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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 

Naslov Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

Telefon 07 / 34 82 100 

elektronski naslov info@ciktrebnje.si 

Odgovorna uradna oseba: PATRICIJA PAVLIČ, univ. dipl. soc., direktorica 

Datum prve objave kataloga: 12.2.2007 

Datum zadnje spremembe: 31.12.2019 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ciktrebnje.si  

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v upravi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, v odpiralnem 

času pisarne. 

Katalog informacij javnega značaja je pripravljen skladno z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja in Uredbo 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: 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) je ustanovila Občina Trebnje 

(www.trebnje.si). Leta 1959 je bila ustanovljena Ljudska univerza z namenom pospeševanja 

in razvoja izobraževanja odraslih. Leta 1965 se je preimenovala v Delavsko univerzo, leta 

1976 pa se ji je priključila  Knjižnica Pavla Golie Trebnje. Delavska  univerza se je leta 1977 

preimenovala v Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Leta 1983 je bila CIK Trebnje 

priključena Glasbena šola Trebnje. Od leta 1994 upravlja CIK Trebnje z Galerijo likovnih 

samorastnikov. Leta 1991 se je iz CIK Trebnje izločila najprej Glasbena šola Trebnje, leta 2004 

pa tudi Knjižnica Pavla Golie. CIK Trebnje sedaj opravlja dejavnost predvsem na področju 

izobraževanja odraslih. 

Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene kot javna služba ter dejavnosti, ki to niso.  

Zavod izvaja dejavnosti v okviru organizacijskih enot: 

- enota Ljudska univerza, ki opravlja kot javno službo izvajanje javnih izobraževalnih 

programov za odrasle 

- enota Galerija likovnih samorastnikov, ki opravlja kot javno službo dejavnost 

umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, organizacijo razstav, trgovino na drobno z 

umetniškimi izdelki in obratovanje objektov za kulturne prireditve 

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot 

1. Ljudska univerza 

www.ciktrebnje.si/si/univerza/izobrazevanje  

Kidričeva 2, Trebnje, tel: 07 34 82 100 

 

2. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 

http://www.ciktrebnje.si/galerija-likovnih-samorastnikov-trebnje  

Goliev trg 1, Trebnje, tel: 07 34 82 106 

 

3. Skupne službe 

Tel: 07 34 82 100 

Vodja: Patricija Pavlič, direktorica 

CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

patricija.pavlic@ciktrebnje.si  

07 / 34 82 101 

mailto:info@ciktrebnje.si
http://www.ciktrebnje.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.trebnje.si/
http://www.ciktrebnje.si/si/univerza/izobrazevanje
http://www.ciktrebnje.si/galerija-likovnih-samorastnikov-trebnje
mailto:patricija.pavlic@ciktrebnje.si
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Organigram organa 

SVET JZ CIK TREBNJE 

Za obdobje štirih let svet zavoda sestavljajo: 

1. Predstavniki delavcev zavoda 

- Nika Ceglar 

- Sabina Tori Selan 

- Andrejka Vabič Nose  

2. Predstavnik odraslih, ki se izobražuje na zavodu 

- Silva Mežnar 

3. Predstavniki ustanoviteljice Občine Trebnje 

- Zdenka Candellari 

- Tamara Špelca Nagode 

- Zlatka Zavrl 

4. Predstavnica ustanoviteljice Občine Mirna 

- Barica Kraljevski 

5. Predstavnica ustanoviteljice Občine Mokronog-Trebelno 

- Ana Vene 

6. Predstavnik ustanoviteljice Občine Šentrupert 

- Simončič Zdenka 

Drugi strokovni organi 

- Andragoški zbor 

- Vodja izobraževalnega področja 

- Strokovni aktivi 

- Strokovni svet (Galerije likovnih samorastnikov Trebnje) 

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: 

Direktorica 

Patricija Pavlič, univ. dipl. soc. 

tel: 07 / 34 82 101, e-pošta: patricija.pavlic@ciktrebnje.si  

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi 

 Register predpisov Slovenije 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 Ministrstvo za kulturo 

 Uradni list RS  

 Državni zbor   

Predpisi s področja dela zavoda: 

a) splošno 

 Zakon o zavodih 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 

 Zakon o obligacijskih razmerjih 

 Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 

 Zakon o javnem naročanju 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o računovodstvu 

mailto:patricija.pavlic@ciktrebnje.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.mk.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4020/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-center-za-izobrazevanje-in-kulturo-trebnje
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavne_kolektivne_pogodbe_in_aneksi/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavne_kolektivne_pogodbe_in_aneksi/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavne_kolektivne_pogodbe_in_aneksi/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1364
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+avtorskih+in+sorodnih+pravicah
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/predpisi/veljavni-predpisi
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+javnih+financah
http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/sistem_javnih_usluzbencev/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_racunovodstvo/predpisi/
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 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 

 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014–2020 

 

b) Izobraževanje odraslih 

 Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja 

 Zakon o izobraževanju odraslih 

 Memorandum o vseživljenjskem učenju 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

