostem delovnem mestu za strokovnega delavca v Posvetovalnici je bil
objavljen na spletni strani in oglasni deski Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred
zaposlitvijo smo z delavko opravili razgovor.
Direktorica
Mateja Petric
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V VRTCU JANA, d.o.o.
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Zasebni vrtec JANA d.o.o. je pridobil koncesijo za izvajanje predšolske dejavnosti 1.9.2010. Postopki
za zaposlitev delavcev so potekali pred 1.12.2010.
Iz preglednice je razvidno, da je bilo:
- v letu 2010 objavljenih 8 razpisov za 6 delovnih mest. Sprejeta sta bila dva vzgojitelja, dva
pomočnika vzgojitelja, ekonom-hišnik in kuhar.
- v letu 2011 objavljenih 10 razpisov za 4 delovna mesta. Sprejet je bil vzgojitelj, dva pomočnika
vzgojitelja in ekonom-hišnik.
- v letu 2012 objavljenih 10 razpisov za 4 delovna mesta. Sprejet je bil vzgojitelj, dva pomočnika
vzgojitelja in direktor.

Leto

2010
2011
2012

Število
razpisov

Število
razpisanih
delovnih
mest

8
10
10

6
4
4

Sprejeti
Vzgojitelj

Pom. vzg.

2
1
1

2
2
2

Ekonomhišnik

1
1

Kuhar

Direktor

1
1
Direktorica
Joža Miklič

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V VRTCU DRUŠTVO
RINGA RAJA NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Sporočamo vam, da smo imeli dve novi zaposlitvi.
Primc Tjaša
-Prijava prostega delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice, zavod za zaposlovanje, 1. 6.
2011 (KH55078)
-Prijava na prosto delovno mesto, 9. 6. 2011
-Podpis pogodbe, 23. 8. 2011
-Prijava na ZZZS, 7. 9. 2011

Radovan Bernarda
-Prijava prostega delovnega mesta vzgojiteljice, zavod za zaposlovanje, 1. 6. 2011
(KH55064)
-Prijava na prosto delovno mesto, 10. 6. 2011
-Podpis pogodbe, 22. 8. 2011
-Prijava na ZZZS, 7. 9. 2011
Predsednik Društva Ringa Raja
Igor Štrbenc
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V VRTCU PEDENJPED
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
PREGLED NOVIH ZAPOSLITEV OD 1.12.2010
MAT.
ŠT.

00751
00752
00753
00754

DATUM
VSTOPA

DEL.MESTO

POMOČNIK
06.12.2010 VZGOJITELJA
01.03.2011 VZGOJITELJ
POMOČNIK
01.03.2011 VZGOJITELJA

00755

01.04.2011 KNJIGOVODJA
POMOČNIK
12.04.2011 VZGOJITELJA

00756

POMOČNIK
01.05.2011 VZGOJITELJA

00757

13.06.2011 ČISTILKA

00758

POMOČNIK
01.09.2011 VZGOJITELJA

00759

01.09.2011 HIŠNIK V

00760

01.09.2011 VZGOJITELJ

00761

00764

01.09.2011 VZGOJITELJ
POMOČNIK
01.09.2011 VZGOJITELJA
POMOČNIK
01.09.2011 VZGOJITELJA
POMOČNIK
05.09.2011 VZGOJITELJA

00765

05.09.2011 KUHARICA IV

00762
00763

RAZLOGI ZA ZAPOSLITEV

OPOMBE

1 leto zaposlena 50% del. čas,
zaradi povečanega obsega dela
in 1 leto zaposlena za
nadomeščanje porodniškega
dopusta
Zaposlena, zaradi povečanega
obsega dela
Povečan obseg dela
Nadomeščanje porodniškega
dopusta
Nadomeščanje zaradi
upokojitve
1 leto Nadomeščanje zaradi
prekinitve zaposlitve in 1 leto
nadomeščanje dolgotrajne
bolniške in porodniškega
dopusta
Nadomeščanje zaradi upokojitve
zaposlenega delavca
1 leto zaposlitev zaradi posebne
odločbe otroka spremljevalca in
1 leto nadomeščanje, zaradi
povečanega obsega dela.
Nadomeščanje, zaradi prekinitve
zaposlitve
Nadomeščanje, zaradi
upokojitve zaposlenega delavca
Nadomeščanje zaradi upokojitve
zaposlenega delavca
Nadomeščanje, zaradi prekinitve
delovnega zaposlitve
Nadomeščanje dolgotrajne
bolniške
Nadomeščanje, zaradi
povečanega obsega dela
Nadomeščanje zaradi upokojitve
zaposlenega delavca

