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UVODNIK
Spoštovani,

pred vami je vodnik, ki smo ga napisali člani študijskega krožka »Poznam deželo, ki je trenutno moj 
dom?« v sodelovanju s Svetovalnim središčem Novo mesto.
Člani krožka prihajamo iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Hrvaške, Dominikanske republike, Ru-
sije, Kolumbije in Slovenije. Priročnik je nastal z željo, da vsem migrantom olajšamo bivanje v Novem 
mestu. Člani so pri pisanju vsebin izhajali iz svojih izkušenj, in sicer so se tudi sami srečevali z izzivi, 
kam in kako vpisati otroka v šolo ali vrtec, kam se vključiti v tečaj slovenskega jezika, kje v Novem 
mestu se nahajajo določene ustanove (npr. upravna enota, policijska postaja ...), kako pridobiti dovo-
ljenje za bivanje in podobna vprašanja. Odgovore najdete v nadaljevanju. Člani upamo in želimo, da 
vam bo vodnik v pomoč. 

Veseli bomo, če boste vodnik posredovali naprej, da doseže čim širši krog ljudi. 

Barbara Hudoklin, animatorka študijskega krožka »Poznam deželo, ki je trenutno moj dom?«
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Lega: 
srednjeevropska država

Uradni jezik: 
slovenščina, na narodnostno mešanih območjih 
tudi madžarščina in italijanščina

Glavno mesto: 
Ljubljana

Denarna enota: 
evro (EUR)

Število prebivalcev: 
2.061.085 (podatek iz leta 2014)

Zastava:

1.    SLOVENIJA1.

Himna: 
Zdravljica (7. kitica), avtor France Prešeren

Velikost: 
20.273 km²

Sosednje države: 
Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška
Parlamentarna republika 

Parlamentarna republika

Nujne informacije
Klic v sili: 112 

Policija: 113

Dolenjske lekarne: Kandijska cesta 1, 8000 
Novo mesto, 07 39 32 913, dežurstvo za nujna 
zdravila deluje neprekinjeno
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ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
t: 07 39 16 700 

e: info@zd-nm.si
w: www.zd-nm.si

 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
t: 07 39 16 100 
e: tajništvo@sb-nm.si
w: www.sb-nm.si 

V tej ustanovi lahko poiščete naslednjo zdravni-
ško pomoč:
• pregled specialista,
• različne vrste kirurških operacij,
• pomoč pri porodu,
• sprejem v bolnišnico,
• nujno medicinsko pomoč (v nujnih prime-

rih pokličite rešilca na tel. št. 112).

2.    PREGLED POMEMBNIH USTANOV V NOVEM MESTU 2.

V tej ustanovi se lahko oglasite, če potrebujete:
• nujno ali splošno medicinsko pomoč ali 

pomoč specialista, 
•  pomoč osebnega zdravnika, zobozdravni-

ka, pediatra, ginekologa, patronažno se-
stro, psihiatra itd., 

•  analizo krvi, urina in podobno.  

2.

zd-nm.si
http://www.zd-nm.si/
sb-nm.si
http://www.sb-nm.si/
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MESTNA HIŠA

Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
t: 07 39 39 335

e: mestna.obcina@novomesto.si
w: www.novomesto.si

UPRAVNA ENOTA

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
t: 07 39 39 168
e: ue.novomesto@gov.si
w: www.upravneenote.gov.si/novo_mesto
w: E-uprava: http://e-uprava.gov.si/e-uprava

V tej ustanovi lahko: 
• urejate dokumentacijo (dovoljenje za 

začasno ali stalno bivanje, vozniško do-
voljenje, dokumenti za poroko, pridobite 
potrdilo za brezplačni tečaj slovenščine za 
tujce, državljanstvo),

• overite spričevala in ostale dokumente. 

