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I   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa Vrtec Nova Gorica 

Sedež zavoda Kidričeva 34 c, 5000 Nova Gorica 

Davčna številka SI55172849 

Matična številka 5056055000 

Odgovorna uradna oseba ravnateljica Ksenija Dujec, spec. 

Datum prve objave kataloga 13. februar 2009 

Datum zadnje spremembe 3. december 2012 

Katalog  je dostopen na spletnem naslovu http://www.vrtecng.si  

Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna v tajništvu Vrtca Nova 

Gorica, Kidričeva 34 c, 5000 Nova Gorica 

Pristojna oseba za posredovanje IJZ Ravnateljica:  Ksenija.Dujec, Kidričeva 34 c, 5000 

Nova Gorica,  

e-pošta: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si    

tel: 05 / 335 89 00 

fax: 05 / 302 33 05 

gsm: 051 392 860 

 

II   SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,  S 

KATERIMI  RAZPOLAGA 

 Logotip vrtca 

 

                                                                           

http://www.vrtecng.si/
mailto:vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si


 

 

Delovno področje: predšolska vzgoja Vrtec Nova Gorica je javni zavod, katerega 

temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih 

otrok ter pomoč staršem pri izboljšanju kvalitete 

življenja družine. Izvaja vzgojno delo po veljavnih 

programih za predšolske otroke v skladu z zakonom 

in sklepi ustanovitelja. 

Izvaja javno veljavni program Kurikulum 

za vrtce (1999) 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podr

ocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf 

V sestavo zavoda sodijo enote vrtca: Enota Centralni vrtec, Trubarjeva 5, Nova Gorica  

Enota Mojca, Trubarjeva 5a, Nova Gorica 

Enota Najdihojca, Gregorčičeva 17, Nova Gorica  

Enota Ciciban, Cankarjeva 1, Nova Gorica 

Enota Kurirček, Cankarjeva 32, Nova Gorica  

 Enota Kekec, Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica  

Enota  Čriček, Vinka Vodopivca 23, Nova Gorica 

Enota Julka Pavletič, Slokarjeva 8, Solkan 

Glavni dejavnosti vrtca sta po standardni 

klasifikaciji dejavnost: 

Zavod lahko opravlja tudi naslednje 

dejavnosti: 

- - P/85.100 Predšolska vzgoja  

- I/56.290 Druga oskrba z jedmi 

D/35.119  Druga proizvodnja električne energije 

D/35.140  Trgovanje z električno energijo 

L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali 

najetih nepremičnin. 

Ustanovitev: Vrtec Nova Gorica je bil ustanovljen kot javni 

zavod z odlokom Mestnega sveta Mestne občine 

Nova Gorica, dne 26.11.1996. Konstituiranje 

Zavoda, kot ga določa ZoFVI od 46. do 53. člena, je 

bilo opravljeno dne 27.2.1997. Sočasno je potekalo 

tudi konstituiranje strokovnih organov: 

vzgojiteljskega zbora, strokovnih aktivov in sveta 

staršev (60. In 66. člen ZoFVI). 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem 

sodišču v Novi Gorici, na registrskem vložku št. 1-

149-00. 

V skladu s kadrovskimi in prostorskimi normativi 

ter verifikacijo posebne komisije Ministrstva za 

šolstvo in šport, ki je dne 15.5.1998 opravila 

pregled v Zavodu, je Vrtec Nova Gorica z odločbo 

Ministrstva za šolstvo in šport, št. 601-287/98 z dne 

8.9.1998 vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih 

programov vzgoje in izobraževanja. Vpis v razvid 

smo posodobili 2.4.2012, odločba številka 6033-

99/2012/2 (0208) z vpisom vrtca Ciciban. 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja 

organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf


 

 

Državni predpisi - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo  in 

šport  

- Register predpisov Slovenije  

- Predpisi z delovnega področja  

Zakoni s področja dela vrtca - Zakon o vrtcih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja /ZOFVI/  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  

- Zakon o javnih naročilih  

- Zakon o delovnih razmerjih  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova 

Gorica 

Seznam strateških in programskih 

dokumentov 

- Letni delovni načrt vrtca  

- Finančni načrt  vrtca 

- Samoevalvacija ravnatelja 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali 

zakonodajnih postopkov 

Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših 

otrok 

Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja - evidenca vpisanih in vključenih otrok 

