VRTEC MORJE LUCIJA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletu:
Druge oblike kataloga:

Vrtec Morje Lucija
Fazanska ulica 3,
6320 Portorož
(05) 671 28 30
(05) 671 28 39
info@vrtecmorje.si
Uroš Savec, ravnatelj vrtca
24. 11. 2008
Januar 2021
http://www.vrtecmorje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu vrtca.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Vrtec Morje Lucija je javni vzgojno-izobraževalni zavod ustanovljen za izvajanje predšolske dejavnosti.
Delujemo v skladu s Kurikulom za vrtce, Zakonom o vrtcih ter predpisi s področja predšolske vzgoje.
Skladno s sodobnimi smernicami predšolske vzgoje in pedagoškimi načeli zagotavljamo vseživljenjsko
učenje in izobraževanje za vse vključene v delo in življenje vrtca v smislu kakovostnega vzgojno
izobraževalnega procesa za otroke, stalnega strokovnega usposabljanja za zaposlene in aktivnega
vključevanja družine.
Delujemo v smeri koncepta sodobnega vrtca s poudarkom na inkluzivni naravnanosti sprejemanja in
spoštovanja različnosti. Poslanstvo vrtca je ustvarjati skupnost, kjer se bomo vsi čutili varne, dobrodošle,
sprejete, zaželene in pomembne.
Zavedamo se pomena zgodnjega otroštva, ko se otroku ob ustreznih spodbudah razvijajo vsi potenciali,
vrednote, samopodoba in se gradijo trdni temelji za nadaljnjo rast in razvoj, zato je osnovno vodilo
našega delovanja omogočiti otrokom varno in spodbudno okolje za razvoj vseh njihovih razvojno
ustvarjalnih potencialov.
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
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Seznam notranjih organizacijskih enot:
- zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:
Enota 1: Morje
Naziv in naslov: Enota Morje Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož
Telefon: (05) 671 28 30
Elektronski naslov: uros.savec@vrtecmorje.si
Vodja notranje organizacijske enote: Uroš Savec, ravnatelj
Enota 2: Ježek
Naziv in naslov: Enota Ježek, Liminjanska cesta 91 , 6320 Portorož
Telefon: (05) 677 01 90
Elektronski naslov: snezana.andzel@vrtecmorje.si
Vodja notranje organizacijske enote: Snežana Anđel, vzgojiteljica
Enota 3: Strunjan
Naziv in naslov: Enota Strunjan, Strunjan 37, 6320 Portorož
Telefon: (05) 678 23 22
Elektronski naslov: /
Vodja notranje organizacijske enote: /
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Uroš Savec
Delovno mesto in naziv: Ravnatelj vrtca
Elektronski naslov: uros.savec@vrtecmorje.si
Poštni naslov: Fazanska ulica 3, 6320 Portorož
Službena telefonska številka: 05/671 28 31
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam
 Zakon o vrtcih
državnih
 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi
predpisov za
potrebami
predšolsko
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
vzgojo
 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 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
 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske
vzgoje
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za
namen sofinanciranja plačil staršev
 Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki
izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Predpis lokalne
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Vrtec Morje Lucija
skupnosti
 Odlok o sprejemu otrok v vrtec v Občini Piran
Seznam
Splošna uredba EU o varstvu podatkov
predpisov EU
Glavni interni akti vrtca:
 Pravilnik o varnosti otrok
č) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 Kurikulum za vrtce,
 Letni delovni načrt vrtca,
 Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta,
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Finančni načrt vrtca,
Letno poročilo vrtca,
 Publikacija vrtca.
d) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma uradnih storitev zavoda
 Vpis otrok v vrtec,
 Sodni postopki izterjave dolga.
e) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod, in seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki
jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
1. Evidenca zasedenosti in prostih mest v vrtcu,
2. Evidenca zaposlenih delavcev,
3. Evidenca o stroških dela,
4. Evidenca vpisanih otrok,
5. Evidenca vključenih otrok,
6. Evidenca plačil staršev,
7. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
8. Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
Povezava do metapodatkov
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Večina informacij je dostopna na naši spletni strani
ob vsakem času. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve.
Ta informacija izvira iz delovnega področja Vrtca Morje Lucija in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja,
evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na
spletu, v publikaciji, zloženkah, itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na
podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Vrtec Morje Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož, oziroma jih
je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.
Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne
osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega
zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in
način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in
jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa
izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDIJZ).
 Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.vrtecmorje.si/.
 Informacije so fizično dostopne od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14. 00 na sedežu zavoda, po
predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje ZDIJZ.
4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
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5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI
PODATKOV
 Informacija o vpisu otroka ter možnostih za sprejem v vrtec,
 Informacija o ekonomski ceni programa v vrtcu,
 Informacija o vrsti programov,
 Informacija o projektih in dejavnostih v vrtcu.
Ravnatelj
Uroš Savec