Uradne ure: 
ponedeljek, torek: od 8.00 do 12.00  in od 13.00 do 15.00 

sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 
petek: od 8.00 do 13.00

četrtek: ni uradnih ur 

Ta ustanova predstavlja:
• sedež občine,
• urad župana in občinske uprave. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Novo_mesto
mailto:mestna.obcina@novomesto.si
http://www.novomesto.si/
mailto:ue.novomesto@gov.si
www.upravneenote.gov.si/novo
http://e-uprava.gov.si
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KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Knjižnica Mirana Jarca se nahaja v centru Nove-
ga mesta, v bližini Novega trga. Opremljena je s 
knjigami iz najrazličnejših področij književnosti, 
naravoslovnih in družabnih ved. Če se želite čim 
prej naučiti slovenščino in potrebujete učbenike 
ali vaje za učenje, vam je vpis v knjižnico najbolj-
ša in najcenejša izbira. Tukaj boste našli knjige za 
učenje slovenščine za tujce, od osnovne do viso-
ke stopnje znanja, zbirke vaj in potrebne slovarje. 
Svojim članom v knjižnici omogočajo brezplačen 
dostop do interneta na številnih računalnikih. Tu 
lahko poiščete kakršnekoli informacije na spletnih 
straneh v mirnem in tihem okolju. Za vpis v knji-
žnico ne potrebujete ničesar posebnega. Dovolj 
je, da imate s seboj osebni dokument ter izpolni-
te obrazec z osebnimi podatki, ki ga boste dobili 
na recepciji knjižnice. Članarina znaša 10 evrov 
in jo boste plačali samo enkrat pri vpisu, v prime-
ru, da ste že zaposleni. Za tiste, ki ste brezposelni 
in prinesete potrdilo o brezposelnosti, je vpis v 
knjižnico brezplačen. Takšno potrdilo lahko dobi-
te na Zavodu za zaposlovanje v Novem mestu, če 
ste že prijavljeni pri njih kot brezposelna oseba. 
Vpisa v knjižnico ni treba plačati tudi otrokom ali 
upokojencem. Po vpisu vam bo prijazno osebje 
knjižnice podrobno razložilo, kakšne možnosti so 
vam na voljo v knjižnici, kako iščete gradiva, ki jih 
želite prebrati, kdaj je rok za vrnitev izbranih knjig 
itd. Prijetno branje in pridobivanje novih znanj!

Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto
t: 07/ 39 34 600

e: knjiznicanm@nm.sik.si
w: www.nm.sik.si

V knjižnico se je potrebno vpisati in pridobiti 
člansko izkaznico. 

V tej ustanovi:
• si lahko izposodite knjige, revije, časopise, 

CD, DVD,
• uporabljate računalnik in internet,
• obiskujete bralne krožke, prireditve, pravljič-

ne večere,
• berete ali se učite.

   

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka: od 7.00 do 19.00
sobota: od 8.00 do 13.00

mailto:knjiznicanm@nm.sik.si
www.nm.sik.si
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DOLENJSKI MUZEJ

Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
t: 07 373 11 30

e: dolenjski.muzej@guest.arnes.si
w: www.dolmuzej.com 

V tej ustanovi:
• si lahko ogledate razstave, starine,
• lahko izveste veliko o kulturi in zgodovini 

Dolenjske. 

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Kolodvorska ulica 1, 8000 Novo mesto
t: 07 298 39 34
w: www.slo-zeleznice.si
e: potnik.info@slo-zeleznice.si
Informacije za potnike: 1999

V tej ustanovi:
• lahko kupite ali rezervirate vozovnico za pre-

voz z vlakom,
• dobite odgovore na vprašanja o voznem 

redu vlakov. 
 

mailto:dolenjski.muzej@guest.arnes.si
http://www.dolmuzej.com/
http://www.slo-zeleznice.si/
potnik.info
slo-zeleznice.si
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POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO

Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto
t: 07 332 72 00

e: punm@policija.si
w: www.policija.si

Nujni klici: 113
Anonimni telefon: 080 1200

V tej ustanovi:
• prijavite prihod preden dobite dovoljenje za 

prebivanje,
• prijavite kazniva dejanja (npr. krajo, vlom 

ipd.),
• se lahko oglasite, če potrebujete še 

kakšno  drugo pomoč policije.

POŠTA SLOVENIJE NOVO MESTO

Novi trg 7, 8000 Novo mesto
t: 07 371 86 80
e: info@posta.si
w: www.posta.si

V tej ustanovi lahko:
• pošljete pisma, razglednice in ostalo pošto,
• plačate položnice,
• pošljete ali prevzamete paket.

Uradne ure: 
Ponedeljek/petek: od 8.00 do 19.00, 

sobota: od 8.00 do 12.00

mailto:punm@policija.si
www.policija.si
mailto:info@posta.si
www.posta.si
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TIC NOVO MESTO

Glavni trg 6, 8000 Novo mesto
t: 07 393 92 63
t: 07 393 92 65

e: tic@novomesto.si
w: www.visitnovomesto.si

POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE

Mušičeva 2, 8000 Novo mesto
t: 07 393 44 20
e: info@posvetovalnica.si
w: www.posvetovalnica.si

V tej ustanovi lahko:
• otroci, mladostniki in njihovi starši dobite 

pomoč pri učnih težavah, težavah s komuni-
kacijo in psihosomatskih težavah. 

