KATALOG
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Številka: 090-1/2016/5
Maribor, 1. 4. 2020

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR
Naslov:
TOMŠIČEVA ULICA 32
Pošta:
2000 MARIBOR
Telefon:
02 23 43 260
Faks:
02 23 43 270
Elektronski naslov:
vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba:
Marija PŠUNDER, dipl. vzg. predš. otr. - ravnateljica vrtca, po pooblastilu Mateja Bregant
Datum objave kataloga:
01.04.2020
Datum zadnje spremembe:
01.09.2019
Katalog je dostopen na
http://www.vrtec-borisapeceta.si/ostali-javno-dostopni-dokumenti/
spletu:
Druge oblike kataloga:
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu vrtca.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Delovno področje in organiziranost vrtca določa Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Borisa
Pečeta Maribor, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel na 27. seji, dne 20.04.2009 (z nadaljnjimi spremembami
odloka z dne 22.12.2009 in 19.07.2016).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, odlokom in drugimi predpisi izvršujeta Mestni svet Mestne občine
Maribor in župan.
Vrtec Borisa Pečeta Maribor opravlja javno službo na področju vzgoje in izobraževanja, ki obsega javno veljavne programe za
predšolske otroke ter druge naloge, dejavnosti in potreb za celovito opravljanje javne službe.
Vrtec je pravna oseba s pravicami , obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon
in odlok o ustanovitvi.
Pri izvajanju vzgojno-izobraževanega procesa zagotavljamo program, ki temelji na načelih nacionalnega progama Kurikuluma
za vrtce.
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

VODSTEVNI DELAVCI
ADMINISTRATIVNO RAČUNOVOSKI DELAVCI
STROKOVNI DELAVCI
TEHNIČNI DELAVCI

Seznam notranjih organizacijskih enot:
- zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

Enota TOMŠIČEVA
Naziv in naslov: VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR – enota TOMŠIČEVA
Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor
Telefon: 02 23 43 260
Vodja notranje organizacijske enote: Alenka MAUKO
Enota KOŠAKI
Naziv in naslov: VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR – enota KOŠAKI
Krčevinska ulica 10, 2000 Maribor
Telefon: 02 23 43 281
Vodja notranje organizacijske enote: Maja OZMEC
enota KAMNICA
Naziv in naslov: VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR – enota KAMNICA
Vrbanska cesta 93/a in Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica
Telefon: 02 23 43 280
Vodja notranje organizacijske enote: Renata ŠPES
enota BRESTERNICA
Naziv in naslov: VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR – enota BRESTERNICA
Na Gaj 4, 2354 Bresternica
Telefon: 02 23 42 290
Vodja notranje organizacijske enote: Nataša KUKOVEC
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Erika TURK, dipl. vzg. predš. otr.
Delovno mesto in naziv: pomočnica ravnateljice
Elektronski naslov: erika.turk@guest.arnes.si
Poštni naslov: Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor
Službena telefonska številka: 02 23 43 265
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/

delovnega področja
vzgoje in
izobraževanja
Seznam predpisov z
delovnega področja
predšolske vzgoje
Odlok o ustanovitvi
zavoda

Splošni akti zavoda

https://www.gov.si/teme/izvajanje-predsolske-vzgoje/
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta
Maribor_MUV 12 2009
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega VIZ Vrtec Borisa Pečeta MB_MUV 34
2009
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega VIZ Vrtec Borisa Pečeta MB_MUV 15 2016

















Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor,
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
Register tveganj
Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Maribor
Pravila javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
Pravila za nadzor živil – HACCP
Izjave o varnosti z oceno tveganja
Načrt integritete
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o požarni varnosti
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

 Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda
 Pravilnik o prepovedi in nadziranju alkoholiziranosti na delovnem mestu
 Navodila za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcih
 Klasifikacijski načrt Vrtec Borisa Pečeta Maribor

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in
Spletna stran eUprava
izobraževanja
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po
vsebinskih sklopih
Kurikulum za vrtce
Letni delovni načrt Vrtca Borisa Pečeta Maribor
Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta
Program dela Vrtca Borisa Pečeta Maribor
Letno poročilo z računovodsko bilanco
Finančni načrt
Kadrovski načrt
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu eNaročanje.
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ
vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:
- Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših (dolg oskrbnine)
- Postopki sprejema otroka v vrtec po pravilniku: Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v javne vrtce, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
f) Seznam evidenc, ki jih upravlja zavod
o Evidenca vpisanih in vključenih otrok (44. člen Zakona o vrtcih) – ni prosto dostopna

o Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč(46. člen Zakona o vrtcih) – ni prosto dostopna
o Evidenca plačil staršev(45. člen Zakona o vrtcih) – ni prosto dostopna
o Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna (46.a člen Zakona o vrtcih) – ni prosto
dostopna
o Evidenca o številu zagotovljenih in prostih mest v vrtcu (20. člen Zakona o vrtcih) – dostop na Portal MIZŠ
o Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest (21. člen Zakona o javnih uslužbencih) – ni prosto dostopna
o Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih (21. člen Zakona o javnih uslužbencih) – ni prosto dostopna
o Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja (Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju) – ni prosto dostopna
o Evidenca o poškodbah pri delu – ni prosto dostopna
o Evidenca zaposlenega delavca – ni prosto dostopna
o Evidenca o plači zaposlenega delavca – ni prosto dostopna
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s
svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke:
Dostop do zbirke (ali povezava)
Pregled plačil staršev
Spletna stran MOM
Publikacija Vrtca Borisa Pečeta Maribor
Dostopno na upravi vrtca in spletno
Zloženka Prvič v vrtec
Dostopno na upravi vrtca
Evidenca o oddaji javnih naročil, katerih
Portal eNaročanje
ocenjena vrednost je nižja
od mejnih vrednosti
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vrtec zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
1. Preko spleta: Katalog IJZ je v .pdf obliki objavljen na spletni strani vrtca http://www.vrtec-borisapeceta.si/, v rubriki
Dokumenti-Ostali javno dostopni dokumenti. Vrtec zagotavlja povezljivost svojih informacij javnega značaja na spletu
z nacionalnim namenskim portalom za objavo informacij z določenega področja

2. Fizični dostop do Kataloga IJZ je omogočen na Upravi vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor, v času uradnih ur, kjer bo
odgovorna uradna oseba organa oziroma od nje pooblaščena oseba prosilcu omogoči vpogled v zahtevano informacijo v
primernem prostoru in mu za to da na voljo dovolj časa, skladno z zakonodajo.
3. Vrtec zagotavlja, da so informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s
posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno
tekstovni obliki .odt.
4. Delni dostop: Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena
oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo
preostalega dela dokumenta.
4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena.
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO
UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI
PODATKOV

informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec

ekonomska cena programa vrtca

izvajanje vrst programov v vrtcu

možnost opravljanja pedagoške prakse dijakov oz. študentov

možnost zaposlovanja
Ravnateljica: Marija PŠUNDER, dipl. vzg. predš. otr.
PO POOBLASTILU MATEJA BREGANT