- evidenca plačil staršev 

- evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma 

pomoč 

- osebni list otroka s posebnimi potrebami 

- osebna mapa otroka, ki mu je nudeno svetovanje 

oziroma pomoč 

- evidenca prostih mest v vrtcu 

- dnevniki z imeni otrok po posameznih oddelkih 

- seznami z imeni otrok, iz katerih so razvidni 

podatki o osebi, ki je  dosegljiva v času otrokovega 

bivanja v vrtcu 

- evidenca zaposlenega delavca 

- evidenca o plači zaposlenega delavca 

- evidenca obrazec M-4 

- evidenca o poškodbah pri delu 

- evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega 

zavarovanj 

- evidenca pečatov javnega vrtca Vrtec Nova 

Gorica 

- evidenca službenih mobilnih telefonov 

- evidenca o stroških dela 

- evidenca o izrabi delovnega časa 

- evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih 

- evidenca o usposabljanju za varno delo in 

preizkusih praktičnega znanja 

- evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo 

pred požarom 

- evidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah 

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja 

http://www.mizks.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://www.mizks.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.mizks.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO447.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1667.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85254
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85254


 

 

varstvo osebnih podatkov. 

Seznam drugih informatiziranih zbirk 

podatkov 

Publikacija vrtca  

 

III   OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem 

besedilu: 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 Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 

51/06). 

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 

6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.  

Dostop do drugih informacij javnega 

značaja je mogoč na način in po postopku, 

ki je določen v naslednjih predpisih: 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

(Ur. l. RS, št. 51/06),  

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 

119/07),  

 Uredba o posredovanju informacij javnega 

značaja (Ur. l. RS, št. 115/03),  

 Uredba o višini stroškov posredovanja 

informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 40/04).  

Zahteva se naslovi po telefonu oziroma faksu na številki ali na naslovu navedenem v 1. točki tega 

kataloga, ob delavnikih v času uradnih ur. 

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v 

Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. 

Druge informacije s področja dela Vrtca 

Nova Gorica so dostopne na spletni strani 

vrtca v rubrikah: 

O vrtcu 

Starši 

Prehrana  

Svetovalna služba 

Dokumenti 

Obvestila 

Projekti 

Galerija 

Fizični dostop - na lokaciji Vrtca Nova 

Gorica,  Kidričeva 34 c, Nova Gorica 

 

Uradne ure: 
Ponedeljek: 9

00
 - 12

00
  

Sreda: 9
00

 - 12
00

 in 14
00

 - 15
00

  

Petek: 9
00

 - 12
00

 

 

IV   SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA          

ZNAČAJA 

http://www.vrtecng.si/Dokumenti/O%20vrtcu/publikacija%20vrtca_08-09.PDF
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73398&part=&highlight=Zakon+o+dostopu+do+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+
http://www.uradni-list.si/1/search?cmd=search&q=Uredba+o+posredovanju+in+ponovni+uporabi+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+&searchby=t&bystem=on&year=&searchin=u&rubric=&sect=
http://www.uradni-list.si/1/search?cmd=search&q=Uredba+o+posredovanju+in+ponovni+uporabi+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+&searchby=t&bystem=on&year=&searchin=u&rubric=&sect=
http://www.uradni-list.si/1/content?id=45931&part=&highlight=Uredba+o+posredovanju+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+
http://www.uradni-list.si/1/content?id=45931&part=&highlight=Uredba+o+posredovanju+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48377&part=&highlight=Uredba+o+vi%C5%A1ini+stro%C5%A1kov+posredovanja+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48377&part=&highlight=Uredba+o+vi%C5%A1ini+stro%C5%A1kov+posredovanja+informacij+javnega+zna%C4%8Daja+
http://www.vrtecng.si/
http://www.vrtecng.si/
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=O%20VRTCU
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=STAR%C5%A0I
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=PREHRANA
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=SVETOVALNA
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=DOKUMENTI
http://www.vrtecng.si/obvestila.aspx
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=PROJEKTI
http://www.vrtecng.si/galerija.aspx


 

 

Naštete so nekatere najpogosteje 

zahtevane informacije po posameznih 

vsebinskih sklopih: 

- informacija o vpisu otroka ter možnosti za 

sprejem v vrtec, 

- o ekonomski ceni programa v vrtcu, 

- o vrsti programov v vrtcu, 

- o možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov 

oz. študentov, 

- o možnosti zaposlovanja 

 

 

Katalog informacij javnega značaja je sprejela ravnateljica Ksenija Dujec,   

13. februarja 2009. 