PREKINITEV
DEL.RAZMERJA
PREKINITEV
DEL.RAZMERJA
PREKINITEV
DEL.RAZMERJA

PREKINITEV
DEL.RAZMERJA
PREKINITEV
DEL.RAZMERJA

00766
00767
00768
00769
00770
00771
00772
00773

00774
00775
00776

POMOČNIK
05.09.2011 VZGOJITELJA
POMOČNIK
05.09.2011 VZGOJITELJA
01.10.2011 ČISTILKA
VZGOJITELJ ZA
01.12.2011 DSP
POMOČNIK
01.01.2012 VZGOJITELJA
01.01.2012 ČISTILKA
POMOČNIK
01.01.2012 VZGOJITELJA
POMOČNIK
01.01.2012 VZGOJITELJA

POMOČNIK
15.02.2012 VZGOJITELJA
POMOČNIK
01.04.2012 VZGOJITELJA
POMOČNIK
01.09.2012 VZGOJITELJA

00777

Nadomeščanje, zaradi
povečanega obsega dela
Nadomeščanje, zaradi
upokojitve zaposlenega delavca
Nadomeščanje zaradi odpovedi
delovnega razmerja
zaposlenega delavca
Začasno delo DSP - defektolog

PREKINITEV
DEL.RAZMERJA

PREKINITEV
DEL.RAZMERJA
PREKINITEV
DEL.RAZMERJA

Povečan obseg dela
Zaposlitev, zaradi upokojitve
zaposlenega delavca
Povečan obseg dela
Povečan obseg dela
1 leto Zaposlitev, zaradi
dolgotrajne bolniške ( skrajšan
del. čas 50%), 1 leto zaradi
povečanega obsega dela ( 4
mesece ( 30% zaposlitve) in
(7 mesecev 100%), zaradi
povečanega obsega dela
Nadomeščanje dolgotrajne
bolniške
Nadomeščanje porodniškega
dopusta
Nadomeščanje dolgotrajne
bolniške

PREKINITEV
DEL.RAZMERJA

01.09.2012 KUHARICA IV
POMOČNIK
00779 01.09.2012 VZGOJITELJA
Povečan obseg dela
KUHARSKI
00780 01.09.2012 POMOČNIK
Povečan obseg dela
POMOČNIK
Nadomeščanje zaradi
00781 01.09.2012 VZGOJITELJA
porodniškega dopusta
VZGOJITELJ ZA
Nadomeščanje DSP, zaradi
00778 17.09.2012 DSP
dolgotrajne bolniške
POMOČNIK
Nadomeščanje porodniškega
00782 08.10.2012 VZGOJITELJA
dopusta
Obrazložitev:
V obdobju šol. leto 2010/11 in 2011/12, ter 2012/13 je bilo povečanje vpisa otrok v Vrtec
Pedenjped Novo mesto kar 71 otrok (4 oddelki I. starostnega obdobja in za 1 oddelek II.
Starostnega obdobja);
Iz navedenih podatkov je razvidno tudi povečanje oddelkov in sicer:
ŠOL. LETO
2010/11
2011/12

ŠT. ODDELKOV
40
41

ŠT. OTROK
693
715

2011/12

42

728

2011/12

42

730

2012/13

42

750

OPOMBE
Odd. V telovadnici
Ostržek
Odd. V telovadnici
Pedenjped
Nova enota
Cepetavček

