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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
  

KAZALO:  

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. Stroškovnik iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.  

   

1. OSNOVNI PODATKI O ORGANU  

Naziv organa: VRTEC HRASTNIK  

Sedež: Novi Log 11 a, Hrastnik  

Pošta: Hrastnik  

Telefon: (03) 56 42 360  

E- pošta: vrtec.hrastnik@siol.net   

Spletna stran Vrtca Hrastnik: www.vrtechrastnik.si  

  

Odgovorna uradna oseba : mag. Mojca Perić, prof.  

Ravnatelj: mag. Mojca Perić, prof.  

  

Datum prve objave kataloga: 8. 1. 2008  

Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2022  

  

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Vrtca Hrastnik, na naslovu: Novi 
Log 11 a, Hrastnik.  

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtechrastnik.si   

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336,   

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941  
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 2.  SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI 
RAZPOLAGA  

2a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda  

Kratek opis delovnega področja:  

Delovno področje- PREDŠOLSKA VZGOJA 

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Temeljne naloge 
vrtca so: pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in 
otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec izvaja 
javno veljavni Kurikulum (1999).   

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-
predsolskovzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf  

Vrtec je vpisan v RAZVID vrtcev PRI MIZŠ pod št. 165.  

Dejavnosti zavoda so: P/85.100 Predšolska vzgoja - L/56.290 Druga oskrba z jedmi - L/68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

Zavod opravlja javnoveljavne programe za predšolske otroke. Javnoveljavni programi za 
predšolske otroke se sprejemajo na način in po postopku, določenim z zakonom. Zavod izvaja 
vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo, 
vključno s pripravo na šolo, ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok z motnjami v razvoju v 
skladu z zakonom. Zavod lahko organizira tudi vzgojo in varstvo otrok v varstvenih družinah 
ter občasno varovanje otrok na domu, v skladu z zakonom.  

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje 
dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva 
pri delu ter drugi predpisani pogoji.  

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu in s 
katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k 
popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih 
dejavnosti. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru 
dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.  

Ustanovitev: 

Vrtec Hrastnik je bil ustanovljen leta 1907 in je pod različnimi pravnimi  oblikami (VVZ, VVO, 
VVU) deloval  do  19. 6. 1997, ko se je preimenoval v JAVNI ZAVOD VRTEC HRASTNIK.   

Ustanoviteljica zavoda je Občina Hrastnik, s sedežem Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik 1430. 
(Odlok o ustanovitvi s posodobitvami, 2008)  

https://www.hrastnik.si/fileadmin/user_upload/uradni_vestnik_zasavja/2008/uvz_8.pdf 
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Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev 

 

*Svet zavoda (od 1.10.2021): 

1. 3 predstavniki občine: Mateja Podlogar, Kristina Drstvenšek, Jasmina Hrstić. 

2. 3 predstavniki staršev: Dejan Gojić. Maja Dolanc Ferant, Špela Tuhtar. 

3. 5 predstavnikov zavoda: Dunja Volavšek, Mateja Gabrijel, Jelena Kladnik, Sandra 
Potušek, Nataša Kutin. 

Predsednica Sveta zavoda je ga. Dunja Volavšek, namestnica predsednice ga. Kristina 
Drstvenšek. 

 

*Ravnatelj: mag. Mojca Perić, prof.  

Telefon: (03) 56 42 364  

E-pošta: ravnateljica@vrtechrastnik.si   

 

*Strokovni organi:  

4. Vzgojiteljski zbor 

5. Strokovni aktivi vzgojiteljev 

*Svet staršev (sestava za šol.l. 2021_22 je v LDN vrtca) 

 

 

Organigram organa: 

  

•   ODDELKI: VODJE  ENOT   

-   VZGOJITELJI         

                                  RAVNATELJICA       

                        

  
  

•   ODDELKI: VZGOJITELJI   
•   VPO -   POMOČNIKI  

VZGOJITELJEV   
•   VZG. ZA DSP -   SRP   
•   SVETOVALNI DELAVEC   
•   OP in OZHR   
•   SPREMLJEVALCI ZA  

FIZIČNO POMOČ   

  

SKUPNE SLUŽBE:   

•   FINANČNO -   ADMINISTRATIVNA SLUŽBA  tajnik  ( 

VIZ, računovodja)   

•   KUHINJA (kuhar ji )   

•   TEHNIČNA SLUŽBA (hišnik, čistilke, perica)   
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KONTAKTI:  

Računovodstvo: Maja Mlinar  

Telefon: (03) 56 42 365   

E-pošta: racunovodstvo@vrtechrastnik.si   

Svetovalna delavka: Slavica Docić, dipl. soc. pedagog  

Izvajalka dodatne strokovne pomoči: Mateja Gabrijel, prof. spec in reha.ped. 