 Zakon o osnovni šoli 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

 Pravilnik o poklicni maturi 

 Pravilnik o zaključnih izpitih 

 Zakon o maturi 

 Zakon o nacionalni poklicni kvalifikaciji 

 

c) muzejska dejavnost 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

 Pravilnik o registru kulturne dediščine 

 

… drugi veljavni predpisi s področja dela zavod 

Predpisi lokalnih skupnosti 

http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/ 

http://www.mokronog-trebelno.si/ 

http://www.sentrupert.si/si/  

http://www.trebnje.si  

Predpisi EU 

 EU portal 

 Evropska uredba št. 1260/1999  

 Evropska uredba št. 1784/1999  

 Evropska uredba št. 438/2001  

 Evropska uredba št. 448/2001  

 Evropska uredba št. 448/2004 

Interni akti 

 Hišni red 

 Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja 

 Izpitni red 

 Načrt integritete 

 Načrt varovanja 

 Poslovnik o delu Sveta JZ CIK Trebnje 

 Poslovnik o delu andragoškega zbora CIK Trebnje 

 Požarni red 

 Pravila šolskega reda v programu OŠO 

 Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih 

 Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini GLST 

 Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest CIK Trebnje 

 Pravilnik o popisu 

 Pravilnik o pritožbenem postopku 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavni_predpisi_v_zvezi_s_placnim_sistemom/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavni_predpisi_v_zvezi_s_placnim_sistemom/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=ZOFVI
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+izobra%C5%BEevanju+odraslih
https://linux.acs.si/memorandum/prevod/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+osnovni+%C5%A1oli
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+poklicnem+in+strokovnem+izobra%C5%BEevanju
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/
http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/
http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/
http://www.ric.si/kvalifikacije/splosne_informacije/pravne_podlage/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370
http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/
http://www.mokronog-trebelno.si/
http://www.sentrupert.si/si/
http://www.trebnje.si/
http://europa.eu/
http://www.unp.gov.si/fileadmin/unp.gov.si/pageuploads/zakonske_podlage/predpisi_eu/uredba_sveta_ES_st_1260_1999.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/u1784_99.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/u438_01.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/u448_01.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/u448_04_si.pdf
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 Pravilnik o računovodstvu CIK Trebnje 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov na CIK Trebnje 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na CIK 

Trebnje 

 Pravilnik o številu pečatov CIK Trebnje 

 Prostovoljski program CIK Trebnje 

 Register tveganj 

 Šolska pravila ocenjevanja 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov 
1. http://zakonodaja.gov.si  

2. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm  

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih 

dokumentov  

1. Letni program dela (in poročila o delu) CIK Trebnje 

2. Operativni program za obdobje 2014-2020  

3. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2013-2020 

4. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017  

5. Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021 

6. Regionalni razvojni program 2014-2020 

7. Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje  2014–2020 

8. Strategija lokalnega razvoja LAS STIK 2014-2020 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ 

 postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja 

 napredovanje strokovnih delavcev v nazive 

 napredovanje zaposlenih v plačne razrede 

 postopek volitev  

 zaposlovanje delavcev 

 postopek spremembe aktov zavoda 

 postopek izvedbe javnega naročanja 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc 

1. Evidence o zaposlenih delavcih, 

2. Evidence o stroških dela, 

3. Evidence o izrabi delovnega časa, 

4. Evidence preventivnih zdravstvenih pregledov, 

5. Evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, 

6. Evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom, 

7. Evidence zunanjih strokovnih sodelavcev, 

8. Evidenca podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih v osnovni šoli, v poklicnem 

in strokovnem izobraževanju, jezikovnih tečajih ter programih splošnega 

izobraževanje in strokovnega usposabljanja in tečajih 

9. Evidence kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo in zaključni izpit 

10. Evidence podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih 

in drugih javnoveljavnih listin 

11. Evidence izdanih potrdil 

 

Op. Evidence od 1 do 11 vodi CIK Trebnje, vendar niso javne. Podatki iz njih so 

dostopni upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. 

Zgoraj navedene evidence temeljijo na Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje 

http://zakonodaja.gov.si/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
http://www.ciktrebnje.si/katalog-javnega-znaaja/
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO96
http://www.rc-nm.si/regionalni-razvojni-dokumenti/
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
http://www.las-stik.si/
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in izobraževanja, Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o maturi, Zakonu o izobraževanju 

odraslih, Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih 

dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 

razčlenjenemu opisu delovnega 

področja organa 

/ 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij: 

- dostop preko spleta: www.ciktrebnje.si 

- fizični dostop v tajništvu zavoda, v obratovalnem času pisarne CIK Trebnje 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam desetih najpogosteje 

zahtevanih informacij oziroma 

tematskih sklopov (samodejno 

generiran seznam, ki ga določa 

povpraševanje po posamezni 

informaciji) 

- seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu 

- seznam EU projektov 

 

 

Odgovorna oseba: Patricija Pavlič, direktorica 

 

OPOMBA: Organi s sedežem na območjih občin, kjer je pri organu poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik narodne 

skupnosti, zagotovijo celoten katalog iz prejšnjega člena tudi v jeziku narodne skupnosti. 

  

http://www.ciktrebnje.si/

