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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
  

VRTEC LJUBNO OB SAVINJI  
  

    

  

  

1. Osnovni podatki o katalogu  
  

Naziv organa, ki je izdal katalog:  

  

Osnovna šola Ljubno ob Savinji  

Naslov: Cesta v Rastke 10, 3333 

Ljubno 

 ob Savinji 

 

 

 

Tel: 03 839 15 70 

Faks: 03 839 15 86 

 

Ravnatelj:                         mag. Samo Kramer  

Pomočnica ravnatelja:     Marjeta Sedovšek,  

 

 

 

  

 

 

 

 

Katalog se nahaja v tiskani obliki 

v tajništvu šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zadnje spremembe kataloga: 1.7.2018 

 

Domača spletna stran: http://www.osljubno.si 
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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi  vrtec 

razpolaga  
  

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa    

  

Opis delovnega področja:  

Naloga vrtcev je nuditi pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja.  

  

Dejavnost zavoda je: P 85.100 predšolska vzgoja  

Zavod opravlja javno veljavne programe za predšolske otroke. Javno veljavni 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 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.  
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2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij  

  

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: 

 

Marjeta Sedovšek, pomočnica ravnatelja v vrtcu 

 

Tel: 03 839 15 88 

e-naslov: marjeta.sedovsek@guest.arnes.si 

 

  

  

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

skupnosti z delovnega področja organa   

  

Zakoni in podzakonski akti    

Predpisi lokalne skupnosti  

Predpisi EU  

  

  

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

  

Kurikulum za vrtce   

Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto  

  

  

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  

  

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  

  

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja  

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  

  

  

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  

  

Evidenca  
Normativna 

podlaga  
Dostop  

Evidenca vpisanih otrok  44. člen ZVrt  Evidenca ni javno dostopna  

Evidenca vključenih otrok  44. člen ZVrt  Evidenca ni javno dostopna  

Evidenca plačil staršev  45. člen ZVrt  Evidenca ni javno dostopna  

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=b1a277b9-e3a4-4f56-b58c-b4be4a3da2bb
http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=b1a277b9-e3a4-4f56-b58c-b4be4a3da2bb
http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedEUPredpisiKiSoPredmetPrenosaInIzvedbeEurovocTematskoKazalo
http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedEUPredpisiKiSoPredmetPrenosaInIzvedbeEurovocTematskoKazalo
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/
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Evidenca otrok, ki potrebujejo 

svetovanje ali pomoč Evidenca 

upravičencev do  

46. člen ZVrt  Evidenca ni javno dostopna  

sofinanciranja plačil staršev iz 

državnega proračuna  

46.a člen ZVrt  Evidenca ni javno dostopna  

Število zagotovljenih mest  20.č  člen ZVrt  Na sedežu OŠ Ljubno ob Savinji v času uradnih 

ur  

Število prostih mest  20.č  člen ZVrt  

Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 

20.d člena Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) 

vzpostavilo informacijsko točko o stanju 

kapacitet v vrtcih na celotnem območju 

države. Evidenca je javno dostopna. Evidenca 

prostih mest  

Evidenca o dejanski zasedenosti 

delovnih mest  
21. člen ZJU  Na sedežu vrtca v času uradnih ur  

Evidenca o strukturi javnih  
21. člen ZJU  Na sedežu vrtca v času uradnih ur  

uslužbencev po nazivih  

  

  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja  
  

Normativna podlaga:  

Uradne ure za dostop do  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 

značaja  

kataloga informacij javnega 

značaja:  

Neposreden dostop do  

Vsak delovnik v času uradnih ur na sedežu vrtca  

kataloga informacij javnega 

značaja:  

Na spletni strani Vrtca Ljubno ob Savinji 

Dostop na podlagi 

neformalne zahteve:   

- osebna  

- preko telefona  

- po elektronski pošti  

Dostop na podlagi formalne 

zahteve:  

- podana ustno na zapisnik  

- pisna zahteva po pošti  

- pisna zahteva po elektronski pošti  

Stroškovnik in cenik:  Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. 

Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri 

posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, 

elektronski zapis).  

  

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=1086
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=1086
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=1086
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r06&p_predpis=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r06&p_predpis=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r08&p_predpis=URED3688
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r08&p_predpis=URED3688
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r08&p_predpis=URED3688
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r08&p_predpis=URED3688
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r08&p_predpis=URED3688
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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.  

