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
Vrtca Ivančna Gorica, Branka Kovaček, sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Ivančna
Gorica.
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pomembnejša
5. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih
storitev, ki jih organ vodi
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1. Osnovni podatki o katalogu
Ustanovitelj vrtca:
Naziv:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Številka proračunskega uporabnika:
TRR:
Telefon- tajništvo:
Telefax:

Občina Ivančna Gorica
VVZ Vrtec Ivančna Gorica
1125559
SI 94144583
63517
SI56 0110 0600 8336 397
01/ 7887 162
01/ 7887 165

E-pošta:
Spletna stran:

vrtec@vrtec-igorica.si
https://vrtec-igorica.si

Odgovorna oseba:
ravnateljica

Branka Kovaček, dipl.vzg.

Datum zadnje spremembe kataloga:
Dostopnost kataloga:
Druge oblike kataloga:
Pravna podlaga:

16.02.2021
Spletna stran Vrtca Ivančna Gorica
Tiskana oblika dostopna na upravi Vrtca Ivančna Gorica
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja
Organigram in podatki o organizaciji zavoda

UPRAVNO-GOSPODARSKO
PODROČJE

PEDAGOŠKO-STROKOVNO
PODROČJE

VODSTVENA DELA

VZGOJNOVARSTVENA DELA

•ravnatelj vrtca
•pomočnik ravnatelja vrtca

•vzgojitelj predšolskih otrok
•vzgojitelj predšolskih otrok v razvojnem
oddelku
•vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik
vzgojitelja
•vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč

RAČUNOVODSKO
ADMINISTRATIVNA DELA
•računovodja
•knjigovodja
•poslovni sekretar ali tajnik
•administrator

SVETOVALNA DELA

TEHNIČNA DELA:

DRUGA STROKOVNA DELA

OSKRBOVALNO - PREHRAMBNA

•organizator prehrane
•organizator zdravstveno-higienskega
režima

•glavni kuhar
•kuhar
•dietni kuhar
•kuharski pomočnik

•svetovali delavec

DRUGA DELA
TEHNIČNA DELA:
VZDRŽEVALNA
•hišnik
•šofer/voznik
•perica
•perica - šivilija
•čistilec

Delovni opis področja organa
Predšolska vzgoja

•spremljevalec otroka s posebnimi
potrebami

Seznam organizacijskih enot
Vrtec Ivančna Gorica domuje na 7 lokacijah in v 11 stavbah. Otroci so razporejeni v 38 oddelkih.
1. Matični vrtec – vrtec Marjetica
Dislocirana oddelka Muljava

Ivančna Gorica, cesta občine Hirschaid 6
Ivančna Gorica, Muljava 3

2. Vrtec Čebelica
Dislocirana oddelka

Šentvid pri Stični, Šentvid 43/a
Šentvid pri Stični, Šentvid 46 (OŠ)

3. Vrtec Miška

Stična, Stična 24

4. Vrtec Polžek
Višnja Gora, Ciglerjeva 27
Vrtec Polžek – v stavbi OŠ Višnja Gora Višnja Gora, cesta na Polževo 26
Vrtec Polžek – stavba PTT in stan. blok Višnja Gora, Ciglerjeva 25
5. Vrtec Sonček

Zagradec, Zagradec 31

6. Vrtec Pikapolonica

Ivančna Gorica, cesta občine Hirschaid 3

7. Vrtec na Krki

Krka, Krka 1

Delovno področje javnega zavoda
Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ivančna Gorica je javni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je
ustanovila Občina Ivančna Gorica. Njegova temeljna naloga oziroma poslanstvo je pomoč staršem pri
celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti oziroma
pogojev za razvoj otrokov celostni razvoj. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999)
in dodatek za Rome.
Organi javnega zavoda:
• svet zavoda
• ravnatelj
• strokovni organi
• svet staršev

Kontaktni podatki oseb-e, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Branka Kovaček
Cesta občine Hirshaid 6
1295 Ivančna Gorica
01/ 788 71 60 ali 031 369 511
e-pošta: branka.kovacek@guest.arnes.si

3. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
javnega zavoda
Zakoni in podzakonski akti:
Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o plačilih staršev
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Predpis lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
Splošni akti javnega zavoda:
Pravila javnega VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o varstvu pri delu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti
Pravilnik o računovodstvu
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o odgovornosti delavcev javnega VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o varnosti otrok v javnem VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o varstvu pred požarom v javnem VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev javnega VVZ Vrtec Ivančna
Gorica
Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov delavcev v javnem VVZ
Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o službenih vozilih in notranji kontroli v javnem VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o blagajniškem poslovanju v javnem VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Pravilnik o prisotnosti prepovedanih substanc
Splošni akti javnega zavoda po letih:/
Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda:
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:/
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda po letih:/

4. Seznam sprejetih in predlaganih strateških dokumentov in
programski dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča,
menja in analize z delovnega področja zavoda
Seznam strateških in programskih dokumentov:
1. Kurikulum za vrtce
2. Letni delovni načrt Vrtca Ivančna Gorica
3. Razvojni načrt Vrtca Ivančna Gorica
4. Finančni načrt Vrtca Ivančna Gorica
5. Samoevalvacijsko poročilo Vrtca Ivančna Gorica
6. Realizacija letnega delovnega načrta Vrtca Ivančna Gorica

5. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ
vodi
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo
postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.
Normativna podlaga:
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Seznam evidenc s katerimi organ upravlja:
1.Ime evidence: Evidenca vpisanih in vključenih otrok
Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2. Ime evidence: Evidenca plačil staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna
3. Ime evidence: Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

4. Ime evidence: Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna
5. Ime evidence: Število prostih mest v vrtcu
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v
vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna.
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na Portalu MIZŠ
6. Ime evidence: Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v
program vrtca.
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Dostop do evidence: evidenca je dostopna na Portalu MIZŠ
7. Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih
vodi organ na podlagi področne zakonodaje
Publikacija Predstavitev Vrtca Ivančna Gorica
Publikacija: Prvič v vrtec
Publikacija: Zdravje v vrtcu
Publikacija: FIT vrtec
Zloženke
Dostop do zbirke: Informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju javnega zavoda: delovanje Sveta staršev
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev in koristi otrok v vrtcu.
Naloge so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI ). Svet staršev ravna in
deluje v skladu z sprejetim Poslovnikom sveta staršev.
Svet staršev :
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
- daje mnenje in pobude o predlogu LDN vrtca;
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
- voli predstavnike v Svet vrtca;
- opravlja druge naloge v skladu s Poslovnikom sveta staršev, Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanju ter drugimi predpisi,
- predlaga obravnave za Svet Zavoda Vrtca Mavrica Trebnje.
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:/

7. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur, od
8.30 do 13.30 ure.
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve:
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru,
da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani javnega zavoda nudimo možnost
pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

8. Stroškovnik in cenik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za
posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne
zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja
svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen
ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem
obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja
zahtevanih informacij.

9. Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega
značaja
Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:
- o vpisu otrok,
- o prostih mestih,
- o čakalnih vrstah,
- o možnosti sprejema otroka v vrtec,
- o ekonomski ceni programa v vrtcu,
- o obogatitvenih dejavnostih,
- o programih v vrtcu.