2012/13

43

764

Nov oddelek
Sapramiška

Vsa prosta delovna mesta so bila javno objavljena v skladu s predpisi in veljavno
zakonodajo.
Ravnateljica
Meta Potočnik
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V VRTCU CICIBAN
NOVO MESTO OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
V obdobju od 1.12.2010 do sedaj smo v Vrtcu Ciciban Novo mesto zaposlili 26 strokovnih
oziroma tehničnih delavcev, za polni oziroma skrajšani delovni čas, za določen čas. Večina
novo zaposlenih delavcev je bila sprejetih za nadomeščanje porodniških in bolniških
odsotnosti, upokojitev, nekaj tudi zaradi odprtja novih oddelkov.
Vse zaposlitve smo izvedli v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in sicer:
1. javna objava prostega delovnega mesta po 23. členu ZDR,
2. povabilo na razgovor,
3. izbira kandidata in sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
4. pisno obvestilo neizbranim kandidatom.
V drugi polovici avgusta 2012 smo razpisali prosto delovno mesto ravnatelja Vrtca Ciciban
Novo mesto. Razpis je bil objavljen v Dolenjskem listu. Postopek smo izvedli v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sicer:
- odločitev sveta o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja,
- objava javnega razpisa,
- pregled pravočasnosti in popolnosti vlog,
- pridobitev mnenja vzgojiteljskega zbora o vseh kandidatih, ki izpopolnjuje pogoje,
- pridobitev obrazloženega mnenja lokalne skupnosti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje,
- pridobitev obrazloženega mnenja sveta staršev o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje,
- izbira med prijavljenimi kandidati,
- pridobitev mnenja ministrstva k predlogu za imenovanje,
- imenovanje ravnatelja,
- obveščanje kandidatov,
- sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja Vrtca Ciciban Novo mesto se je javila ena
kandidatka in sicer Majda Kušer Ambrožič.
Ravnateljica
Majda Kušer Ambrožič

POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V OŠ STOPIČE
OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012

Od 1. 12. 2010 smo dobili soglasje MO NM za zaposlitev:
a) Soglasje MO NM št. 602-13/2011 z dne, 25. 3. 2011 za zaposlitev za določen čas
od 1. 3. 2011 do 31 8. 2011:
- vzgojitelj 1,00 deleža delovnega mesta
- pomočnik vzgojitelja 0,5 deleža delovnega mesta
Delovni mesti smo objavili na Zavodu za zaposlovnje Novo mesto dne 11. 2. 2011.
Opomba: odprtje enega polovičnega oddelka I. starostnega obdobja
b) Soglasje MO NM št. 602-116/2011 z dne, 21. 6. 2011 za zaposlitve od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012 – šolsko leto 2011/2012
- Pomočnik/ica vzgojitelja predšolskih otrok v deležu 0,50 delovnega mesta za določen
čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, za polovični delovni čas – 20 ur tedensko, polovični
oddelek, odprt 1. 3. 2011.
- Vzgojitelj/ica predšolskih otrok v deležu 1,00 delovnega mesta za določen čas od 1.
9. 2011 do 31. 8. 2012 , za polni delovni čas, polovični oddelek odprt 1. 3. 2011.
- Pomočnik/ica vzgojitelja predšolskih otrok v deležu 1,00 delovnega mesta, za določen
čas od dneva nastopa posvojiteljskega dopusta predvidoama v mesecu juniju 2011,
do vrnitve delavke na delo.
Delovna mesta smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje Novo mesto dne 28. 6.
2011.
-

Perica II v deležu 0,48 delovnega mesta, za določen čas od 1. 9. 2011 do 30. 6.
2012.
Delovno mesto smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje Novo mesto dne, 29. 7.
2011.