  

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil 

 

Letni delovni načrti: 

- za šol. leto 2017/18 

 

Finančni načrti: 

- za leto 2017 

 

Letna poročila: 

- za šol. leto 2016/17 

 

 

Upravni postopki in storitve  

 

Vrtci 

 

Vpis in sprejem otroka v vrtec 

 

Postopki javnega naročanja 

 

Javni natečaji za zaposlitev 

 

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja 

 

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki  

 

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ 

 

Organ ne upravlja javnih evidenc. 
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Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne 

zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi) 

VRTCI 

naziv zbirke podatkov Evidenca vpisanih otrok 

področje (šifrant) izobraževanje 

opis vsebine Zbirka osebnih podatkov otrok, 

vpisanih v vrtec 

pravne podlage (SOP) 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) otroško varstvo 

območje, na katero se vsebovani podatki 

nanašajo 

Občina Ljubno, Luče, Mozirje, Gornji 

Grad 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni   

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno 

uporabo 

/ 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno 

uporabo 

/ 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled 

podatkov 

/ 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno 

berljiva oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2017 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) / 

jezik zapisa (ISO 639-2) slv 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi 

javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 

zbirkami ali navedbo, da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo / 

naziv zbirke podatkov Evidenca vključenih otrok 

področje (šifrant) izobraževanje 

opis vsebine Zbirka osebnih podatkov otrok, 

vključenih v vrtec 

pravne podlage (SOP) 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) otroško varstvo 

območje, na katero se vsebovani podatki 

nanašajo 

Občina Ljubno, Luče, Gornji Grad, 

Mozirje 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni   

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno / 
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uporabo 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno 

uporabo 

/ 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled 

podatkov 

/ 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno 

berljiva oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2017 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) / 

jezik zapisa (ISO 639-2) slv 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi 

javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 

zbirkami ali navedbo, da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo / 

naziv zbirke podatkov Evidenca plačil staršev 

področje (šifrant) izobraževanje 

opis vsebine Zbirka osebnih podatkov o plačilih 

staršev otrok, vključenih v vrtec 

pravne podlage (SOP) 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) otroško varstvo 

območje, na katero se vsebovani podatki 

nanašajo 

Občina Ljubno, Luče, Gornji Grad, 

Mozirje 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni   

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno 

uporabo 

/ 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno 

uporabo 

/ 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled 

podatkov 

/ 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno 

berljiva oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2017 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) / 

jezik zapisa (ISO 639-2) slv 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi 

javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 

zbirkami ali navedbo, da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo / 

naziv zbirke podatkov Evidenca otrok, ki potrebujejo 
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svetovanje oziroma pomoč 

področje (šifrant) izobraževanje 

opis vsebine Zbirka osebnih podatkov otrok, ki 

potrebujejo svetovanje oziroma 

pomoč 

pravne podlage (SOP) 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) otroško varstvo 

območje, na katero se vsebovani podatki 

nanašajo 

Občina Ljubno 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni   

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno 

uporabo 

/ 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno 

uporabo 

/ 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled 

podatkov 

/ 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno 

berljiva oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2017 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) / 

jezik zapisa (ISO 639-2) slv 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi 

javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 

zbirkami ali navedbo, da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo / 

datum nastanka 1.9.2017 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) / 

jezik zapisa (ISO 639-2) slv 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi 

javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 

zbirkami ali navedbo, da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo / 

naziv zbirke podatkov Evidenca upravičencev do 

sofinanciranja plačil staršev 

področje (šifrant) izobraževanje 

opis vsebine Zbirka osebnih podatkov staršev, 

upravičenih do sofinanciranja plačil  

pravne podlage (SOP) 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) otroško varstvo 
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območje, na katero se vsebovani podatki 

nanašajo 

Občina Ljubno, Luče, Mozirje 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni   

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno 

uporabo 

/ 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno 

uporabo 

/ 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled 

podatkov 

/ 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno 

berljiva oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2018 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) / 

jezik zapisa (ISO 639-2) slv 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi 

javnimi evidencami oziroma podatkovnimi 

zbirkami ali navedbo, da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo / 

  

oseba, odgovorna za objavo / 

  

 

  

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja  
  

- prosta mesta   

- potek vpisa in izpisa otrok  

- plačila staršev  

  

  

  

  
                  Ravnatelj:  
                  mag. Samo Kramer  

  

  