V tej ustanovi lahko:
• dobite zemljevid Novega mesta in ostale tu-

ristične informacije, letake, 
• dobite vse podatke o prenočiščih, gostinski 

ponudbi, prireditvah, zabavi, športu in drugih 
možnostih aktivnega preživljanja prostega 
časa.

mailto:tic@novomesto.si
www.visitnovomesto.si
mailto:info@posvetovalnica.si
http://www.posvetovalnica.si/
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

Prešernov trg 7  
t: 07 393 35 00  

e: OENM@zzzs.si  
w: www.zzzs.si

 
V tej ustanovi:
• si urejate zdravstveno zavarovanje. 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS, OBMOČNA 
SLUŽBA NOVO MESTO

Trdinova 10, 8000 Novo mesto
t: 07 393 58 00
e: gpzrsznovomesto@ess.gov.si
w: www.ess.gov.si

Uradne ure: 
ponedeljek/torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, 

sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, 
četrtek: ni uradnih ur,

petek: od 8.00 do 13.00.

mailto:OENM@zzzs.si
www.zzzs.si
mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
www.ess.gov.si


13

Novo mesto, moj drugi dom Vodnik za tujce

URAD ZA DELO NOVO MESTO 

Mušičeva 15, 8000 Novo mesto
t: 07 393 58 30

e: gpzrsznovomesto@ess.gov.si
w: www.ess.gov.si

DAVČNI URAD NOVO MESTO 

Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto
t: 07 371 96 00
e: gp.durs-nm@gov.si
w:www.durs.gov.si/ 

V tej ustanovi:
• vam izdajo davčno številko,
• prijavite družinske člane zaradi ustreznega 

obračuna davka.

V tej ustanovi:
• se lahko prijavite v evidenco brezposelnih 

oseb, 
• iščete prosta delovna mesta, 
• dobite potrdila za dokazovanje vašega de-

lovnega statusa,
• dobite svetovanje glede zaposlitve.

mailto:gpzrsznovomesto@ess.gov.si
www.ess.gov.si
file:///C:/Users/Simona/Desktop/RIC/Za%c5%beivimo%20v%20novi%20dr%c5%beavi/VODNIK%20ZA%20TUJCE/javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9fo-ctqr,mlZfnu-rh');
http://www.durs.gov.si/


14

Novo mesto, moj drugi dom Vodnik za tujce

AVTOBUSNA POSTAJA NOVO MESTO

Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto
t: 07 332 11 23

w: http://arriva.si/naslovna/aktualni-vozni-redi-ce-
niki/arriva-vozni-redi/mestni-promet-novo-mesto/

vozni-redi-v-mestnem-prometu-novo-mesto

V tej ustanovi lahko:
• kupite ali rezervirate vozovnico za prevoz z 

avtobusom,
• pogledate vozni red avtobusov,
• dobite odgovore na vprašanja o avtobusnih 

prevozih.

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Resslova 7b, 8000 Novo mesto
t: 07 393 26 40
e: gpcsd.novom@gov.si
w: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/soci-
ala/izvajalci 
w: www.scsd.si

Če izpolnjujete določene pogoje, v tej ustanovi 
lahko: 
• pridobite denarno socialno pomoč, otroški 

dodatek,
• uredite porodniški dopust,
• koristite družinsko svetovanje, posvetovalni-

co za mlade, družinsko terapijo, prvo social-
no pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za 
dom in na domu. 

Uradne ure: 
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,

sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,
petek: od 8.00 do 12. 00.

tel:(7)33-21-123
http://arriva.si/naslovna/aktualni-vozni-redi-ceniki/arriva-vozni-redi/mestni-promet-novo-mesto/vozni
http://arriva.si/naslovna/aktualni-vozni-redi-ceniki/arriva-vozni-redi/mestni-promet-novo-mesto/vozni
http://arriva.si/naslovna/aktualni-vozni-redi-ceniki/arriva-vozni-redi/mestni-promet-novo-mesto/vozni
mailto:gpcsd.novom@gov.si
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/
http://www.scsd.si/
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VARNA HIŠA NOVO MESTO
p.p. 345

8000 Novo mesto
Lokacija varnih hiš je tajna

t: 07 332 68 95
t: 031 393 614

V tej ustanovi:
• nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo 

kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično 
ali spolno), možnost umika in nastanitve. 

Uradne ure: 
ponedeljek: od 8.00 do 15.00,

sreda: od 8.00 do 17.00,
petek: od 8.00 do 13.00.

Vsako sredo od 13.00 do 16.00 (07 39 33 121) lahko v skladi-
šču oddate in prejmete oblačila, obutev in igrače za otroke.

