KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Miklavžev vrtec – župnijski vrtec, Šolska pot 1, 1370 Logatec
Odgovorna uradna oseba:
Janez Kompare, direktor
Datum prve objave kataloga:
1.09.2019
Datum zadnje spremembe:
1.09.2019
Katalog je dostopen na
www.miklavzev-vrtec.si
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
tiskana oblika

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok
področja organa:
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot
Organigram organa
Delovno področje: predšolska vzgoja
Miklavžev vrtec – župnijski vrtec je zasebni zavod s koncesijo,
katerega temeljne naloge so: vzgoja, varstvo in učenje predšolskih
otrok ter pomoč staršem pri celoviti vzgoji njihovih otrok. Vrtec
izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999)
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-zapredsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf
Poslovalni čas vrtca je usklajen s potrebami staršev in smo odprti od
05:30 do 16:30. Izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur
dnevno.
ORGANIGRAM ZAVODA:
Direktor VII/2
Pomočnik direktorja-strokovna vodja vrtca VII/2
Računovodja V
Čistilka II
Pedagoško strokovni kader:
Vzgojitelj VII/1 in VII/2
Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja V
Svetovalni delavec (po potrebi)
Ustanovitev: Zavod je začel opravljati dejavnost 1.4.1991
pod imenom Župnijski vrtec – Karitas Logatec. Ustanovitelj je bil
Tone Kompare s sedežem na Pavšičevi 30, Logatec. 15. julija 1997,
vrtec s sklepom ustanovitelja spremeni ime v Miklavžev vrtec –
župnijski vrtec, ki ga ima še danes. Ustanoviteljske pravice so
prenesene na Župnijo Dolnji Logatec s Pogodbo o prenosu pravic in
obveznosti iz naslova ustanoviteljstva v zavodu, 22. februarja, 2016,
Sklep o vpisu spremembe Okrožno sodišče v Ljubljani, 17.3.2016
Dejavnosti zavoda:
- 85.100, dejavnost predšolske vzgoje
- 82.300, organiziranje razstav,
- 85.600, organiziranje praznovanj,
- 85.590, dopolnjevanje vzgoje z verskimi elementi,
- 85.590, interesne dejavnosti (izleti, taborjenje, letovanje,
zimovanje, izobraževanje)

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s
področja dela
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje
podatkov. Kontaktna uradna oseba:
Ljiljana Gomerčić, pomočnica direktorja strokovna vodja vrtca.
Telefon: 01 7509-440
e-pošta: miklavzev.vrtec@guest.arnes.si in miklavz1994@gmail.com
Direktor: Janez Kompare
Telefon: 01 7541-757
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
• Zakon o zavodih
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
• Zakon o vrtcih
• Pravilnik o normativih in Kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o javnih uslužbencih
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive
• Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v
plačilne razrede
• Zakon o varstvu osebnih podatkov

Predpisi lokalnih skupnosti

Povezava na lokalni register predpisov (samo organi lokalnih
skupnosti)
Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
- Ustanoviteljski akt
programskih dokumentov
- Statut vrtca
- Letni delovni načrt
- Poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta
- Poslovno poročilo
- Pravilnik o varnosti otrok
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
Vpis otrok
organ
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

Sprejem Letnega delovnega načrta.
Sprejem Poročila o realizacij LDN.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
▪ Jih ni
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
▪ Evidenca vpisanih in vključenih otrok
▪ Evidenca plačil staršev
▪ Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč
▪ Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz
državnega proračuna
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
▪ Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
razčlenjenemu opisu
▪ Letni delovni načrt vrtca
delovnega področja organa
▪ Publikacija vrtca
▪ Sklep o ceni programa v vrtcu
▪ Sklep o uveljavljanju rezervacij (poletna in bolezen)

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

Dostop preko spleta na spletnem naslovu:
https://www.miklavzev-vrtec.si/
▪ Fizični dostop na lokaciji Miklavževega vrtca-župnijskega vrtca,
Šolska pot 1, 1370 Logatec
▪ Osebni obisk - vsak delovni dan pri pomočniku direktorjastrokovni vodji vrtca od 08:00 do 13:00 s predhodno najavo
▪ Po telefonu 01 7509 440 ali 040 381 130
▪

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga
določa povpraševanje po
posamezni informaciji)

•
•
•

vpisu otrok
čakalnih vrstah
številu prostih mest

podpis odgovorne osebe
Janez Kompare