Telefon: (03) 56  42 361 

E-pošta: svetovalnodelo@vrtechrastnik.si   

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima: Dunja Volavšek 

Telefon: (03) 56 42 360 

E-pošta: opozhr@vrtechrastnik.si  

Organizacijske enote; 

 Enota   DOLINCA, vodja enote: ROMANA POVH, VPO - dipl. vzg.  

Naslov: Novi Log 11 a, Hrastnik                                   Telefon: (03) 56 42 360  

E-pošta:  dolinca@vrtechrastnik.si   

 Enota SONČEK, vodja enote: MIRJAM RUPAR, VPO - dipl. vzg.  

 Naslov: C. padlih borcev 3, Hrastnik                      Telefon: (03) 56 43 301  

E-pošta: soncek@vrtechrastnik.si   

 Enota LUČKA, vodja enote: VERONIKA ANŽUR, VPO - dipl. vzg.  

Naslov: Planinska cesta 5, Dol pri Hrastniku                 Telefon: (03) 56 48 066  

E-pošta:  lucka@vrtechrastnik.si  

 Enota na OŠ, vodja enote: TANJA KONTREC, VPO - dipl.vzg. 

Naslov: Log 19, Hrastnik                                             Telefon: 040 197 526   

E-pošta:  sola@vrtechrastnik.si   
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2b. Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja  

Pristojna oseba za posredovanje informacij: mag. Mojca Perić, prof.  

Kontaktni podatki   

Naslov: Novi Log 11 a, Hrastnik, 1430  

e-pošta: ravnateljica@vrtechrastnik.si  

telefon: (03) 56 42 364  

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: odvetnik mag. Igor Grošelj, Odvetniška družba  

Grošelj, o.p., d.o.o.,   

Kontaktni podatki omenjene pooblaščene osebe so:  

Naslov: Trg revolucije 2C, 1420 Trbovlje   

e-poštni naslov: info@odvetnik-groselj.si  

telefon: 031/347-502  

  

2c. Seznam glavnih predpisov (Zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti) z 
delovnega področja javnega zavoda (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra 
predpisov).  

Temeljni predpisi, ki urejajo področje delovanja vrtca:  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445  

Zakon o vrtcih, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447  

Pravilnik o normativih in za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12026,  

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140,  

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11380,  

Pravilnik o publikaciji vrtca, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3470,  

Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6097,  

Pravilnik o metodologiji in oblikovanju cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299,  
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Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o otrokovih pravicah,  https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/22355,  

Ostali predpisi, ki urejajo dejavnosti vrtca in besedila navedenih predpisov so dostopna preko 
povezave na Pravno informacijski sistem RS (PIS) na spletnem naslovu:  

http://pisrs.si/Pis.web  preko spletne povezave ma ministrstvo prisojno za šolstvo na spletnem 
naslovu: http://www.mizs.gov.si in preko strani drugih državnih organov.  

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo: 
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/predsolska-vzgoja/  

Povezava na register predpisov lokalne skupnosti je na spletnem naslovu:  

http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/odloki_in_pravilniki_2019/  

Povezava na register predpisov evropske skupnosti je možna na spletnem naslovu:  

http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedEUPredpisiKiSoPredmetPrenosaInIzvedbeEurovocTematskoK
azalo  

2d. Seznam predlogov strateških in programskih dokumentov ter pomembnejša poročila  

 Kurikulum za vrtce, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-
zapredsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf  

 Letni delovni načrt Vrtca Hrastnik, https://www.vrtechrastnik.si/wp/?page_id=91    
 Letno poročilo,  
 Razvojni načrt  
 Finančni načrt,  
 Samoevalvacijsko poročilo.  