RDEČI KRIŽ

RK Slovenije, Območno združenje Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto

t: 07 393 31 20
e: novo-mesto.OZRK@ozrks.si

w: http://novomesto.ozrk.si

V tej ustanovi:
• lahko pridobite humanitarno pomoč,
• lahko darujete stvari, ki jih več ne potrebu-

jete,
• imajo otroci iz socialno šibkejšega okolja 

možnost, da izkoristijo možnost za letovanje 
na Debeli rtič,

• lahko delate prostovoljno – npr. 
obiskujete starejše na domu,

• lahko opravite meritve holeste-
rola, sladkorja v krvi in krvnega 
tlaka,

• opravljate izpit iz prve pomoči. 

mailto:novo-mesto.OZRK@ozrks.si
http://novomesto.ozrk.si
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ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO

Smrečnikova ulica 60, 8000 Novo mesto
t: 07 384 44 22

e: info@nm.karitas.si
w: www.karitas.si

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNE-
GA DELA NOVO MESTO - DRPD

Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
t: 07 337 39 20
e: drpd_nm@siol.net   
w: www.drpdnm.si

V tej ustanovi:
• se lahko udeležite brezplačnega pouka slo-

venščine,
• vaš otrok dobi brezplačno pomoč pri izdelavi 

domačih nalog, sodeluje v različnih dejavno-
stih in ustvarjalnih delavnicah,

• delate prostovoljno in tako pomagate dru-
gim.

V tej ustanovi lahko:
• dobite humanitarno pomoč,
• darujete,
• delate prostovoljno.

mailto:info@nm.karitas.si
http://www.karitas.si/
mailto:drpd_nm@siol.net
www.drpdnm.si
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RIC NOVO MESTO

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
t: 07 393 45 50
e: ric@ric-nm.si

w: www.ric-nm.si

V tej ustanovi: 
• se lahko udeležite brezplačnega tečaja slo-

venščine (ZIP – Začetna integracija priseljen-
cev), če na upravni enoti pridobite potrdilo o 
izpolnjevanju pogojev za udeležbo;

• se udeležite različnih programov izobraže-
vanja odraslih (tečaji za prosti čas, tuji jeziki, 
računalništvo itd.);

• sodelujete v različnih programih, ki so pose-
bej načrtovani za tujce; 

• v Središču za samostojno učenje (EDUS-u) se 
lahko samostojno učite, pridobite pomoč pri 
učenju ali pri pripravi na izpit iz slovenskega 
jezika na osnovni ravni, pisanju življenjepisa 
in vloge za zaposlitev, brezplačno dostopate 
do računalnika, si natisnete dokumente;

• se vpišete v osnovno šolo za odrasle; 
• v Svetovalnem središču Novo mesto dobite 

svetovanje in informiranje glede iskanja za-
poslitve in  izobraževanja;

• se lahko vpišete v Univerzo za tretjo življenj-
sko obdobje, če ste upokojeni, in se udeležite 
različnih izobraževalnih programov in izme-
njate svoje izkušnje z ostalimi upokojenci.

V RIC-u izvajajo različne projekte za različne cilj-
ne skupine, tako mednarodne kot nacionalne itd. 

mailto:ric@ric-nm.si
www.ric-nm.si
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Avtobusna postaja v Novem mestu se nahaja na naslovu Topliška cesta 1, več informacij lahko dobite 
na telefonski številki  07 332 11 23.

3.    PREVOZ V NOVEM MESTU 

Delovni čas: 
ponedeljek: od 6.20 do 14.20,
sobota, nedelje in prazniki: zaprto,
zadnje tri in prve tri delovne dni v mesecu je delovni čas: 
od 6.20 do 15.45.

Vozovnico lahko kupite tudi pri vozniku, 
toda v tem primeru je cena vozovnice 1,50 
EUR. 
V Novem mestu obratuje 6 linij, obstaja 
zimski in poletni vozni red. Več informacij 
o voznem redu in skici linij lahko dobite na 

katerikoli avtobusni postaji v Novem mestu in na 
spletni strani www.arriva.si. 

Za prevoz potrebujete vozovnice. Obstajajo me-
sečne in enkratne vozovnice. Mesečno vozovnico 
lahko kupite na avtobusni postaji. Prvič, ko greste 
po mesečno vozovnico, potrebujete svojo foto-
grafijo, na avtobusni postaji izpolnite obrazec ter 
plačate 11,40 EUR. 9 EUR je cena vozovnice, 2,40 
EUR stane izkaznica. Ko pridobite izkaznico, bos-
te plačali 9 EUR za cel mesec in lahko se boste 
vozili na katerikoli mestni liniji. Enkratne vozovni-
ce lahko dobite v trafikah, cena je 0,60 EUR. 

Trafike, v katerih prodajajo enkratne vozovnice za 
mestni promet Novo mesto: 

3 DVA: 
• GLAVNI TRG 
• PRI BOLNICI 

DELO PRODAJA: 
• BRŠLJIN BTC 
• KANDIJA 
• NOVI TRG 

3.

http://www.arriva.si
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Glede vprašanj v povezavi z izobraževanjem se 
lahko obrnete na:

SVETOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO 

deluje v RIC-u novo mesto, Topliška cesta 2, 
8000 Novo mesto 

t: 07 393 45 52, 031 701 191
e: svetovalno.sredisce@ric-nm.si

w: www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce 

V Svetovalnem središču Novo mesto dobite:
• pomoč pri prijavi na izpit iz slovenskega je-

zika na osnovni ravni in informacije v zvezi z 
izvedbo izpita,

• svetovanje in pomoč pri ovrednotenju znanja  
v primeru, ko se pripravljate na izpite iz slo-
venskega jezika (možnost reševanja testa in 
ovrednotenja znanja),

