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Številka:
Datum:

602-52/2008
22.10.2008

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA: PREDLOG SPREMEMB ODLOKOV JAVNIH VZGOJNO-VARSTVENIH
ZAVODOV
I

UVOD

Ob inski svet 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 (Ur. l. RS, št. 92/2002 in 21/2003) ter s
tem postavil pogoje za delovanje dveh samostojnih javnih vzgojno-varstvenih zavodov.
II

OBRAZLOŽITEV

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v nadaljevanju ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – UPB-5, 36/08) v svojem 46. lenu dolo a sestavo sveta zavoda. » Svet javnega
vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in
trije predstavniki staršev«. Število lanov sveta zavoda se je znižalo, in sicer iz 11 lanov na
9 lanov. Znižalo se je število predstavnikov delavcev - iz 5 na 3.
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, trije
predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev«.
In doda se nov odstavek:
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko naloge prevzame
nov svet zavoda, konstituiran v skladu s tem odlokom.
Vse ostale dolo be odloka ostanejo nespremenjene.
III

VPLIVI NA PRORA UN

Sprejem predlaganih sprememb odlokov ob ini ne prinaša finan nih bremen za prora un,
razen objave v Uradnem listu RS.

IV

PREDLOG SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme:
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto in
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto.

Pripravila:
Joža Mikli , višja svetovalka

PRILOGA:
- predlog sprememb odlokov.
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Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK,
13/93-ZP, 66/93-ZVDK, 45/94-odlo ba US, 8/96-ZZ-A, 36/00-ZPDZC in 127/06), 1. odstavka
46. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07- UPB-5 in 36/08) 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07UPB-2, 27/08 in 76/08) in 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št.
96/08-UPB-2) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na
seji dne
sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
1. len
V Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/02 in 210/3) se v
10. lenu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije
predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko naloge prevzame nov
svet zavoda, konstituiran v skladu s tem odlokom.«
2. len
Ta odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Na podlagi 3. lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK,
13/93-ZP, 66/93-ZVDK, 45/94-odlo ba US, 8/96-ZZ-A, 36/00-ZPDZC in 127/06), 1. odstavka
46. lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07- UPB-5 in 36/08) 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07UPB-2, 27/08 in 76/08) in 16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št.
96/08-UPB-2) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na
seji dne
sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda
Vrtec Pedenjped Novo mesto
1. len
V Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega
zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/02 in 21/03) se v 10. lenu
spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije
predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko naloge prevzame nov
svet zavoda, konstituiran v skladu s tem odlokom.«
2. len
Ta odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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