
Katalog informacij javnega značaja Vrtec Ravne na Koroškem  
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    2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

    3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

    4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja  

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Vrtec Ravne na Koroškem  

Čečovje 12 A,  

2390 Ravne na Koroškem 

Odgovorna uradna oseba: Mateja Hovnik, ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: 11. 12. 2008 

Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2020 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-ravne.si/ 

Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu 

Vrtca Ravne na Koroškem v času uradnih ur. 

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

2.a) Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 

področja organa: 

Delovno področje: predšolska vzgoja 85.100 

Vrtec Ravne na Koroškem je javni zavod, katerega temeljne 

naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč 

staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno 

veljavni program Kurikulum za vrtce  (1999). Predšolska 

vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja.  

Seznam enot vrtca       

 

- Uprava vrtca, Čečovje 12/a, 2390 Ravne na Koroškem, 

Telefon: 02/82 15 740, e-mail: info@vrtec-ravne.si 

 

- Enota Solzice, Čečovje 7/a, 2390 Ravne na Koroškem, 

Telefon: 02/62 00 304, e-mail: solzice@guest.arnes.si 

vodja enote: Jasna Gamze. 

 

- Enota Ajda, Javornik 56, 2390 Ravne na Koroškem,  

Telefon: 02/62 14 407, e-mail: ajda@guest.arnes.si 

vodja enote: Dominika Ivartnik. 

 

- Enota Levi devžej, Kotlje 11, 2394 Kotlje,  

Telefon: 02/82 22 540, e-mail: levidevzej@guest.arnes.si 

vodja enote: Valentina Slemnik. 

 

- Oddelek na OŠ Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 

2390 Ravne na Koroškem 

Organigram organa 

Ustanovitev: 

Vrtec Ravne na Koroškem je samostojni javni vzgojno-

izobraževalni zavod, ustanovljen z odlokom Občinskega sveta 

Občine Ravne na Koroškem 28. 6. 2000 (Ur. l. RS 67/2000, 

46/2008).  

Kot samostojni Vrtec Ravne na Koroškem je vpisan v sodni 

register 1/09703/00 z dne 28. 12. 2000. 
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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 

Kontaktna uradna 

oseba:      

 

Mateja Hovnik, ravnateljica 

Čečovje 12 A 

2390 Ravne na Koroškem 

Telefon:  02/82 15 741 

e-pošta: mateja.hovnik@guest.arnes.si 

2.d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 

delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra 

predpisov) 

Državni predpisi:      - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

- Register predpisov Slovenije 

- Predpisi iz delovnega področja 

Zakoni iz področja vrtca: - Zakon o vrtcih 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Zakon o javnih naročilih 

- Zakon o delovnih razmerjih 

Predpisi EU: - Evropski register predpisov   

2.e) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 

predpisov) 

- Register predpisov Slovenije (predlogi)   

2.f) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov : 

 

- Kurikulum za vrtce 

- Razvojni načrt vrtca 

- Letni delovni načrt vrtca 

- Letno poročilo vrtca 

- Finančni načrt vrtca 

2.g) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ  

- evidenca prostih mest v vrtcu, 

- sodni postopki zaradi izterjatve dolgov pri starših, 

- upravni postopki ob vpisu otrok v vrtec. 

2.h) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

 Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003, 100/2005, 25/2008, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 

62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) 

Evidenca: Podlaga: Dostop: 

Evidenca vpisanih otrok 44. člen ZVrt Evidenca ni javno dostopna 

Evidenca vključenih otrok 44. člen ZVr Evidenca ni javno dostopna 

Evidenca plačil staršev 45. člen ZVrt Evidenca ni javno dostopna 

Evidenca otrok, ki potrebujejo 

svetovanje ali pomoč 
46. člen ZVrt Evidenca ni javno dostopna 

Evidenca upravičencev do 

sofinanciranja plačil staršev iz 

državnega proračuna 

46.a člen ZVrt Evidenca ni javno dostopna 

Število zagotovljenih mest 20.č člen ZVr  

Število prostih mest 20.č člen ZVrt Ministrstvo za šolstvo in šport je na 

podlagi 20.d člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o 

vrtcih (ZVrt-D) 

Evidenca o dejanski zasedenosti 

delovnih mest 

21. člen ZJU Na sedežu Vrtca Ravne na Koroškem v 

času uradnih ur 

Evidenca o strukturi javnih 

uslužbencev po nazivih 

21. člen ZJU Na sedežu Vrtca Ravne na Koroškem v 

času uradnih ur 
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Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki 

ureja varstvo osebnih podatkov. 

2.i) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk:     - Publikacija Vrtca Ravne na Koroškem 

2.j) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 

seznam posameznih dokumentov 

- Katalog drugih evidenc (VOP) 

- Novice o delovanju javnega zavoda 

- Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij: 

- Katalog je dostopen na spletnem naslovu: 

  www.vrtec-ravne.si 

- Fizični dostop na upravi vrtca, Čečovje 12 A, 2390 Ravne 

na Koroškem 

- Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 – 12.00,  

   malica od 10.30 - 11.00 

- Po telefonu: 02/82 15 740 

- Po e-pošti: info@vrtec-ravne.si 

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam najpogosteje 

zahtevanih informacij 

oziroma tematskih sklopov 

(samodejno generiran 

seznam, ki ga določa 

povpraševanje po posamezni 

informaciji 

- o vpisu otrok, 

- o ekonomski ceni programa v vrtcu, 

- o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…), 

- o poslovalnem času vrtca oziroma enot, 

- o prireditvah in obogatitveni dejavnosti v vrtcu, 

- o obogatitvenih programih vrtca , 

- povpraševanje po zaposlitvi. 

 

Stroškovnik in cenik: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je 

brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki 

nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, 
fotokopija, elektronski zapis). 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo 

in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije 

javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij 

javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij 

javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja 

svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s 
strani medijev. 

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na 

spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne 

bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije 

javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo 

vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov 

posredovanja zahtevanih informacij 

 

Podpis odgovorne osebe: Mateja Hovnik, ravnateljica 
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