• pomoč pri priznavanju in vrednotenju izobra-
ževanja,

• pomoč in nasvete pri odločanju za različne 
načine učenja slovenskega jezika (individual-
no, tečaji, študijski krožki, posebni programi, 
namenjeni tujcem),

• svetovanje glede nadaljnjega izobraževanja,
• svetovanje glede zaposlovanja (pomoč pri pi-

sanju vlog za zaposlitev, življenjepisa, pripra-
va na razgovor z delodajalcem itd.),

• pomoč pri urejanju statusnih vprašanj.

4.    IZOBRAŽEVANJE4.

svetovalno.sredisce
ric-nm.si
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno
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IZOBRAŽEVALNI SISTEM

Vir: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_
naric_center_slovenija/solski_sistem_v_rs/

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_naric_center_slovenija/solski_sistem_v_rs
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_naric_center_slovenija/solski_sistem_v_rs
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Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja, osnovnošolsko, srednješolsko in terci-
arno izobraževanje. 

V osnovno šolo vpišete otroka pri šestih letih, šolanje pa traja 9 let in je obveznao za vse državljane 
Slovenije. Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 24. junija. Med šolskim letom imajo osnovnošolci 
tudi počitnice, in sicer jesenske (zadnji teden v oktobru), novoletne in zimske, ki so regionalno ločene, 
kar pomeni, da imajo nekatere šole počitnice en teden prej kot druge šole. V 6. in 9. razredu imajo 
učenci nacionalno preverjanje znanja, ki je obvezno. Ob koncu 9. razreda se osnovnošolci odločijo za 
vpis na želeno srednjo šolo. 
Srednješolsko izobraževanje se deli na splošno (gimnazija traja 4 leta), srednje tehniško in strokovno 
izobraževanje (traja 4 leta), srednje poklicno izobraževanje (traja 3 leta) in poklicno tehniško izobraže-
vanje (PTI, vpis v program po zaključeni poklicni šoli, traja 2 leti) in nižje poklicno izobraževanje (traja 
2 leti za tiste, ki niso dokončali osnovne šole). 
Vsako leto v mesecu februarju srednje šole pripravijo informativne dneve za učence, ki se lahko poza-
nimajo o programih, ki jih interesirajo. Učenci se vpisujejo v srednje šole v mesecu aprilu. Šolsko leto 
se v srednjih šolah začne enako kot v osnovnih šolah, tudi počitnice potekajo v istem terminu. Možen 
je tudi vpis v maturitetni ali poklicni tečaj. 

Tretji sklop izobraževanja, terciarno izobraževanje, je sestavljen iz dveh delov, višjega strokovnega izo-
braževanja (traja 2 leti) in visokošolskega izobraževanja (traja 3 ali 4 leta). Visokošolsko izobraževanje 
je v Sloveniji urejeno z bolonjskim sistemom. Prva stopnja so visokošolski strokovni študijski programi 
in univerzitetni študijski programi, druga stopnja so magistrski študijski programi in enoviti magistrski 
študijski programi, tretja stopnja pa so doktorski študijski programi. 

Svoje izobraževanje lahko nadaljujete v programih izobraževanja odraslih, tako formalnih, neformalnih 
in priložnostnih. Več informacij dobite v Svetovalnem središu Novo mesto, ki smo ga že predstavili. 
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VRTCI V NOVEM MESTU

Vrtci v Novem mestu so razdeljeni na dve samos-
tojni organizaciji:

Vrtec Ciciban 
Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto

t: 07 371 83 11 
e: vrtec-ciciban.nm@guest.arnes.si

w: www.ciciban-nm.si

Vrtec Pedenjped Novo mesto
Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto

t: 07 371 82 50
t: 041 287 685

e: info@vrtec-pedenjpednm.si
w: www.pedenjpednm.si

Vrtec Ciciban združuje deset večjih in manjših 
vrtcev:  
• Enota Ciciban: Ragovska ulica 18,
• Enota labod: Seidlova 33,
• Enota Bibe: Seidlova 40, 
• Enota Kekec: Smrečnikova ulica 16,
• Enota Najdihojca: Mali Slatnik 7,
• Enota Marjetica: Lešnica 15, 8222 Otočec,
• Enota Palček: Splošna bolnišnica Novo mes-

to, 
• Enota Palčica: Vrhovčeva 4, 
• Enota Žabice: Drejčetova pot 8,
• Enota Mehurčki: Ragovska ulica 30.

