
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO       
RAGOVSKA ULICA 18 
8000  NOVO MESTO          
         

 
 

 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Kazalo: 

1. Osnovni podatki o katalogu 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
Naziv organa:    VRTEC CICIBAN NOVO MESTO  
Sedež:    Ragovska ulica 18 
Pošta:    8000 NOVO MESTO 
Telefon:   07 371 83 11 
E-pošta:   vrtec@ciciban-nm.si 
Spletni stran:   www.ciciban-nm.si 
Ravnateljica:   Jožefa Zec, dipl. vzg.  
Odgovorna uradna oseba:  Jožefa Zec, dipl. vzg. 
Datum prve objave kataloga:  01.12.2008 
Datum zadnje spremembe: 22.9.2021 
Katalog je dostopen:  na spletnem naslovu: www.ciciban-nm.si 
    Tiskana oblika je dostopna na upravi Vrtca Ciciban Novo mesto, 
    Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto. 
Pravna podlaga:  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
 
 
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI 
RAZPOLAGA 
 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega področja organa: 
Vrtec Ciciban Novo mesto je samostojni javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, 
katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Skozi programe uresničuje temeljne cilje in 
naloge, ki so zapisani v Zakonu o vrtcih in Kurikulumu za vrtce (1999), ki je strokovna podlaga 
delovanju javnega vrtca. V posameznem razvojnem obdobju sledimo globalnim ciljem glede na 
starost, razvojni razpon znotraj skupine in glede na razvojno stopnjo posameznega otroka. V vzgojno-
izobraževalnem procesu spodbujamo aktivno vlogo otroka, pri tem pa upoštevamo njegove razvojne 
posebnosti, potrebe in želje. Poleg kurikularnih področij dejavnosti je sestavni del načrtovanega dela 
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tudi dnevna rutina, ki se prepleta s področji dejavnosti in predstavlja priložnost za učenje v vsakem 
trenutku bivanja v vrtcu. 
 
Seznam organizacijskih enot Vrtca Ciciban Novo mesto: 

 Vrtec Ciciban, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, T: 07 371 83 30, 07 371 83 18, M: 041 725 
376 

 Vrtec Labod, Seidlova cesta 33, 8000 Novo mesto, T: 07 371 83 44 (ali 42, 45, 46), M: 041 725 
242 

 Vrtec Bibe, Seidlova ulica 40, 8000 Novo mesto, T: 07 371 83 60 , M: 041 725 232 

 Vrtec Kekec, Smrečnikova ulica 16, 8000 Novo mesto, T: 07 371 83 70, M: 041 725 253 

 Vrtec Najdihojca, Mali Slatnik 7, 8000 Novo mesto, T: 07 371 83 80, M: 041 725 204 

 Enota Mehurčki, Ragovska ulica 30, 8000 Novo mesto, T: 05 90 18 980, M: 041 381 791 

 Vrtec Palček, Otroški oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto, T: 07 391 63 09, M: 051 628 633 
 
 
 

ORGANIGRAM ZAVODA: 
 

A) UPRAVNO GOSPODARSKI SEKTOR 
Upravna služba 

 Ravnatelj vrtca 

 Pomočnik ravnatelja 

 Tajnik VIZ  

 Računovodja  

 Knjigovodja  

 Vzdrževalec učne tehnologije 

 Vzdrževalec računalniške opreme 
 
Vzdrževalna služba: 

 Hišnik 

 Čistilec 
 
Kuhinja: 

 Glavni kuhar 

 Kuhar 

 Kuharski pomočnik 
 
 

B) PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR 
 Vzgojitelj – vodja enote 

 Vzgojitelj  

 Vzgojitelj v razvojnem oddelku-vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč 

 Pomočnik vzgojitelja 

 Spremljevalec gibalno oviranih otrok 
 
 

C) STROKOVNO SVETOVALNI SEKTOR 
 Svetovalni delavec 

 Organizator  zdravstveno-higienskega režima 

 Organizator prehrane 



2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
 
Kontaktna uradna oseba: ravnateljica Jožefa Zec, dipl. vzg. 
Telefon: 07 3718 312 
E-pošta: jozica.zec@ciciban-nm.si 
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov) 
 
