Številka: 090 – 1/2019/ 1
Datum: 1.10.2019

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA JELKA

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Ime zavoda: VRTEC JELKA
Naslov: Glavarjeva ulica 18 a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/580 91 80
Faks: 01/534 33 86
e-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jelka.si
spletni naslov: www.vrtec-jelka.si
Matična številka: 5049946000
Davčna številka: SI39675335
Številka proračunskega uporabnika: 63690
Številka računa pri UJP: SI56 0126 1603 0636 956
Ravnateljica in odgovorna oseba: PETRA KOČAR
Datum prve objave kataloga: januar 2010
Datum zadnje spremembe kataloga: 1.10.2019
Druge oblike kataloga: tiskana oblika na upravi vrtca Jelka na Glavarjevi ulici 18 a, Ljubljana
Pravna podlaga:
 Zakon o dostopu informacij javnega značaja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
 Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
RAZPOLAGA
2.a)Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje informacij:
Ravnateljica in odgovorna oseba: PETRA KOČAR
Telefon: 01/580 91 81
e-naslov: petra.kocar@vrtec-jelka.si
2.b) Splošno o organizaciji
Delovno področje: PREDŠOLSKA VZGOJA

Vrtec Jelka je javni vzgojno-izobraževalni zavod ustanovljen 31. 3. 2008 z odlokom Mestne občine
Ljubljana.
Delujemo v skladu s Kurikulom za vrtce, Belo knjigo, Zakonom o vrtcih ter drugimi zakoni in
pravilniki, ki so potrebni za predšolsko dejavnost.
Skladno s sodobnimi smernicami predšolske vzgoje, pedagoških načel in strategijo razvoja vzgoje
in izobraževanja Mestne občine Ljubljana 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 učno okolje za razvoj
vseh njihovih razvojno ustvarjalnih potencialov.
2.c) Organigram

2.d) Seznam enot:
 enota Jelka, Glavarjeva ulica 18 a, enota.jelka@vrtec-jelka.si, https://vrtecjelka.si/enote_in_oddelki/enota_jelka/
 enota Jelka-Storžek, Matjaževa ulica 4, enota.storzek@vrtec-jelka.si, https://vrtecjelka.si/enote_in_oddelki/enota_storzek/
 enota Vila, Staničeva ulica 37 a, enota.vila@vrtec-jelka.si, https://vrtecjelka.si/enote_in_oddelki/enota_vila/
 enota Palčki, Lavričeva ulica 5a, enota.palcki@vrtec-jelka.si, https://vrtecjelka.si/enote_in_oddelki/enota_palcki/
 enota Sneguljčica, Vodovodna cesta 3a, enota.sneguljcica@vrtec-jelka.si, https://vrtecjelka.si/enote_in_oddelki/enota_sneguljcica/
Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 6.oo do 17.oo ure. Ob sobotah in praznikih vrtec ne
posluje.

2.e) Seznam zakonov podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega
področja organa
Povezava na državni register predpisov za seznam predpiso, ki veljajo za področje delovanja
zavoda:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
 Državni predpisi: http://zakonoodaja.gov.si
 Evropski register predpisov: https://eur-lex.europa.eu/
2.f) Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda:
 Letni delovni načrt vrtca
 Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta
 Finančni plan
 Letno poročilo
 Kodeks etičnega ravnanja
2.g)Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih predpisov, ki jih vodi organ
 Sodni postopki izterjave dolgov
 Upravni postopki na področju informacij javnega značaja
 Upravni postopki ob sprejemu otroka v vrtec
2.h)Varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Marjanca Kavčič Pečnik
Telefon: 01/580 91 86
e-naslov: marjanca.kavcic@vrtec-jelka.si
Priloga: Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in
politiko varovanja osebnih podatkov zaposlenih vrtca Jelka
2.i) Seznam javnih evidenc, s katerimi Vrtec Jelka upravlja:
2.i.1 KATALOG EVIDENC V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI DELAVCI





Katalog evidence zaposlenega delavca
Katalog evidenc o plači zaposlenega delavca
Katalog evidenc o poškodbah pri delu
Katalog evidenc o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

2.i.2 KATALOG EVIDENC Z ZVEZI Z VKLJUČENIMI OTROKI




Katalog evidenc vpisanih in vključenih otrok
Katalog evidenc plačil staršev
Katalog evidenc otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Priloga: Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in
politiko varovanja osebnih podatkov zaposlenih vrtca Jelka

2.j) Seznam drugih informativnih zbirk podatkov
 Publikacija Vrtca Jelka
 Zloženka svetovalne službe
 Zloženke oddelkov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam. Opis dostopa do
posameznih sklopov informacij:
 Dostop preko spleta: www.vrtec-jelka.si
 Fizični dostop – na lokaciji Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana
 Uradne ure: delovne dni od ponedeljka do petka od 7.oo do 15.oo ure.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
 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 obogatitvenih dejavnosti v vrtcu
 Informacije o nadstandardnih dejavnostih vrtca
 Informacije o zaposlitvi

Petra Kočar, ravnateljica Vrtca Jelka

