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Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je pričel veljati marca 2003 in je
pomemben za vsakega državljana, ki bi želel od državnega organa prejeti javne informacije.
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1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - VRTEC
Naslov:
Cesta v Dobrovce 23
Pošta:
2204 Miklavž na Dravskem polju
Telefon:
(02) 629 02 54
Faks:
(02) 629 02 55
Elektronski naslov:
vrtec-vrtiljak@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Dušanka Mihalič Mali, ravnateljica
Datum objave kataloga: 13. april 2007
Datum zadnje spremembe: 1. november 2019
Katalog je dostopen na
http://www.vrtec-miklavz.si
spletu:
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu vrtca Vrtiljak, Miklavž na
Druge oblike kataloga:
Dravskem polju.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji šole
RAVNATELJICA
ZAVODA
Vodja enote vrtca
Ciciban

Pomočnica
ravnateljice

Tehniški delavci

−
−
−
−
−
−

−
−
−

kuhar
kuharski pomočnik
čistilka
hišnik
perica
organizator
zdravstveno
higienskega režima
administrativni delavci
( knjigovodja,
administrator)
organizator prehrane
računalničar

−
−

Vzgojitelj
predšolskih otrok
Vzgojitelj
predšolskih otrok
– pomočnik
vzgojitelja

Šolska svetovalna
služba
− Svetovalna delavka
− Izvajalka dodatne
strokovne pomoči

Podatki o VRTCU:
Javni vzgojno-izobraževalni zavod, katera temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter
pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program
KURIKULUM ( 1999) Ustanoviteljica je Občina Miklavž na Dravskem polju, s sedežem na Nad
izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju - VRTEC
Dejavnost zavoda je:
85.100 – predšolska vzgoja
Organi zavoda so: Svet Zavoda, ravnateljica Zavoda, Svet staršev in strokovni organi.
Strokovni organi šole: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi.
Odgovornost za otroke prevzemajo strokovni delavci vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti in drugih aktivnosti na področju vrtčevskega prostora, ki obsega stavbo vrtca, igrišče,
šolsko športno igrišče, šolsko telovadnico, gibalnico, vrtčevske bližnje poti ter v prostorih, kjer
potekajo druge dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot:
Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju – VRTEC je sestavljen iz enot:
 ENOTA VRTCA VRTILJAK
Cesta v Dobrovce 23, 2204 Miklavž
POSLOVNI ČAS: 6.00 – 16.30
Vodja vrtca: Urška Suhodolčan Homer
Telefon: 02 629 02 54
E-pošta: vrtec-vrtiljak@guest.arnes.si

 ENOTA VRTCA CICIBAN
Kidričeva cesta 55, Dobrovce, 2204 Miklavž
POSLOVNI ČAS: 6.00 – 16.00
Vodja enote vrtca: Ksenija Rodeš
Telefon: 02 629 13 30
E-pošta: vrtec-ciciban.dobrovce@guest.arnes.si

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:

Dušanka Mihalič Mali

Delovno mesto in naziv:

ravnateljica, profesorica

Elektronski naslov:

dusanka.mihalic@guest.arnes.si

Poštni naslov:

Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Službena telefonska številka:

(02) 629 02 41

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:


predpisi s področja vzgoje in izobraževanja in predpisi s področja osnovnošolskega
izobraževanja:
POVEZAVA: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanjeznanost-in-sport/zakonodaja/

Državni predpisi:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
– Register predpisov Slovenije
– Predpisi z delovnega področja
Zakoni s področja dela vrtca:
– Zakon o vrtcih
– Kurikulum za vrtce
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Zakon o javnih naročilih
– Zakon o delovnih razmerjih
– Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
– Zakon o nalezljivih boleznih
Splošni akti vrtca:






Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok
Pravilnik o varnosti otrok
Program pregledov in vzdrževanja igral in igrišč
Ukrepi za preprečevanje legionele
Načrt rednega vzdrževanja in čiščenja prostorov in pripadajočih zunanjih površin vrtca

2.č Seznam predlogov predpisov


predlogi predpisov s področja izobraževanja

POVEZAVA: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanjeznanost-in-sport/zakonodaja/
2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih
podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
- letni delovni načrt zavoda

- letni delovni načrt oddelka
- razvojni načrt vrtca
-letno poročilo vrtca
- finančni načrt vrtca
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 e-NAROČANJE
2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom







Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Volitve v svet zavoda
Postopek sprejema v vrtec
Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
Postopek za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Postopek za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja vrtec (z opisom metapodatkov)
Vrtec ne vodi javnih evidenc.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi vrtec s svojega delovnega
področja




Publikacija vrtca
Spletna stran vrtca
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest: opredeljena z aktom o sistemizaciji DM.

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov:








Publikacija vrtca
Predstavitev in vizija vrtca
Vrste programov v vrtcu
Predstavitev zaposlenih v zavodu
Povezovanje in sodelovanje s starši
Pravice staršev in otrok
Obveznosti staršev do vrtca

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:


za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete ustrezno napravo (računalnik, telefon,
tablica) in spletni brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Chrome…).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:



osebni dostop na sedežu vrtca,
dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve
Neformalna zahteva:




ustna zahteva,
preko telefona,
po elektronski poti.

Formalna zahteva:




podana ustno na zapisnik,
pisna zahteva po pošti,
vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:


dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po
prehodnem dogovoru.

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 informacij javnega značaja

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26.
člena
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Ni zahtev.

