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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

VRTCA LJUTOMER  
 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI   

 

Naziv vrtca:  

Naslov: 

Telefon: 

Faks:  

E-pošta:  

Spletna stran: 

Davčna številka: 

Matična številka: 

Transakcijski račun: 

Ravnatelj: 

Vrtec Ljutomer 

Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer 

02/ 585 1550 

02/ 585 1554 

vrtec.ljutomer@guest.arnes.si 

www.vrtec-ljutomer.si 

49209124 

5051193000 

01263-6030638022 

Ksenija Žuman, dipl.vzg. 

 

Odgovorna uradna oseba: 

 

ravnateljica Ksenija Žuman 

e-naslov: ksenija.zuman@gmail.com 

Datum prve objave 

kataloga: 

Katalog je bil objavljen 24.9.2010 

Datum zadnje 

spremembe:  

03.01.2016 

Podatki o dostopnosti 

kataloga v elektronski in 

fizični obliki: 

Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani 

vrtca: www.vrtec-ljutomer.si in v fizični obliki na sedežu 

Vrtca Ljutomer  

 

     

2. SPLOŠNI PODATKI O VRTCU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,  

S KATERIMI RAZPOLAGA  

 

2.a Organiziranost vrtca in podatki o organizaciji vrtca (kratek opis delovnega področja 

zavoda): 

 

 

Podatki o organizaciji 

vrtca (kratek opis 

delovnega področja vrtca): 

- P/85.100  

predšolska vzgoja  

Seznam vseh 

organizacijskih enot vrtca 

(naziv organizacijske 

enote vrtca, naslov in 

drugi kontaktni podatki, 

vodja notranje 

organizacijske enote) 

Enota Ljutomer,Fulneška ulica 5  
uprava- 02 585 1550 

e-naslov: vrtec.ljutomer@guest.arnes.si  

oddelek A- 02 585 1557 

e-naslov: vrtec.oddeleka@gmail.com 

oddelek B- 02 585 1558 

e-naslov: vrtec.oddelekb@gmail.com 

oddelek C- 02 585 1551 

e-naslov: vrtec.oddelekc@gmail.com 

 

 

http://www.vrtec-ljutomer.si/
http://www.vrtec-ljutomer.si/
mailto:vrtec.oddeleka@gmail.com
mailto:vrtec.oddelekb@gmail.com
mailto:vrtec.oddelekc@gmail.com
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Enota Ormoška c. 32 
tel.: 02 584 1315  

e-naslov: vrtec.ormoska21@gmail.com 

 

Organiziranost vrtca: Stran 6, Priloga št. 1 – organiziranost vrtca 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:  

 

Pristojne osebe: Ksenija Žuman, ravnateljica  

Tel.: 02 585 1555 

Faks: 02 585 1554  

e-naslov: ksenija.zuman@gmail.com   

 

Sobočan Damijana, računovodja  

Tel.: 02 585 1556 

e-naslov: damijana.sobocan@guest.arnes.si 

 

Kavaš Ivan, poslovni sekretar   

Tel.: 02 585 1550 

e-naslov: vrtec.ljutomer@guest.arnes.si 

 

Mihalič Vida, vodja kuhinje   

Tel.: 02 585 1553  

 

 

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

področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov): 

Notranji predpisi in interni akti vrtca: 

 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer,  

 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva  

 Pravilnik o računovodstvu  

 Navodila za kroženje knjigovodskih listin v Vrtcu Ljutomer  

 Register tveganj Vrtec Ljutomer  

 Navodila za delo popisne komisije, drugih služb in delavcev, udeleženih pri popisnih 

aktivnostih 

 Pravilnik o obliki, uporabi in hrambi pečatov 

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ljutomer 

 Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih 

 Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Vrtcu Ljutomer  

 Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja 

ponudb 

 Pravilnik o varstvu pri delu  

 Pravilnik o delovnem času Vrtca Ljutomer 

 Pravila zavoda Vrtca Ljutomer  

 Poslovnik sveta zavoda Vrtec Ljutomer 

 Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih  

 Interna pravila Vrtca Ljutomer 

mailto:damijana.sobocan@guest.arnes.si
mailto:vrtec.ljutomer@guest.arnes.si
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 Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec 

