KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
VRTEC JELKA GLAVARJEVA I8 A, LJUBLJANA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Vrtec Jelka
Glavarjeva ulica 18 a
1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba: NADA VERBIČ, ravnateljica
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe: JANUAR 2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-jelka.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna na upravi Vrtca Jelka, Glavarjeva
18 a, Ljubljana
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2 .a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje in kratek opis:

predšolska vzgoja

Vrtec Jelka vzgojno-izobraževalni zavod izvaja javno službo vzgoje in varstva
predšolskih otrok. Načela in cilji so opredeljeni v Kurikulu za vrtce, Koncepciji
javnih vrtcev v Sloveniji ter Zakonu o vrtcih. Kurikulum za vrtce predstavlja
sinergijo državnega programa in življenja v vrtcu.
Naše poslanstvo je kakovostna vzgoja in izobraževanje, nenehno izboljševanje in
ustvarjanje čimboljših pogojev za otrokov razvoj.
Želimo si razvoj vrtca kot institucije in razvoj vsakega otroka ter zaposlenega, ob
sodelovanju s starši, interakciji z okoljem, ob upoštevanju in uveljavljanju sodobnih
strokovnih spoznanj. Naše temeljne vrednote so:
usmerjenost v prihodnost,
prijazni in kulturni medsebojni odnosi,
spoštovanje vseh različnosti in drugačnosti.
Naravnani smo na bodočnost, ohranjamo pa svojo samobitnost. Prizadevamo si za
vzgojo v duhu razumevanja, sodelovanja in ljubezni.
V vrtcu Jelka se izvaja dnevni program za predšolske otroke v štirih enotah na
petih lokacijah.

Seznam enot:
enota Jelka, ki deluje na Glavarjevi 18 a- enota.jelka@vrtec-jelka.si
in na Matjaževi 4 ,Ljubljana- enota.savsko@vrtec-jelka.si
enota Vila , Staničeva 37 a, Ljubljana ,- enota.vila@vrtec-jelka.si
enota Palčki Lavričeva 5 a, Ljubljana, - enota.palcki@vrtec-jelka.si
enota Sneguljčica, Vodovodna 3 a, Ljubljana- enota.sneguljcica@vrtec-jelka.si
Poslovni čas vrtca od ponedeljka do petka od 6.00 do 17.00 . Ob sobotah vrtec ne
posluje.
Ostale dejavnosti vrtca:
Q/88.910
Dnevno varstvo otrok
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, strojnic in tržnic
H/49.391
Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I/56.290
Druga oskrba z jedmi
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
športa in rekreacije
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
kulture in umetnosti
R/90.010
Umetniško uprizarjanje
R/91.011
Dejavnost knjižnic
R/93.110
Obratovanje športnih objektov
S/96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
USTANOVITEV:
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Jelka, je bil ustanovljen dne 12.12.1996 z
odlokom Mestne občine Ljubljana. Sedež vrtca je na Glavarjevi 18 a, Ljubljana,
matična številka 5049946, številka proračunskega uporabnika 6369, številka
podračuna pri Upravi za javna plačila je 01261-6030636956, telefon 01/580 91 80,
elektronski naslov: vrtec.jelka@guest.arnes.si. in spletna stran: www.vrtec-jelka.si

Organigram organa:
POSLOVODENJE
- ravnateljica
- pomočnica ravnateljice

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO
- vzgojitelji z organizacijskimi
nalogami
- vzgojitelj
- pomočnik vzgojitelja

SVETOVALNO
DELO
svetovalni
delavec

OSKRBOVALNO PREHRAMBENO DELO

FINANČNORAČUNOVODSKO
DELO
-računovodja VI
-knjigovodja VI
-knjigovodja V
-poslovni sekretar VI

-organizator prehrane in ZHR
-kuhar IV-vodja kuhinje
-kuhar IV
-kuhar V
-kuharski pomočnik

TEHNIČNOVZDRŽEVALNO DELO
- hišnik IV
- perica II

KADROVSKOADMINISTRATIVNO
DELO
- poslovni sekretar VI

ČIŠČENJE
čistilka II

2.b Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje
informacij
NADA VERBIČ, ravnateljica, vrtec Jelka, Glavarjeva 18a, Ljubljana,
tel.: 01/580-91-81, e-pošta nada.verbic@vrtec-jelka.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko lokalnega, državnega in evropskega registra
predpisov).
Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje
delovanja zavoda:
Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si
Državni predpisi:Povezava na register predpisov http://zakonodaja.gov.si/
Predpisi EU, povezava na evropski register predpisov http://eur-lex.europa.eu/
2.d Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda
Letni delovni načrt vrtca
Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta
Finančni plan
Letno poročilo
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ
Sodni postopki izterjave dolgov
Upravni postopki na področju informacij javnega značaja
Upravni postopki ob sprejemu otroka v vrtec

2.f. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
I.

Katalog evidenc v zvezi z zaposlenimi delavci
1. Katalog evidence zaposlenega delavca
2. Katalog evidenc o plači zaposlenega delavca
3. Katalog evidenc o poškodbah pri delu
4. Katalog evidenc o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

II. Katalog evidenc v zvezi z vključenimi otroki
1. Katalog evidenc vpisanih in vključenih otrok
2. Katalog evidenc plačil staršev
3. Katalog evidenc otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
2.e Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Publikacija Vrtca Jelka
Zloženka oddelka in enote
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 18 a, Ljubljana,
- uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
1. Informacija o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec
2. Informacija o ekonomski ceni programa v vrtcu
3. Informacija o vrsti programov
4. Informacija o projektih in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
5. Informacije o nadstandardni dejavnosti v vrtcu
6. Informacije o zaposlitvi
Nada Verbič, ravnateljica vrtca Jelka

