
 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
 
Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) je ravnateljica 
Meta Potočnik sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Pedenjped Novo mesto. 
 
 
VSEBINA KATALOGA: 
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 javnega značaja 
 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU: 
 
Naziv organa: VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO  

Sedež:  Šegova ulica 22  

Pošta: 8000 Novo mesto 

Telefon: (07) 371 82 50 in (051) 658 455 

E-pošta: info@vrtec-pedenjpednm.si 

Spletni naslov: 

Facebook stran: 

Matična številka: 

Davčna številka: 

Številka proračunskega uporabnika: 

Podračun UJP: 

 

Ravnateljica: 

Odgovorna uradna oseba: 

www.pedenjpednm.si 

https://www.facebook.com/pedenjpednm/ 

1782657 

SI71116907 

6407 

SI56 0110 0600 8343 575 

 

Meta Potočnik 

Meta Potočnik 

Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2003 

Datum zadnje spremembe:  1.9.2021 

Katalog je dostopen na spletnem 

naslovu: 

 

Druge oblike kataloga: 

 

www.pedenjpednm.si 

 

Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi Vrtca 

Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo 

mesto. 

 
Pravni podlagi: 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI 
RAZPOLAGA 
 
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
 
Vrtec Pedenjped Novo mesto je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo. 
Ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka za otroke od 
enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo. Dejavnosti vzgoje in izobraževanja 
potekajo v 41 oddelkih v 8 organizacijskih enotah. Celodnevni program poteka v 7 enotah on le v 1 enoti 
je poldnevni program; znotraj največje enote je tudi razvojni oddelek. Uprava vrtca se nahaja zraven 
istoimenske Enote Pedenjped na Šegovi ulici 22 v Novem mestu. V isti stavbi so prostori glavne kuhinje 
in sedež tehnično-vzdrževalne službe. 
 

Organigram: 

 

 
 

Seznam enot vrtca: 

- Enota Pedenjped, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto; T enote: 07/371-82-60 ali 040/619-157, 

T vodje enote: 051/660-522, povezava: http://www.pedenjpednm.si/pedenjped/ 

- Enota Rdeča kapica, Šegova ulica 5, 8000 Novo mesto; T enote: 07/371-82-80 ali 040/859-

364, T vodje enote: 051/660-521, povezava: http://www.pedenjpednm.si/rdeca-kapica/ 

- Enota Metka, Kettejev drevored 5, 8000 Novo mesto;  T enote: 07/371-82-32 ali 040/859-352, 

T vodje enote: 051/660-526, povezava: http://www.pedenjpednm.si/metka/ 

- Enota Ostržek, Ulica Danila Bučarja 2, 8000 Novo mesto; T enote: 07/371-82-40 ali 040/525-

909 in T vodje enote: 040/634-751, povezava: http://www.pedenjpednm.si/ostrzek/ 

- Enota Videk, Kočevarjeva ulica 42, 8000 Novo mesto; T enote: 07/371-82-90 ali 040/634-537, 

T vodje enote: 051/660-524, povezava: http://www.pedenjpednm.si/videk/ 

- Enota Pikapolonica, Brezje 8, 8000 Novo mesto; T enote: 07/371-82-70, T vodje enote: 

051/660-525, povezava: http://www.pedenjpednm.si/pikapolonica/ 

- Enota Sapramiška, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto; T enote: 07/371-82-42 ali 

040/634-396, T vodje enote: 051/660-523, povezava: http://www.pedenjpednm.si/sapramiska/ 

- Enota Cepetavček, Ob potoku 12, 8000 Novo mesto; T enote: 040/298-350, T vodje enote: 

041/392-773, povezava: http://www.pedenjpednm.si/cepetavcek/ 

PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE: 

VZDRŽEVALNA SLUŽBA: 

▪ Hišnik 
▪ Čistilka 

KUHINJA: 

▪ Kuhar - vodja kuhinje  
▪ Kuhar 
▪ Kuharski pomočnik 

 

ODDELEK: 