Vrtec Pedenjped posluje v devetih organizacij-
skih enotah:
• Enota Pedenjped: Šegova ulica 22,
• Enota Rdeča kapica: Šegova ulica 5,
• Enota Metka: Kettejev drevored 5,
• Enota Ostržek: Ulica Danila Bučarja 2,
• Enota Pikapolonica: Brezje 8,
• Enota Škratek: Šegova ulica 114,
• Enota Sapramiška: Ulica Slavka Gruma 63,
• Enota Cepetavček: Ob potoku 12.

V Mestni občini Novo mesto delujeta še dva vrt-
ca v okviru osnovnih šol:
• Vrtec Škrat, pri Osnovni šoli Stopiče: Stopiče 

37, 8322 Stopiče,
• Vrtec Brusnice: Velike Brusnice 101, 8321 

Brusnice.

In še dva zasebna vrtca:
• Vrtec Ringa Raja: Ragovo 2,
• Vrtec Jana: Pod Trško goro 13.

mailto:vrtec-ciciban.nm@guest.arnes.si
http://www.ciciban-nm.si
vrtec-pedenjpednm.si
www.pedenjpednm.si
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OSNOVNE ŠOLE V NOVEM MESTU

Osnovne šole so javni zavodi, katerih ustanovi-
teljica je Mestna občina Novo mesto. V občini je 
devet osnovnih šol s štirimi podružnicami:

Osnovna šola Bršljin
Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto

t: 07 338 14 00 
w: www.brsljin.si

Osnovna šola Brusnice
Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice

t: 07 308 56 14 
w: www.os-brusnice.si 

Osnovna šola Center
Seidlova cesta 7, Novo mesto

t: 07 371 90 00 
w: www.os-center.si

Podružnična osnovna šola Mali Slatnik
Mali Slatnik 7, Novo mesto

t: 07 334 41 35
w: www.os-center.si

Osnovna šola Dragotin Kette
Šegova ulica 114, Novo mesto 

t: 07 373 08 50
w: www.dknm.si

Osnovna šola Drska
Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto

t: 07 393 58 60
w: www.os-drska.si

Osnovna šola Grm
Trdinova ulica 7, Novo mesto
t: 07 393 59 00
w: www.osgrm.si

Osnovna šola Otočec
Šolska cesta 20, 8222 Otočec
t: 07 309 99 00
w: www.os-otocec.si

Osnovna šola Stopiče
Stopiče 37, 8322 Stopiče
t: 07 308 09 00
w: www.osstopice.si 

Podružnična osnovna šola Dolž
Šolska cesta 11, Novo mesto
t: 07 308 92 56

Podružnična osnovna šola Podgrad
Podgrad 2, Novo mesto
t: 07 308 96 89

Osnovna šola Šmihel
Šmihel 2, Novo mesto
t: 07 393 51 00
w: www.os-smihel.si

Podružnična osnovna šola Birčna vas
Birčna vas 1, Novo mesto
t: 07 307 95 50

www.brsljin.si
www.os-brusnice.si
www.os-center.si
www.os-center.si
www.dknm.si
www.os-drska.si
www.osgrm.si
www.os-otocec.si
www.osstopice.si
www.os-smihel.si
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SREDNJE IN VIŠJE ŠOLE V NOVEM MESTU

Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto

t: 07 371 85 00
w: www.gimnm.org 

Na Gimnaziji izvajajo naslednje programe: gim-
nazija, športni oddelek, klasična gimnazija, ma-
turitetni tečaj.

Srednja ekonomska šola Novo mesto
Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto

t: 07 393 32 60
w: www.esnm.si 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: eko-
nomska gimnazija, ekonomski tehnik, ekonomski 
tehnik PTI, medijski tehnik, trgovec.   

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto

t: 07 393 47 00  
w: www.grm-nm.si

Enote: 
• Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: kme-
tijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, 
naravovarstveni tehnik, gospodar na podeželju, 
vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar, pomočnik v bi-
otehniki in oskrbi, kmetijsko-podjetniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, tehniška gimnazija.

• Višja strokovna šola

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: 
upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in 
turizem, naravovarstvo.

• Srednja šola za gostinstvo in turizem 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: 
gastronomske in hotelirske storitve, gastronomi-
ja in turizem, gastronomija.

• Dijaški in študentski dom
• Razvojni inštitut
• Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
t: 07 393 21 00
w: www.sc-nm.si

V sklopu centra delujejo: 
• Srednja strojna šola 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: 
strojni tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, me-
hatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, 
oblikovovalec kovin – orodjar, avtoservisni teh-
nik, pomočnik v tehnoloških procesih. 

• Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: ele-
ktrikar, elektrotehnik, računalnikar, tehnik raču-
nalništva.

www.gimnm.org
www.esnm.si
www.grm-nm.si
www.sc-nm.si
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• Srednja gradbena in lesarska šola 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: 
gradbeni tehnik, zidar, tesar, pečar-polagalec ke-
ramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje, 
lesarski tehnik, mizar, obdelovalec lesa. 