Splošni akti javnega zavoda  

 Poslovnik o delu sveta zavoda, https://www.vrtechrastnik.si/wp/?page_id=63  
 Poslovnik Sveta staršev Vrtca Hrastnik, https://www.vrtechrastnik.si/wp/?page_id=118  
 Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Hrastnik, 

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/uradni_vestnik_zasavja/2011/uvz_20.pdf 
 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

https://www.vrtechrastnik.si/Prenova/dokumenti/PRAVILNIK%20O%20VAROVANJU%2
0OSEBNIH%20PODATKOV.pdf 

 Pravila o varnosti otrok, 
https://www.vrtechrastnik.si/Prenova/dokumenti/Pravila%20o%20varnosti%20otrok%
20v%20Vrtcu%20Hrastnik.pdf   

 Pravilnik o delu na domu  
 Program promocije zdravja  
 Smernice ZHR režima v vrtcu, 

https://www.vrtechrastnik.si/Prenova/dokumenti/Smernice%20ZH%20re%c5%beima
%20v%20Vrtcu%20Hrastnik%20sept%202021.pdf  
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2e. Katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:   

 Upravni postopki  v zvezi s sprejemanjem otrok v vrtec.  

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: 20. člen Zakona o vrtcih,  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447 in Pravilnik o sprejemu otrok 
(Uradni vestnik Zasavja, 2011, št. 20),  

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/uradni_vestnik_zasavja/2011/uvz_20.pdf  

 Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših.  

Normativna podlaga: 26. člen Pravilnika o računovodstvu,  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-racunovodstvo/DOKUMENTI/Pravilnik-
oracunovodstvu.pdf  

 Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja  

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336  

  

2f. Seznam javnih evidenc, ki jih uporablja organ  

Seznam evidenc: Zakon o vrtcih ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09 –  

ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)  

 Evidenca vpisanih otrok in vključenih otrok.  

Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447 evidenca je dostopna na sedežu 
javnega zavoda v času uradnih ur.  

 Evidenca plačil staršev.  

Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.  

 Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč.  

Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.  

 Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna  
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Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.  

 Evidenca števila prostih mest  

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih. Ministrstvo za šolstvo in šport je vzpostavilo 
informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno 
dostopna na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx in na sedežu vrtca v 
času uradnih ur.  

 Evidenca zaposlenih delavcev.  

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih, 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177. Evidenca je dostopna na sedežu vrtca v 
času uradnih ur.  

 Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih.  

Normativna podlaga: 21.člen Zakona o javnih uslužbencih. Evidenca je dostopna na sedežu 
vrtca v času uradnih ur.  

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oz. v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.   

  

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne 
zakonodaje s svojega delovnega področja.  

Publikacija vrtca Hrastnik, 
https://www.vrtechrastnik.si/Prenova/dokumenti/Publikacija/pub22.pdf 

Zapisniki sej organov vrtca: 

 Svet staršev: https://www.vrtechrastnik.si/wp/?page_id=112  
 Sveta zavoda: https://www.vrtechrastnik.si/wp/?page_id=5352  

 

 

 

 

 

 

  

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Dostop do posameznih sklopov informacij je mogoč preko spleta, www.vrtechrastnik.si, 
vrtec.hrastnik@siol.net, fizični dostop na upravi vrtca: Novi Log 11 a, 1430 Hrastnik.  
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Neformalna zahteva:  

 ustno,  
 preko telefona, tel. št.:  03 56 42 360  
 preko e-pošte.  

Formalna zahteva:  

 zahteva podana ustno na zapisnik,  
 pisna zahteva po pošti,  
 vložitev zahteve po e-pošti.  

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8.00- 14.00.  

   

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 (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.  

Enotni Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja, 17. člen Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941  

  

 

 

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:  
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O vpisu otrok, http://www.vrtechrastnik.si/dokumenti/vloga_za_sprejem.pdf   

o ekonomski ceni, https://www.vrtechrastnik.si/wp/?page_id=144   

o prostih mestih. https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx   

  

 

 

  Ravnateljica: mag. Mojca Perić, prof.  


