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KATALOG

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAEAJA

. VRTEG JESENIGE



1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv orBana: Vrtec Jesenice

Sedei: Cesta Cirila Taviarja 3 a,4270 Jesenice

Telefon: 04 583 57 40

Fax:04 585 00 18

E- poita: vrtec. iesen ice@telesat. si

Odgovorna uradna oseba: Vanja Kramar, dipl. vzg., ravnatel.iica

Datum prve obiave kataloga: 4. februar 2009

Datum zadnje spremembe: februar 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: lgply1y1gaqpgp591igg6i
Druge oblike kataloga: Katalog je v fiziani obliki dostopen na sedeiu Vrtca Jesenice v iasu uradnih ur.

2. PODATKI O ORGANU IN INFORMACUAH JAVNEGA ZNACAJA S KATERIM RAZPOLAGA

2.1. Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda Vrtec Jesenice
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Kratek opis delovnega podroaja organa:

Vrtec Jesenice je javni zavod za pred3olsko vzgojo, ki ga je ustanovila Obiina Jesenice. Temel.lne

naloge vrtca so vzgoja in izobraievanje pred6olskih otrok ter sodelovanje s starii pri zagotavljanju

optimalnega celostnega razvoja otroka. lzvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Glavna dejavnost vrtca, kot javne sluibe, je po standardni klasifikaciji dejavnosti:

P 85.100 PredSolska vzgoja

Zavod lahko poleg glavne dejavnosti vrtca, kot javne sluibe, opravlja druge dejavnosti, s katero

dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaci.li dejavnosti pod Siframi:

I 56.290 Druga oskrba z jedmi

L 68.200 Oddajanje in obratovanie lastnih in najetih nepremiinin

G 47.890 Trgovina na stojnicah in trznicah z drugim blagom

R 90.010 UmetniSko uprizarjanje

.i 58.110 lzda.ia knjig

Seznam notraniih organizacilskih enot:

Zavod Vrtec Jesenice sestavljajo vzgojno-varstvene enote:

Enota Angelce OcePek

Cesta cirila Taviar,a 3 a, 4270 Jesenice

vod ia. a o @ vrtecie sen ice.5i

Tel.: 04 583 14 70

Enota Julke Pibernik

cesta Toneta Tomiiia 3, 4270 Jesenice

vod ia. ip @vrteciesenice.si

Tel.: 04 583 11 77

Enota Angelce ocepek

Cesta cirila Tavaarja 21,4270 Jesenice

vodia.scsoodai@vrteciesenice.si

Tel.: 04 583 67 47

vod ia.sczgorai@vrteciesenice.si

Tel.: 04 583 67 46

Enota cilke zupanfil
Cesta lvana Cankarja 4 e, 4270 Jesenice

vod ia.cz@vrteciesenice.si

Tel.: 04 583 57 66

Dislocirana enota Franii5ke Ambroiii

Hruiica 55 a,4276 HruSlca

vodia.sczsorai@vrteciesenice.si

Tel.: 04 583 67 50



Dislocirana enota lvanke Krniiar
Blejska Dobrava 44,4273 Blejska Dobrava

vodia.cz@vrteciesen ice.si

Tel.: 04 587 44 65

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

RavnateUica:

Vanja Kramar

Tel.: 04 583 67 44

van ia. kra m a r@vrteciese n ice.si

Pomoinica ravnateljice:

Mateja Hoaevar

Tel.: 04 583 67 42

m ate ia. hocevar @vrteciesenice. si

Sprejemna pisarna:

Mateja Kelih

Tel.:04 583 67 40

mateia.kelih@vrteciesenice.si

Kniigovodstvo/obralu n oskrbnin:

Lidija Bremec

Tel.: 04 583 67 41

lid iia. bremec(avrteciesenice.si

Svetovalna sluiba:

Neia AjdiSek

Tel.: 04 583 67 43

svetovalna.sluzba@vrteciesenice.si

PomoEnica ravnateljice:

Miljana leftenii
Tel.: 04 583 67 42

miliana.ieftenic@vrteciesenice.si

Raiunovodstvo:

Zvonka Setnikar

Tel.: 04 583 57 45

zvonka.setnikar(Avrteciesenice.si

Vodja prehrane in ZHR:

lrena Perko

Tel.: 04 580 64 06
preh rana @vrteciesenice. si

Logopedska sluiba:

Miroslava Gartnar

Tel.: 04 58 36 743

losoped @vrteciesenice.si

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov, predpisov lokalne skupnosti in predpisov

Evropskih skupnosti z delovnega podroEja organa

Zakoni in podzakonski akti:
- Zakon o vrtcih;

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja;

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehnianih pogojih za prostor in opremo vrtca;

- Pravilnik o plaailih starsev za programe v vrtcih;

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predSolske vzgo.ie;

- pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev pred5olskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih

za predSolske otroke in v prilagojenih programih za prediolske otroke s posebnimi potrebami



- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimipotrebami;
- Pravilnik o dodatni strokovni in fizitni pomoii za otroke in mladostnike s posebnimi

potrebami;

seznam zakonov In podzakonskih aktov vkljutuje le temeljne predpise, ki urejajo podrotje delovanja
vrtca. Seznam in dostop do vseh predpisov, ki se nanalajo na podroCje predSolske vzgoje je dosegljiv
na povezavi:

htto://www. mizs.gov.silsi/zakonodaia in dokumenti/veliavni oredoisi s podrocia izobrazevania/o
redsolska vzgoia/

Predpisi lokalne skupnosti:
- Odlok o ustanoviwi javnega zavoda Vrtca Jesenice - UP82 (dosegljiv na povezavi:

http://rols.pisrs.silPredois.aspx?id=65541&obcina=JESENICE )

Splo5ni akti javnega zavoda:

Vsi akti so dostopni na upravi vrtca v tasu uradnih ur.

Predpisi EU:

- Zakon o ratifikaciji konvencije Zdruienih narodov o otrokovih pravicah;

- Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresniaevanju otrokovih pravic (dosegljiv na

povezavi: htto://www.pisrs.silPis.web/oresledPredoisa?id=zAKO2057 )

2.4. Seznam stntelkih in programskih dokumentov

- Letni delovni naaru

- Poroiilo o realizaciji LDN- ja;

- Flnantni natrt zavoda;

- Letno poroiilo (poslovno in finanino);
- Samoevalvacijskoporodilo;

- Kadrovski naart.

Dokumenti so v pisni obllki dostopni na upravi vrtca v tasu uradnih ur.

2.5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Normativna podlaBa:

- upravni postopki ob sprejemu otroka v vrtec;

- upravni postopki na podro.ju informacij javnega znataja:

- sodni postopki izterjave dolgov.

2.6. Seznam javnih evidenc

- Evidenca vpisanih in vkljutenih otrok ( 44. dlen Zakona o vrtcih - evidenca nijavno dostopna)

- Evidenca pla.il starSev (45. tlen Zakon o vrtcih - evidenca nijavno dostopna);



- Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoi (45.ilen Zakon o vrtcih - evidenca
ni javno dostopna);

- Evidenca upravitencev do sofinanciranja platil starlev iz driavnega proraiuna (46. a ilen
Zakona o vrtcih - evidenca nijavno dostopna);

- Stevilo zagotovl.ienih mest (20. d ilen Zakon o vrtcih - evidenca je dostopna na sedeiu Vrtca
Jesenice v fasu uradnih ur);

- Stevilo prostih mest v vrtcu (20. d ilen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih -

evidenca je javno dostopna na: https://pa ka 3. m ss. ed us. silreqistriweb/Vrtci. a sox#

- Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest (21. tlen ZU- evidenca dostopna na sedeiu
Vrtca Jesenice v iasu uradnih ur);

- Evidenca o strukturi javnih usluibencih po nazivih (21. ilen ZJU- evidenca je dostopna na

sedeiu Vrtca Jesenice v 6asu uradnih ur).

2.7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov in drugih informacij javnega znadaja

- Publikacija Vrtca Jesenice;

- Zloienke o projektih v vrtcih;
- Zloienke o posameznih elementih vzgojne prakse ali o vzgojnih vpralanjih za star5e;

3. OPIS NAEINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACU JAVNEGA ZNACAJA

Normativna podlaga:

- Zakon o dostopu do informacij javnega znaiaja;
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacijjavnega znaaaja.

Uradne ure organa za dostop do Kataloga informacij javnega znaiaja:
- vsak delavnik v tasu uradnih ur za stranke na sedeiu Vrtca Jesenice.

Nepos.eden dostop do kataloga informacij javnega znaEaja:

- na spletnistrani vrtca (na povezavi: htto://www.vrteciesenice.si )

- na upravi vrtca v iasu uradnih ur.

Dostop na podlagi zahteve:

Formolno zohtevo:

- zahteva podana ustno na zapisnik,

- pisna zahteva po poiti,
- vloiitev zahteve po elektronski posti.

Neformolno zohtevo:

- ustna zahteva,

- preko telefona,
- po elektronski poti.



4. STROSKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega znataja je brezplaien. Zaraiunamo vam lahko
materialne stroske, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega znaiaja (prepis, fotokopija,
elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam
bomo za posredovane informacije javnega znaiaja zaraiunali materialne stroike. lnformacije
javnega znaiaja ne zaratunamo, ie gre za uporabo informacij javnega znaiaja z namenom
informlranja, zagotavljanja svobode izraianja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s

stranimedijev.

ee so informacije javnega znaiaja brezplatno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen
ponovne uporabe ne bomo zaratunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega znaiaja
v vetjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejinji polog odmerjenega zneska za kritje
stroSkov posredovanja zahtevanih informacij.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACU JAVNEGA ZNACAJA

o plaiilih starSev,

o poslovnem Easu posameznih enot vrtca oz. dislociranih oddelkov,
o prostih mestih v Vrtcu Jesenice,

o postopku vpisa otrok v Vrtec Jesenice.

Ravnateljica:

,W


