
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 
VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: Vrtci Občine Moravske Toplice 
Tel.: 02 538 14 75 
- v.d. ravnateljice zavoda, Simona Kaučič 
 
Tel.: 02 538 14 70 
 - poslovna sekretarka zavoda, Marija Bogdan 
Molnar 
 

Odgovorna uradna 
oseba:

V. d. ravnateljice zavoda, Simona Kaučič 

Datum prve objave 
kataloga:

Katalog je bil objavljen 15.12.2008 

Datum zadnje 
spremembe:

24.03.2009 

Podatki o 
dostopnosti 
kataloga v 
elektronski in 
fizični obliki:

Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni 
strani zavoda : http://www.mojvrtec.com in v 
fizični obliki na sedežu zavoda Vrtci Občine 
Moravske Toplice 

  

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH 
JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega 
področja zavoda): 

Podatki o 
organizaciji zavoda 
(kratek opis 
delovnega področja 
zavoda): 

- P/85.100 Predšolska vzgoja  
 
 
 

Seznam vseh 
organizacijskih 
enot zavoda (naziv 
organizacijske 
enote zavoda,naslov 
in drugi kontaktni 

Enota Bogojina, Bogojina 134,  
vodja enote: Marija Kučan,  
tel.: 02 547 14 17
E-mail: vrtec.bogojina@gmail.com 
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podatki, vodja 
notranje 
organizacijske 
enote)

Enota Filovci, Filovci 13,  
vodja enote: Marija Ivanič,  
tel.: 02 547 12 00 
E-mail: vrtec.filovci@gmail.com 
 
 Enota Fokovci, Fokovci 26, 
 vodja enote: Jožica Kučan, 
 tel.: 02 544 12 54 
E-mail: vrtec.fokovci@gmail.com 
 
Enota Martjanci, Martjanci 36/a, 
 vodja enote: Milena Černela, 
 tel.: 02 548 14 34 
E-mail: vrtec.martjanci@gmail.com 
 
Enota Moravske Toplice, Levstikova 11, 
Moravske Toplice, 
 vodja enote: Marjana Kolar,  
tel.: 02 538 14 72 
E-mail: vrtec.moravci@gmail.com 
 
Dvojezična enota Prosenjakovci – Pártosfalva 35, 
vodja enote: Bernarda Koroša Pantović,  
tel.: 02 544 12 40 
E-mail: vrtec.prosenjakovci@gmail.com 
 

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

Pristojne osebe: Simona Kaučič, v.d. ravnateljice zavoda,  
Tel.: 02 538 14 75 
Faks: 02 538 14 71 
e-naslov: vrtec. moravci@siol.net 
 
Marija Bogdan Molnar, poslovno sekretar, 
Tel.: 02 538 14 70 
e-naslov: vrtci.obcine-moravske-
toplice@guest.arnes.si 
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih 
skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,lokalnega 
oziroma evropskega registra predpisov): 
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Notranji predpisi in interni akti zavoda:  
. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci 
občine Moravske Toplice; 
. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih 
mest); 
. Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu; 
. Pravilnik o osnovah in merilih za določanje delovne uspešnosti 
zaposlenih (z obrazcem ocena delavca);  
. Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Vrtcu Občine Moravske 
Toplice; 
. Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda; 
. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o 
izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo 
o imenovanju članov popisne komisije); 
. Pravilnik o uporabi službenih vozil; 
. Hišni red zavoda; 
. Pravilnik o zagotavljanju varnosti otrok; 
. Pravilnik o varstvu okolja; 
. Požarni red; 
. Izjava o varnosti z oceno tveganja; 
. Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev; 
. Pravilnik o računovodstvu; 
. Poslovnik disciplinske komisije; 
 
 
Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):  
. Zakon o zavodih;  
. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji; 
. Kolektivna pogodba za javni sektor; 
. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS; 
. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji;  
. 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 plačilne 
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;  

Stran 3 



. Zakon o splošnem upravnem postopku;  

. Zakon o javnem naročanju;  

. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije;  

. Zakon o računovodstvu;  

. Zakon o šolski inšpekciji;  

. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s 
katerimi se vozijo skupine otrok; 
 
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 
 
Predpisi EU:  
Zakonodaja dostopna na: Povezava na evropski register 
predpisov 

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

Predlog predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov 

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

Seznam strateških 
in programskih 
dokumentov: 

Letni delovni načrt zavoda (LDN);  
Letno poročilo zavoda;  
Finančni načrt zavoda;  
 

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

Vrste postopkov, 
uradnih ali javnih 
storitev, ki jih 

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih; 
Postopek imenovanja ravnatelja zavoda; 
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v 
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organ vodi ali 
zagotavlja svojim 
uporabnikom:  

SR; 
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet 
zavoda; 
Izvedba volitev za napredovanje strokovnih 
delavcev v nazive; 
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin - izpis 
podatkov iz evidenc; 

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

Seznam evidenc: Seznam vpisanih in vključenih otrok - ni prosto 
dostopna;  
Evidenca plačil staršev - ni prosto dostopna,  
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali 
pomoč - ni prosto dostopna;  
Evidenca zaposlenih - ni prosto dostopna;  
Evidenca upokojencev - ni prosto dostopna;  

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov: 

Seznam zbirk: Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;  
Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;  
Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih;  
Zbirka podatkov o vpisanih in vključenih otrocih v 
vrtec;  
Zbirka podatkov o evidenci socialnega položaja 
družin v vrtec vključenih otrok;  
Zbirka osebnih podatkov o evidenci plačil staršev;  
Zbirka podatkov o upravičencih do sofinanciranja 
plačil staršev iz državnega proračuna;  

  

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 

Večina informacij je dostopna prek spleta na : 
http://www.mojvrtec.com 

Fizični dostop:  Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na 
sedežu Vrtci Občine Moravske Toplice, Levstikova 
11, 9226 Moravske Toplice. 
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4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam desetih 
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, 
- 

  
 



Priloga št. 1 

ORGANIGRAM VRTCA 

VRTCI 
OBČINE 

MORAVSKE 
TOPLLICE 

Vodstvo vrtca Enote 
 

Ravnateljica Enota Enota  Enota Enota Enota Dvojezična 
enota BOGOJINA FILOVCI FOKOVCI MARTJANCI MORAVSKE 

TOPLICE Prosenjakovci 
Pártosfalva 

 

Finančno 
administrativn

a služba 

Tehnična 
služba 

Organizacij-
ske vodje enot 

Vzgojiteljice 
 

 

Pomočnice 
vzgojiteljic 

Poslovni 
sekretar 

Kuhar Pomočnice 
kuharice 

Perice Čistilke Hišnik 

  

Knjigovodja 
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