Državni predpisi: 
Povezave na državni register predpisov: Register predpisov RS http://www.zakonodaja.gov.si, Služba 
vlade RS za zakonodajo http://www.svz.gov.si; Uradni list RS http://uradni-list.si/, Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport http://www.mss.gov.si, Državni zbor http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ 
 
Zakoni in podzakonski akti: 
Zakon o vrtcih 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)  
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12026 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6097 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7890 
 
Predpisi lokalne skupnosti: 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto (uradno 
prečiščeno besedilo – UPB1 https://www.novomesto.si/mma/dul_2018_16/2018071907384698/ 
Povezava na lokalni register predpisov: http://www.novomesto.si 
 
Predpisi EU: 
Povezava na evropski register predpisov: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega, lokalnega in evropskega registra) 
 
Povezava na državni register predpisov: http://e-uprava.gov.si 
Povezava na lokalni register predpisov: http://www.novomesto.si 
Povezava na evropski register predpisov: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
 

 Kurikulum za vrtce 

 Letni delovni načrt Vrtca Ciciban Novo mesto za posamezno šolsko leto 

 Predlog sistemizacije in organizacije delovnih mest za posamezno šolsko leto 

 Program dela, finančni in kadrovski načrt Vrtca Ciciban Novo mesto 

 Samoevalvacijsko poročilo 

 Poslovnik o delu Sveta zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto 

 Poslovnik o delu Sveta staršev Vrtca Ciciban Novo mesto 
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2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
 

 vodenje in izpeljava postopka vpisa in sprejema otrok v vrtec 

 sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših 

 postopki za dostop do informacij javnega značaja 

 volitve v svet zavoda 

 postopek imenovanja ravnatelja 
 
 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
 

 Evidenca vpisanih in vključenih otrok  

 Evidenca plačil staršev 

 Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč 

 Število prostih mest v vrtcu 

 Evidenca evidenčnih javnih naročil  

 Evidenca zaposlenega delavca 

 Evidenca o plači zaposlenega delavca 

 Evidenca o stroških dela 

 Evidenca o izrabi delovnega časa 

 Evidenca o poškodbah pri delu 

 Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 
 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/5 – UPB in spremembe), Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih 
podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04), Zakon o evidencah na področju 
dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15 in 14/18) 

 
 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 
Seznam zbirk: 

 Publikacija Vrtca Ciciban Novo mesto 

 Spletna stran vrtca: http://www.ciciban-nm.si/ 
 
 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: 

 Publikacija vrtca 

 Predstavitev in vizija vrtca 

 Vrste programov v vrtcu 

 Predstavitev zaposlenih v zavodu 

 Povezovanje in sodelovanje s starši 

 Pravice staršev in otrok 

 Obveznosti staršev do vrtca 
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Način dostopa do informacij javnega značaja: 

 Dostop preko spleta na naslovu na spletnem naslovu: http://www.ciciban-nm.si/ 

 Fizični dostop na lokaciji Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto 

 Po telefonu: 07 371 81 11 

 Po e-pošti: vrtec@ciciban-nm.si  
 

Informacije javnega značaja so prosto dostopne fizičnim in pravnim osebam (v nadaljevanju: 
prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja 
tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen 
Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in spremembe). Organ 
lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 5.a in 6. 
člen omenjenega zakona.  
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v 
naslednjih predpisih:  

 Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB in spremembe) 

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16) 
 
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo lahko materialne 
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja v skladu s 6. poglavjem Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16). 
 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 o vpisu otrok 

 o ekonomski ceni programa v vrtcu 

 o programih v vrtcu 

 o številu prostih mest po enotah 

 o številu vključenih otrok v vrtcu 

 o prehrani otrok 

 o uvajanju otrok 

 o poslovnem času vrtca oziroma enot 

 o izvedbi predavanja za starše 

 o oblikah sodelovanja med starši in vrtcem 
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