Ljutomer  

 Poslovnik Sveta staršev Vrtca Ljutomer  

 Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi 

in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc  

 Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in 

drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih 

mestih  

 Izjava o varnosti z oceno tveganja Vrtca Ljutomer 

 

Državni predpisi (z delovnega področja vrtca): 

 Zakon o zavodih  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

 Kolektivna pogodba za javni sektor 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti RS 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o delovnih razmerjih 

 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne 

razrede znotraj razponov plačnih razredov 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede 

 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

 Zakon o splošnem upravnem postopku 

 Zakon o javnem naročanju 

 Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije 

 Zakon o računovodstvu 

 Zakon o šolski inšpekciji 

 

Vrtec  

 Zakon o vrtcih 

 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

 Pravilnik o publikaciji vrtca 

 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje 

 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

Zakonodaja dostopna na:  

- Register predpisov Republike Slovenije  

- Služba Vlade RS za zakonodajo  

- Uradni list RS 
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- Ministrstvo za šolstvo in šport 

- Občina Ljutomer  

 

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 

predpisov):  

 

Predlog predpisov: Vrtec ni predlagatelj predpisov 

 

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih: 

 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov  

Razvojni načrt vrtca  

Letni delovni načrt  (LDN) 

Letno poročilo vrtca  

Finančni načrt vrtca  

 

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: 

 

Vrste postopkov, uradnih 

ali javnih storitev, ki jih 

organ vodi ali zagotavlja 

svojim uporabnikom: 

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih 

Postopek imenovanja ravnatelja vrtca 

Postopek registracije vrtca in vpisa sprememb v SR 

Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda 

Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz 

evidenc 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja: 

 

Seznam evidenc:  Evidenca vpisanih in vključenih otrok – ni prosto dostopna 

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč – ni 

prosto dostopna 

Evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna 

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja – ni 

prosto dostopna 

Evidenca o poškodbah pri delu – ni prosto dostopna 

Evidenca zaposlenega delavca – ni prosto dostopna 

Evidenca o plači zaposlenega delavca – ni prosto dostopna 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 

Opis dostopa do 

posameznih sklopov 

informacij: 

Večina informacij je dostopna prek spleta na: 

 www.vrtec-ljutomer.si  

Fizični dostop: 

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu 

Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 940 Ljutomer   

 

 

 

 

 

 

http://www.vrtec-ljutomer.si/


 5 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 

 

Seznam najpogosteje 

zahtevanih informacij 

oziroma tematskih sklopov 

(samodejno generiran 

seznam, ki ga določa 

povpraševanje po 

posamezni informaciji) 

- podatki o možnosti vpisa otroka v vrtec 

- podatki o višini plačila oskrbnine 
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                                                                                                                       Priloga 1 

 

ORGANIZIRANOST VRTCA 
 

- VRTEC VODI RAVNATELJICA, KI SO JI NEPOSREDNO ODGOVORNI VSI ZAPOSLENI 
- VSAK ODDELEK CENTRALNEGA VRTCA IN OBE ENOTI VRTCA IMATA  SVOJEGA KOORDINATORJA 

OZIROMA ČLANA DELOVNE SKUPINE ZA PRETOK DOLOČENIH INFORMACIJ, SKUPNE DOGOVORE  IN 
UREJANJE DOLOČENIH ZADEV NA ODDELKIH. DELOVNO SKUPINO VODI NEPOSREDNO RAVNATELJICA.  
NA ODDELKIH SO ZAPOSLENE VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJICE. 

- POSLOVNI SEKRETAR 
- RAČUNOVODKINJA 
- SVETOVALNA DELAVKA 
- VODJA KUHINJE  IN ORGANIZATOR ZHR-KOORDINIRA DELO V KUHINJI IN DAJE NAPOTKE GLEDE 

KUHANJA IN  URESNIČEVANJA HACCAP SISTEMA KUHARICAM IN ČISTILKAM 
- ORGANIZATOR PREHRANE 

 
 
 

 