• Srednja zdravstvena in kemijska šola 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: ke-
mijski tehnik, zdravstvena nega, bolničar nego-
valec, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik).

• Srednja šola Metlika

Izvajajo naslednji izobraževalni program: pred-
šolska vzgoja.
 
Enota za izobraževanje odraslih

• Višja strokovna šola 

Izvajajo naslednje izobraževalne programe: 
strojništvo, informatika, elektronika, varstvo oko-
lja in komunala, logistično inženirstvo, lesarstvo, 
kozmetika.

• Medpodjetniški izobraževalni center

SEZNAM VISOKOŠOLSKIH USTANOV IN 
FAKULTET V NOVEM MESTU

Visoka šola za upravljanje in poslovanje 
Novo mesto

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
t: 07 393 00 10 

e: vsup.nm@guest.arnes.si; referat@vs-nm.si
w: www.vsup.vs-nm.si

Visoka šola za tehnologije in sisteme – VITES
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
t: 07 393 00 19
e: vites.nm@guest.arnes.si
w: www.vites.vs-nm.si

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
t: 07 393 00 30, 07 393 00 18
e: fzv.nm@guest.arnes.si
w: www.fzv.vs-nm.si

Fakulteta za poslovne in upravne vede
Na Loko 2, 8000 Novo mesto, 
t: 07 393 00 10
e: vsup.nm@guest.arnes.si; referat@vs-nm.si
w: www.fpuv.vs-nm.si

Fakulteta za informacijske študije
Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto
t: 07 373 78 84
e: info@fis.unm.si, referat@fis.unm.si
w: www.fis.unm.si/

mailto:vsup.nm@guest.arnes.si
mailto:referat@vs-nm.si
www.vsup.vs-nm.si
mailto:vites.nm@guest.arnes.si
www.vites.vs-nm.si
mailto:fzv.nm@guest.arnes.si
www.fzv.vs-nm.si
mailto:vsup.nm@guest.arnes.si
mailto:referat@vs-nm.si
www.fpuv.vs-nm.si
mailto:info@fis.unm.si
mailto:referat@fis.unm.si
www.fis.unm.si
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Fakulteta za organizacijske študije 
Novi trg 5, 8000 Novo mesto

t: 05 907 41 64
e: referat@fos.unm.si

w: www.fos.unm.si

Fakulteta za industrijski inženiring - FINI
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

t: 07 393 22 06
e: fini-unm@guest.arnes.si

w: www.fini-unm.si

Visoka šola za upravljanje podeželja 
Grm Novo mesto

Sevno 13, 8000 Novo mesto
t: 07 393 47 06

e: info@vsgrm.unm.si
w: www.vsgrm.unm.si

DOBA 
(Razvojno izobraževalni center Novo mesto je 

študijsko središče za študij na daljavo) 
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

t: 07 393 45 54, 
t: 051 670 968

e: gregor.sepaher@ric-nm.si
w: www.ric-nm.si 

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE 
IZOBRAŽEVANJA
 
1. Priznavanje izobraževanja za namen nada-

ljevanja izobraževanja v Sloveniji vložite na 
izobraževalni organizaciji, kjer želite nada-
ljevati svoje izobraževanje. Vložite vlogo na 
obrazcu N. 

2. Vrednotenje izobraževanja je postopek, v 
katerem se o opravljenem izobraževanju 
izda mnenje, ki je informativno-svetovalne 
narave. Vložite vlogo na obrazcu V. 

Kontakt:
ENIC-NARIC center SLOVENIJA
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
t: 01 478 47 45
t: 01 478 47 19
e: enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
w: www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/
enic_naric_center_slovenija

mailto:referat@fos.unm.si
www.fos.unm.si
mailto:fini-unm@guest.arnes.si
www.fini-unm.si
mailto:info@vsgrm.unm.si
www.vsgrm.unm.si
gregor.sepaher
ric-nm.si
http://www.ric-nm.si
mailto:enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_naric_center_slovenija/
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/enic_naric_center_slovenija/


27

Novo mesto, moj drugi dom Vodnik za tujce

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
 
Program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je 
namenjen tistim, ki imajo dovoljenje za stalno ali 
začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi prido-
bivanja dovoljenja. Pravico vključitve v program 
imajo državljani tretjih držav, ki jim je pristojna 
upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju po-
gojev za udeležbo. Program je za vse udeležence, 
ki izpolnjujejo pogoje za vključitev, brezplačen. 

V programu boste lahko spoznavali slovenski je-
zik, kulturo in družbo ter zajema dva modula:
 
• začetni modul (60 ur) programa omogoča 

pridobivanje znanja za osnovno sporazume-
vanje v slovenskem jeziku in pridobivanje 
osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in 
ustavni ureditvi nove države. Vsebinsko in ni-
vojsko je povezan z nadaljevalnim modulom.

