KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18B, 8340
Črnomelj
Odgovorna uradna oseba:
vzg. predš. otrok, svetovalka, Stanka Kure, ravnatelj/ica
Datum prve objave kataloga:
1.1.2021
Datum zadnje spremembe:
1.9.2020
Katalog je dostopen na
https://vrtec-crnomelj.splet.arnes.si/katalog-informacij-javnegaspletnem naslovu:
znacaja/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Vzgojno-varstvena dejavnost za predšolske otroke.
področja organa:
V okviru predšolske vzgoje in varstva otrok opravlja organ,
organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih
vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni zagotavljanja
varstvenih potreb na področju predšolske vzgoje. Poleg tega se
lahko ukvarja s še:




Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

s strokovnim delom z otroki s posebnimi potrebami,
s svetovalnimi storitvami in obravnavami,
z organizacijo in izvajanjem seminarjev, predavaj in drugih
izobraževanj ali posvetovanj,
 z raziskovalno in razvojno dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
 s počitniškimi aktivnostmi in varstvom,
s pripravo in razdeljevanjem prehrane,
 z oddajanjem nepremičnin v najem (skladno z
namembnostjo),
 z opravljanjem založniške dejavnosti in izdajanjem drugih
publikacij ali zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
 z izvajanjem priložnostne prodaje izdelkov otrok in
zaposlenih.
Enota Čardak, Čardak 1, 8340 Črnomelj, telefon: 07 305 12 20
Enota Majer, Majer 1, 8340 Črnomelj, telefon: 07 305 12 20
Enota Dijaški dom, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj,
telefon: 040 707 827
Enota Mala hiška, Kolodvorska cesta 22, 8340 Črnomelj, telefon:
040 624 063

Organigram organa

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

Pristojna oseba:

Stanka Kure, ravnateljica
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj
telefon: 07 30 52 675
stanka.kure@guest.arnes.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
1. Register predpisov RS
2. Uradni list RS
3. Zakon o zavodih (ZZ)
4. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI)
5. Zakon o vrtcih (ZVrt)
6. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami (ZOPOPP)
7. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
8. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
9. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
10. Zakon o računovodstvu (ZR)
11. Zakon o javnih financah (ZJF)
12. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
13. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
14. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
15. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
16. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
17. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji
18. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji
19. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede
20. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive
21. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v
plačilne razrede
22. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja
23. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja
24. Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje
25. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih
strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v
prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi
potrebami
26. Pravilnik o publikaciji vrtca
27. Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
28. Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
29. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
30. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca
31. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo
32. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na
področju predšolske vzgoje
33. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
34. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna
vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

35. Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v
vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
36. Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju
oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so
financirani iz državnega proračuna
37. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
38. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Predpisi EU
Register predpisov EU
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
Vrtec ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov na področju
predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja pa so sicer
dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
1. Letni delovni načrt
programskih dokumentov
2. Letno poročilo
3. Publikacija
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
Vsi postopki na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku,
organ
Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja, v katerih vrtec odloča kot 1. stopenjski
organ.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Vrtec ne upravlja z javnimi evidencami.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Politika varovanja osebnih podatkov oziroma seznam zbirk
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
1. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
razčlenjenemu opisu
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
delovnega področja organa
2. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
3. Pravilnik o varnosti otrok
4. Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih
5. Pravila o hišnem redu
6. Pravila vrtca Otona Župančiča Črnomelj
7. Poslovnik o delu sveta zavoda
8. Poslovnik o delu sveta staršev Vrtca Otona Župančiča Črnomelj

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
Informacije so dostopne preko spletne strani vrtca ali v delovnem
sklopov informacij:
času na sedežu vrtca, ki je na naslovu Kidričeva ulica 18B, 8340
Črnomelj.
Možen je tudi dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi
vozički, na spletnih straneh pa je možen ogled dokumentov tudi za
slabovidne (povečava črk).
Vrtec lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov
povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno
z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje
1. Zapisnik sej sveta staršev
zahtevanih informacij oziroma
2. Zapisnik sej sveta zavoda
tematskih sklopov
3. Cene prehrane
Stanka Kure,
ravnateljica