-

Poslovni sekretar VI v deležu 0,25 delovnega mesta in računovodja VI v deležu 0,25
delovnega mesta za nedoločen čas od 1. 9. 2011 s krajšim delovnim časom – 20 ur
tedensko.
Z delavko, ki je bila že dve leti zaposlena na tem delovnem mestu smo sklenili
pogodbo za nedoločen čas v skladu s soglasjem MO NM in 53. člen ZDR.

c) Soglasje MO NM št. 602-116/2011 z dne 28. 6. 2011
- Vzgojitelj/ica predšolskih otrok v deležu 1,00 delovnega mesta, za določen čas od 1
.9. 2011 do 31. 8. 2012 za polni delovni čas.
Opomba: delavka, ki je bila zaposlena za nedoločen čas je prosila za sporazumno odpoved
Delovno mesto smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje dne, 5. 7. 2011
d) Soglsaje MO NM št. 602-116/2011 z dne 3 .8. 2011,
- Vzgojitelj/ica predšolskih otrok v deležu 1,00 delovnega mesta za določen čas od 1.
9. 2011 do 31. 8. 2012.
- Opomba : delavec, ki je bil zaposlen za nedoločen čas je dal sporazumno odpoved
pogodbe o zaposlitvi.
Delovno mesto smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje dne, 22. 7. 2011.
Pomočnik vzgojitelja m/ž v deležu 1,00 delovnega mesta za določen čas od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012.
Opomba: delavka, ki je bila zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja je dala
sporazumno odpoved.
Delovno mesto smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje dne, 29. 7. 2011.
-

Kuhar IV v deležu 1,00 delovnega mesta za določen čas od 1. 9. 2011 do 31.
8.2012.
Opomba: delavka, ki je bila zaposlena na delovnem mestu kuharice je dala sporazumno
odpoved.
Delovno mesto smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje dne, 29. 7. 2011.
-

e) Soglasje MO NM št. 602-346/2011 z dne, 10. 7. 2012 – šolsko leto 2012/2013
Vzgojitelj v deležu 1,00 delovnega mesta za določen čas od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
za polni delovni čas (odprtje polovičnega oddelka).
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole 3. 7. 2012.
-

Vzgojitelj v deležu 2,00 delovnega mesta, za nedoločen čas od 1. 9. 2012 dalje za
polni delovni čas.
Delovni mesti smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012.
-

- Vzgojitelj v deležu 1,00 delovnega mesta, za določen čas od 18. 7. 2012 do 31. 8.2012 za
polni delovni čas (nadomeščanje porodniške).
Opomba: nadomeščanje porodniške od 18. 7. 2012 do 31. 8. 2012 ni bilo realizirano.
Ni bilo objave.
Pomočnik vzgojitelja v deležu 1,00 delovnega mesta za nedoločen čas od 1. 9. 2012
dalje za polni delovni čas.
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012.
-

Pomočnik vzgojitelja v deležu 1,00 delovnega mesta za določen čas od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013 za polni delovni čas.
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012.
-

Pomočnik vzgojitelja v deležu 0,50 delovnega mesta za določen čas od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013 za polovični delovni čas (odprtje polovičnega oddelka).
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012.
-

- Kuhar IV v deležu 1,00 delovnega mesta, za določen čas od 1. 9. 2012 do 31. 8.2013.
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012.
- Perica II v deležu 0,48 delovnega mesta za določen čas od 1.9. 2012 do 31. 8. 2013.
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012.
f) Soglasje MO NM Št. 602-26/2012 z dne, 21. 8. 2012
Kuharski pomočnik II m/ž v deležu 0,52 za določen čas od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013
za krajši delovni čas .
Delovno mesto smo objavilina spletni strani šole 3. 7. 2012.
-

g) Soglasje MO NM št. 602-346/2011 z dne, 10. 7. 2012
Poslovni sekretar VI v deležu 0,25 delovnega mesta in računovodja VI v deležu 0,25
delovnega mesta za določen čas od 21. 6. 2012 do vrnitve začaso odsotne delavke zaradi
porodniškega dopusta.
Delovno mesto smo objavili na spletni strani šole dne, 3. 7. 2012. Nastop dela 1. 9. 2012.
h) Soglasje MO Novo mesto št. 602-26/2012 z dne, 22. 11. 2012
- Spremljevalec za otroka s posebnimi potrebami od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013 .
Delovno mesto smo objavili na Zavodu RS za zaposlovanje Novo mesto dne, 4. 12. 2012.

i) Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vdrugih zavodih in
dopolnjujejo delovno obveznost v vrtcu Stopiče za otroke s posebnimi
potrebami:
- Defektolog, logoped v deležu 0,24 delovnega mesta
- Specialni in rehabilitacijski pedagog v deležu 0,12 delovnega mesta
- Pedagog v deležu 0,08 delovnega mesta
Vsa delovna mesta so v skladu s sistemizacijami za šolsko leto 2010/2011, 2011/2012 in
2012/2013.
Za vse objave prostih delovnih mesto smo pridobili soglasja Mestne občine Novo mesto.
Ravnateljica
mag. Mateja Andrejčič
POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH ZAPOSLITEV V OŠ BRUSNICE
OD 1. 12. 2010 DO 31. 12. 2012
Posredujemo vam podatke o novih zaposlitvah z navedbo postopkov zaposlitev v OŠ Brusnice
– Vrtec Brusnice, katerega financer je Mestna občina Novo mesto:
- VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK VII/1, določen čas, polni delovni čas, od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012 (vzrok: odprtje dodatnega oddelka vrtca zaradi velikega vpisa otrok v
vrtec)
Delovno mesto je bilo objavljeno na spletni strani OŠ Brusnice, št. objave: GF 47118
Soglasje o zaposlitvi s strani MO Novo mesto št.: 602-149/2011, z dne 23. 9. 2011
- VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK VII/1, določen čas, polni delovni čas, od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013 (vzrok: podaljšanje dodatnega oddelka vrtca zaradi velikega vpisa
otrok v vrtec)
Delovno mesto je bilo objavljeno v javnih prostorih OŠ Brusnice, št. prijave prostega
delovnega mesta: GP 81678
Soglasje o zaposlitvi s strani MO Novo mesto št.: 602-26/2012, z dne 3. 12. 2012
Soglasje Sveta OŠ Brusnice z dne, 21. 8. 2012.
- POMOČNICA VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK V, določen čas, polni delovni čas,
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (vzrok: odprtje dodatnega oddelka vrtca zaradi velikega vpisa
otrok v vrtec)
Delovno mesto je bilo objavljeno na spletni strani OŠ Brusnice, št. objave: GF 61030
Soglasje o zaposlitvi s strani MO Novo mesto št.: 602-149/2011, z dne 23. 9. 2011
- POMOČNICA VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK V, določen čas, polni delovni čas,
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (vzrok: odprtje dodatnega oddelka vrtca zaradi velikega vpisa
otrok v vrtec)
Delovno mesto je bilo objavljeno na Zavodu RS za zaposlovanje Oe Novo mesto, št. objave:
GP 80075.
Soglasje o zaposlitvi s strani MO Novo mesto št.: 602-31/2012, z dne 8. 10. 2012
Soglasje Sveta OŠ Brusnice z dne, 21. 8. 2012.

V obdobju od 1. 12. 2010 smo zaposlili še naslednje nadomestne zaposlitve:
- VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK (delež 0,60), določen čas, nadomeščanje
bolniške pred porodniško (zaposlitev od 16. 10. 2012 do vrnitve delavke z bolniške.
Ker je nadomestna zaposlitev kratkotrajne narave, nismo izvedli razpisa. (po določilih
Zakona o delovnih razmerjih, Ur.l. RS, št. 42/02 in 103/07; 5. alineja, 5. odstavka, 24. člena)
Soglasje s strani MO Novo mesto, št.: 602-31/2012, soglasje s strani Sveta OŠ Brusnice, dne
15. 10. 2012.
Trenutno pa poteka razpis za vzgojiteljico predšolskih otrok (delež 0,60), določen čas, do
vrnitve delavke s porodniške.
Razpis je objavljen na spletni strani OŠ Brusnice, št. prijave: GU 63900.
Soglasje s strani MO Novo mesto št.: 602-31/12, soglasje s strani Sveta OŠ Brusnice, dne
5.2.2013.

Ravnateljica
Jasmina Hidek