▪ Vzgojitelj - vodja enote 
▪ Vzgojitelj 
▪ Pomočnik vzgojitelja 
▪ Vzgojitelj za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči 
▪ Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca 
▪ Spremljevalec gibalno oviranih otrok 
▪ Romski pomočnik 

 

UPRAVNA SLUŽBA: 

▪ Ravnateljica 
▪ Pomočnik ravnateljice 
▪ Poslovni sekretar 
▪ Računovodja 
▪ Knjigovodja 

 

UPRAVNO-GOSPODARSKO 

PODROČJE: 

▪ Svetovalni delavec 
▪ Organizator zdravstveno–higienskega 

režima 
▪ Organizator prehrane 

 

http://www.pedenjpednm.si/pedenjped/
http://www.pedenjpednm.si/rdeca-kapica/
http://www.pedenjpednm.si/metka/
http://www.pedenjpednm.si/ostrzek/
http://www.pedenjpednm.si/videk/
http://www.pedenjpednm.si/pikapolonica/
http://www.pedenjpednm.si/sapramiska/
http://www.pedenjpednm.si/cepetavcek/


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

Kontaktna uradna oseba: Meta Potočnik, ravnateljica 

Telefon: 
07/ 371 82 52 
040 170 609 

E-pošta: meta.potocnik@pedenjpednm.si 

 
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
 
Povezava na državni register 
predpisov, ki veljajo za področje 
delovanje zavoda: 
 
Povezava na državni register 
predpisov: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljav
ni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/ 
 
http://www.pisrs.si/Pis.web/  

Povezava na lokalni register 
predpisov: 

http://www.novomesto.si  

Povezava na evropski register 
predpisov: 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 
Zakoni in podzakonski akti: 

- Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
 
Predpisi lokalne skupnosti: 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Dolenjski 
uradni list št. 16/2018, z dne 19. 7. 2018), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 

Vrtec Pedenjped Novo mesto (DUL št. 5-2019, z dne 11.2.2019), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Vrtec Pedenjped Novo mesto (DUL št. 26-2019, z dne 18.11.2019). 

 
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: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

- Kurikulum za vrtce 

- Letni delovni načrt Vrtca Pedenjped Novo mesto  

- Program dela, finančni in kadrovski načrt Vrtca Pedenjped Novo mesto 

- Predlog sistemizacije in organizacije delovnih mest za šolsko leto 

- Samoevalvacijsko poročilo 

- Letno in polletno poročilo 

- Hišni red Vrtca Pedenjped Novo mesto 

- Pravila javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto 
 
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih javnih storitev 

- Odločbe o sprejemu otrok v vrtec 

- Sodni postopek zaradi izterjave dolga pri starših 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.novomesto.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12026
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6097
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7890
https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/dul-objave/2018071909321767/odlok_o_ustanovitvi_javnega_vzgojnovarstvenega_zavoda_vrtec_pedenjped_novo_mesto__(uradno_precisceno_besedilo_%E2%80%93_upb1)/
https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/dul-objave/2018071909321767/odlok_o_ustanovitvi_javnega_vzgojnovarstvenega_zavoda_vrtec_pedenjped_novo_mesto__(uradno_precisceno_besedilo_%E2%80%93_upb1)/
http://e-uprava.gov.si/
http://www.novomesto.si/


- Upravni postopek dostopa do informacij javnega značaja 
 
 
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ  
 
1. Naziv zbirke:  

- Evidenca vpisanih in vključenih otrok 
 

Pravna podlaga: 

- 43. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) 

 
2. Naziv zbirke:  
- Evidenca plačil staršev 
 
Pravna podlaga: 

- 45. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 4. člen 
Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04) 

 
3. Naziv zbirke: 
- Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč 
 
Pravna podlaga: 

- 46. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 4. člen 
Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04) 

 
4. Naziv zbirke: 
- Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna 
 
Pravna podlaga: 

- 46.a člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 4. člen 
Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04) 

 
5. Naziv zbirke: 
- Evidenca o zaposlenih delavcih 
 
Pravna podlaga: 

