Katalog informacij javnega značaja organa – KRANJSKI
VRTCI
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: KRANJSKI VRTCI
Odgovorna oseba: mag. Tea Dolinar
Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 24. 10. 2019
Katalog je dostopen na svetovnem spletu na naslovu: http://www.kranjski-vrtci.si/dokumenti/
Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na
sedežu Kranjskih vrtcev.
Naslov: Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Telefon: 04 20 19 200
Faks: 04 20 19 208
Elektronski naslov: info@kranjski-vrtci.si
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar
obsega
Kratek opis delovnega področja organa:
Kranjski vrtci so javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok ter
sodelovanje s starši pri zagotavljanju optimalnega celostnega razvoja otroka. Zavod izvaja javno
veljavni program Kurikulum za vrtec (2004).
a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:
Organigram organa je dostopen na svetovnem spletu na naslovu:
http://www.kranjski-vrtci.si/dokumenti/

▪

▪

Enota Čira Čara
Cesta Staneta Žagarja 6, 4000
Kranj ciracara@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 233
Vodja notranje organizacijske enote: Maruša Rozman
Enota Janina
Kebetova 9, 4000 Kranj
janina@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 221, 04 20 19 222
Vodja notranje organizacijske enote: Jera Balderman

▪

▪

Enota Čirče
Smledniška cesta 136, 4000 Kranj
circe@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 234
Vodja notranje organizacijske enote: Janja Teran
Enota Čebelica
Planina 39, 4000 Kranj
cebelica@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 220, 04 20 19 236
Vodja notranje organizacijske enote: Špela Pirih

▪

Enota Najdihojca
Nikole Tesle 4, 4000 Kranj
najdihojca@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 228 (vrtec)
Vodja notranje organizacijske enote: Jana Basej
naja1-najdihojca@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 229 (jasli)
Vodja notranje organizacijske enote: Tamara Medja

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Enota Ostržek
Golnik 54, 4000 Kranj
ostrzek@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 25 19 673
Vodja notranje organizacijske enote: Ana Kasunič

Enota Ježek
Trstenik 8, 4000 Kranj
jezek@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 25 19 674
Vodja notranje organizacijske enote: Urša Dubravica

Enota Mojca
Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
mojca@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 226 (vrtec)
mojca.jasli@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 215 (jasli)
Vodja notranje organizacijske enote: Tadeja Ferlež
Enota Mojca – razvojni oddelki
Nikole tesle 2, 4000 Kranj
ro-mojca@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 227
Vodja notranje organizacijske enote: Mojca Zabret
Enota Sonček
Cesta 1.maja 17, 4000 Kranj
soncek@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 232
Vodja notranje organizacijske enote: Marija Meglič
Enota Kekec
Kokrškega odreda 9, 4000 Kranj
kekec@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 224
Vodja notranje organizacijske enote: Nada Faganel

▪

▪

▪

Enota Živ Žav
Jernejeva 14, 4000 Kranj
zivzav@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 25 19 677, 04 25 19 671, 04 25 19 672
Vodja notranje organizacijske enote: Janja Lelov
Enota Čenča
Oprešnikova 4a, 4000 Kranj
cenca@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 225
Vodja notranje organizacijske enote: Branka Klančnik Šavs
Enota Ciciban
Likozarjeva 22, 4000 Kranj
ciciban@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 244
Vodja notranje organizacijske enote: Mojca Damijan

▪

▪

▪

Enota Biba
Bitnje 266, 4000 Kranj
biba.kr@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 670
Vodja notranje organizacijske enote: Zdenka Fojkar
Enota OŠ Matija Čop
Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj
mcop.kr@kranjski-vrtci.si
Tel.: 04 20 19 243
Vodja notranje organizacijske enote: Barbara Lovrič
Računovodska služba
E-naslov: info@kranjski-vrtci.si
Telefon: 04 20 19 206
Vodja notranje organizacijske enote: Simona Koren, Vodja področja/enote I z več kot 5 zaposlenimi
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega
značaja: Ime in priimek pristojne osebe: mag. Tea Dolinar,
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: tea.dolinar@kranjski-vrtci.si
Naslov: Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Telefon: 04 20 19 200
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci.
Veljavni predpisi s področja izobraževanja, predšolske vzgoje so dostopni tu.
Veljavni predpisi s področja predšolske vzgoje so kljub zgornji povezavi dodatno navedeni
v nadaljevanju:


Zakon o vrtcih

Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje


































Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za
predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o vzgojno varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen
sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami


V tem katalogu so povezave na prečiščene verzije predpisov. Uradne objave iz Uradnega lista RS so
javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. Neuradna prečiščena besedila predpisa
predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali
kako drugače.
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumentov po vsebinskih sklopih (6. člen uredbe).
▪
▪
▪
▪

Letni delovni načrt
Poročilo o realizaciji LDN-ja
Finančni načrt zavoda
Polletno in Letno poročilo (poslovno in finančno)
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih
storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:
Upravni postopki v zadevah vključitve otrok v vrtec.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:
Organ ne upravlja javnih evidenc, ki se navajajo v okviru Kataloga IJZ.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Organ ne upravlja zbirk podatkov, ki se navajajo v okviru Kataloga IJZ.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu;
Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije
javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali
Netscape.
Opis »fizičnega« dostopa z navedbo prostora seznanitve z informacijo: vsak delovni dan na naslovu
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj.
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.
Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja.

4. Stroškovnik iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informaij javnega
značaja
Kranjski vrtci lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi
stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja – 16., 17. in 18. člen (Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani
http://www.uradni-list.si).
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami
podatkov
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prosta mesta
Cena vrtca
Programi vrtca
Poslovalni čas enot vrtca
Dokumentacija postopkov javnih naročil
Dobavnice in računi
Pogodbe za dobavo blaga in izvedbo storitev
Zapisniki inšpekcijskih služb
Dokumentacija sistemizacije
Prisotnost in plače zaposlenih
Dokumentacija roditeljskih sestankov
Zapisniki in priloge zapisnikov sej Sveta zavoda Kranjskih vrtcev

Katalog informacij javnega značaja je sprejela :
mag. Tea Dolinar
ravnateljica