• nadaljevalni modul (120 ur) omogoča prido-
bivanje znanja za osnovno sporazumevanje 
v slovenskem jeziku okolja in pridobivanje 
osnovnih informacij o družbi, življenju, zgo-
dovini, kulturi in ustavni ureditvi Slovenije. 
Znanje in védenje, predvidoma doseženo v 
modulu, je na ravni A2, kot je opisana v doku-
mentu Skupni evropski jezikovni okvir.

 
Izvajanje je financirano iz sredstev Evropskega 
sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 
in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Mi-
nistrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. 

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI 
RAVNI

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je 
namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni sloven-
ščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o zna-
nju slovenščine kot drugega jezika za zasebne 
ali uradne namene (npr. za pridobitev slovenske-
ga državljanstva). Izpit iz slovenskega jezika na 
osnovni ravni je sestavljen iz štirih enakovrednih 
delov: trije so pisni (razumevanje govorjenih in 
zapisanih besedil, tvorjenje besedil), eden pa 
ustni.

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni se pripravlja 
in izvaja v Izpitnem centru Centra za slovenščino 
kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljublja-
ni. Poleg tega ga je mogoče opravljati še pri 12 
zunanjih izvajalcih v Sloveniji. 
Primeri izpita, prijavnica, seznam izvajalcev, po-
datek o ceni izpita: www.centerslo.net

http://www.centerslo.net/


28

Novo mesto, moj drugi dom Vodnik za tujce

Informacije glede:
• vstopa in bivanja v Sloveniji,
• dovoljenja za začasno in stalno prebivanje,
• prijave začasnega prebivališča,
• dovoljenja in prijave stalnega prebivališča,
• dela v Sloveniji in
• državljanstva

lahko dobite na naslednjih spletnih straneh:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
zavihek tujci:

w: www.ess.gov.si/tujci

Informacije za tujce:
w: www.infotujci.si/index.php

Državni portal Republike Slovenije 
(zavihek: državljani; tujina, potovanja, vizumi; 

tujci v Sloveniji):
     w: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiP-

rebivalci.euprava?zdid=498

Osebe, ki nimate državljanstva Republike Slo-
venije, pa bi ga želele pridobiti, si status lahko 
uredite v postopku tako imenovane redne na-
turalizacije. Prošnjo za pridobitev državljanstva 
Republike Slovenije vložite pri katerikoli upravni 
enoti. Za postopek pridobitve državljanstva mo-
rate plačati tudi upravno takso.

5.    DOVOLJENJA 

6.    DRŽAVLJANSTVO6.

V skladu z Zakonom o državljanstvu lahko prido-
bite državljanstvo Republike Slovenije, če izpol-
njujete naslednje pogoje: 
ste dopolnili 18 let, 
imate odpust iz dosedanjega državljanstva ali 
izkažete, da ga boste dobili, če boste sprejeti v 
državljanstvo Republike Slovenije,
dejansko živite v Sloveniji 10 let, od tega nepre-
kinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje, in 
imate urejen status tujca, 
imate zagotovljena sredstva, ki vam in osebam, ki 
jih morate preživljati, zagotavljajo materialno in 
socialno varnost,
obvladate slovenski jezik za potrebe vsakdanje-
ga sporazumevanja, kar dokažete s spričevalom o 
uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenšči-
ne na osnovni ravni,
niste bili pravnomočno obsojeni na nepogojno 
zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da 
vam ni bila izrečena pogojna obsodba na zapor-
no kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta, 
vam ni bila izrečena odpoved prebivanja v Repu-
bliki Sloveniji,
vaš sprejem v državljanstvo Republike Slovenije 
ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali 
obrambo države:
• imate poravnane davčne obveznosti,
• podate prisego o spoštovanju svobodnega 

demokratičnega ustavnega reda, ki je uteme-
ljen v Ustavi Republike Slovenije.

5.

http://www.ess.gov.si/tujci
http://www.infotujci.si/index.php
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=498
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=498


29

Novo mesto, moj drugi dom Vodnik za tujce

Koristne informacije za tujce lahko poiščete 
na spletni strani:

w: www.infotujci.si

1. januar novo leto
8. februar slovenski kulturni praznik
_________ velikonočni ponedeljek
27. april dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj praznik dela
25. junij dan državnosti

15. avgust Marijino vnebovzetje
31. oktober dan reformacije
1. november dan spomina na mrtve

25. december božič
26. december dan samostojnosti in enotnosti

7.    PRAZNIKI - DELA PROSTI 7.
DNEVI

8.    ZEMLJEVID NOVEGA MESTA 8.

V TISKANI OBLIKI – TIC
w: http://zemljevid.novomesto.si

9.    INFORMACIJE ZA TUJCE 9.

http://www.infotujci.si/
http://zemljevid.novomesto.si
http://zemljevid.novomesto.si/
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