- 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) 
 
6. Naziv zbirke: 
- Evidenca o stroških dela 
 
Pravna podlaga: 

- 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) 
 
7. Naziv zbirke: 
- Evidenca o izrabi delovnega časa 
 
Pravna podlaga: 

- 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) 
 
8. Naziv zbirke: 
- Število prostih mest v vrtcu 
Pravna podlaga: 

- 20.č člen Zakona o vrtcih 
 



9. Naziv zbirke: 
-  Evidenca evidenčnih javnih naročil  
 
Pravna podlaga: 

- 2. odstavek 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oz. informacije v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. 
 
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Vrtec ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov. 
 
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 
 
Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja: 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Dolenjski 
uradni list št. 16/2018, z dne 19. 7. 2018, 5/2019 z dne 11.2.2019 in 26/2019 z dne 18.11.2019). 

- Publikacija vrtca 

- Hišni red vrtca 

- Internetna stran Vrtca Pedenjped Novo mesto (www.pedenjpednm.si) 

- Cenik vrtca 

- Drugi splošni akti zavoda 
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
 
Načini dostopa do informacij javnega značaja: 

- Preko spleta: Spletna stran Vrtca Pedenjped Novo mesto: http://www.pedenjpednm.si/ 

- Fizični dostop: vsak delovni dan na upravi vrtca po predhodni najavi po telefonu: 07 371 82 50 in e-
mailu: info@vrtec-pednjpednm.si 

 
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju: prosilec). 
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske 
pošte ali po pošti, tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski 
zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)). Organ lahko 
prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 5.a in 6. člen 
omenjenega zakona. 
 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: 
Informacije javnega značaja so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so 
dostopne na spletu v tekstovni obliki. 
 
Delni dostop do informacij javnega značaja: 
Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena omenjenega Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (tj. izjeme od dostopa do inf. j. znač.), se prosilcu omogoči delni dostop 
do informacij javnega značaja, če je te informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo 
njegovo zaupnost v skladu s 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja. 
 
Stroškovnik: 
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne 
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja v skladu s 6. poglavjem Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

- Podatek o prostih mestih 

- Možnost sprejema otroka v vrtec 

- Vrste programov v vrtcu 

http://www.pedenjpednm.si/
http://www.pedenjpednm.si/cenik-vrtca-2/
http://www.pedenjpednm.si/
mailto:info@vrtec-pednjpednm.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941


- Poslovalni čas vrtca 

- Ekonomska cena programov vrtca 

- Število vključenih otrok v vrtcu 

- Vključevanje otrok s posebnimi potrebami 

- Letno poročilo 

- Publikacija vrtca 
 

5. POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

Varovanje osebnih podatkov 

Vrtec Pedenjped Novo mesto spoštuje zasebnost uporabnikov in skrbi za varovanje osebnih podatkov 
v skladu z veljavno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. 
 

Obdelava in hranjenje osebnih podatkov 

Uporabniki naših storitev nam ob vpisu otroka v vrtec posredujejo osebne podatke v pisni obliki na 
zahtevanih obrazcih. Uporabniki so seznanjeni z namenom uporabe posredovanih osebnih podatkov. 
Posamezno soglasje velja do izpisa otroka iz vrtca oz. preklica. Zbrane osebne podatke uporabljamo 
za namen izvedbe vzgojno-izobraževalnega programa ter obveščanje.  
 
Pravice uporabnikov 

Uporabnik lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih 
podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost 
njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na 
naslov Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, ali na elektronsko pošto info@vrtec-
pedenjpednm.si. 
Če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko vloži pritožbo 
pri nadzornem organu. 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Vrtca Pedenjped Novo mesto je doc. dr. Miha Dvojmoč 
(miha.dvojmoc@infocenter.si). 
 

Novo mesto, 1.9.2021       

 Ravnateljica Vrtca Pedenjped Novo mesto 

             Meta Potočnik 

 

 

mailto:miha.dvojmoc@infocenter.si

