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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 

Vsebina kataloga:  

1. Osnovni podatki o katalogu 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

5. Stroškovnik 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU  

Naziv organa: JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE 

Sedež: Cesta na Roglo 13 

Pošta: 3214 ZREČE 

Telefon: 03/757 38 50 

E-pošta: vrtec.zrece@siol.net 

Spletni naslov: http://www.vrteczrece.si 

Matična številka: 5987296 

Davčna številka: 51997100 

Podračun UJP: SI56 0134 4603 0643 268 

 

Ravnateljica: Barbara Štante 

Odgovorna uradna oseba: Barbara Štante 

Datum priprave kataloga: 1.9.2015 

Datum zadnje spremembe: 1.10.2020 

 

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

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi Vrtca Zreče, Cesta 

na Roglo 13, 3214 Zreče 

 

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacija javnega značaja, Uredba 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 javnega zavoda  

 

Vrtec Zreče je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo. 

Ustanoviteljica je Občina Zreče. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka za otroke od 

enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo. Dejavnost vzgoje in 

izobraževanja poteka v 3 organizacijskih enotah. Uprava vrtca se nahaja na Enoti Zreče, 

Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče.  
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Organigram in seznam vseh notranjih organizacijskih enot (povezava na internetni 

strani do podatkov) 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

 

Kontaktna uradna oseba: Barbara Štante, ravnateljica 

 Naslov: Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče 

 Telefon: 03 757 38 50 

 E-pošta: vrtec.barbara@siol.net 

  

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 

delovnega področja javnega zavoda  

 

Povezava na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  

 zakonodaja in dokumenti/veljavni predpisi s področja izobraževanja  

 

Povezava na državni register predpisov:  

http://www.pisrs.si/Pis.web/ 

Povezava na lokalni register predpisov:  

http://www.zrece.si 

Povezava na evropski register predpisov: 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

  

Zakoni in podzakonski akti: 

Zakon o vrtcih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI ) 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

 

Predpisi lokalne skupnosti: 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče 

 

2.d  

Seznam predlogov predpisov ( preko državnega, lokalnega in evropskega registra = 

Povezava na državni register predpisov: 

http://e-uprava.gov.si/ 

Povezava na lokalni register:  

http://www.zrece.si 

Povezava na evropski register predpisov: 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
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2.e  Seznam sprejetih in predlaganih strateških programskih dokumentov po vsebinskih  

- Kurikulum za vrtce 

- Letni delovni načrt Vrtca Zreče 

- Program dela, finančni in kadrovski načrt Vrtca Zreče 

- Samoevalvacijo poročilo  

- Letno in polletno poročilo  

- Pravila javnega zavoda Vrtca Zreče 

 

2.f Seje sveta zavoda Vrtca Zreče 

Seje sveta zavoda Vrtca Zreče 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih javnih 

storitev, ki jih vodi javni zavod 

- Javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona 

o upravnem postopku. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa v vrtec lahko občina 

ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. 

- Sodni postopek zaradi izterjave dolga pri starših 

- Upravni postopek dostopa do informacij javnega značaja 

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne  

razpise/naročila 

Javno naročanje po ZJN2 

 

Drugi javni razpisi/naročila 

Razpisi delovnih mest 

Druge objave 

 

2.i Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

- Evidenca vpisanih vključenih otrok 

- Evidenca plačil staršev 

- Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč 

- Evidenca upravičencev do sofinanciranja staršev iz državnega proračuna 

- Evidenca o zaposlenih delavcih 

- Evidenca o stroških dela 

- Evidenca o izrabi delovnega časa 

- Število prostih mest v vrtcu 

- Evidenca javnih naročil 

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Vrtec ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov. 
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Vsak delovni dan na upravi vrtca po predhodni najavi po telefonu: 03/ 757 38 50 in  

E-mailu: vrtec.zrece@siol.net 

 

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

nadaljevanju prosilec). Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega 

značaja, ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti, tako, da jo pridobi na vpogled ali 

pridobi njej prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.  

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:  

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi 

potrebami. 

 

4. 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 v skladu s 6. 

poglavjem Uredbe o posedovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
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