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I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 
1. Naziv organa:     Vrtec Vrhovci 
                                Vrhovci c. XIX/10, 
                                1000 Ljubljana 
Telefon:                   01 2445 252 
Faks:                       01 2445 253 
Elektronski naslov:  vrtec.vrhovci@guest.arnes.si 
 
2. Odgovorna uradna oseba:      Marta Korotaj, dipl. vzgojiteljica - ravnateljica 
 
3. Datum prve objave kataloga:        marec  2007 
 
4. Datum zadnje spremembe:      januar 2019 
 
5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.vrtec-vrhovci.si 
    
6. Druge oblike kataloga: 
          

 Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Vrtca Vrhovci, Vrhovci c. XIX/10, 
Ljubljana med 8.00 in 14.00 uro.  

 
7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije  
    (45. člen Zakona o medijih Zmed-A) 
 

 ravnateljica Marta Korotaj, Vrtec Vrhovci, Vrhovci c. XIX/10, Ljubljana, 
            e-pošta : vrtec.vrhovci@guest.arnes.si 
            tel.:  01 2445 252 
 

 pom. ravnateljice Marcela Martinčič, Vrtec Vrhovci, Vrhovci c. XIX/10, Lj., 
           e-pošta : vrtec.vrhovci@guest.arnes.si 
           tel.: 01 2445 259 
 

mailto:vrtec.vrhovci@guest.arnes.si


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

 
1. Organigram  
  

   ravnateljica 

 

pomočnica ravnateljice 
in vodja enote vrtca 

 
skupne službe: 

- finančno administrativna služba 
- organizacija prehrane in zdravstveno higienskega            
režima 
- svetovalna služba  
- tehnična služba 

- vzgojiteljice 
 
- vzgojiteljice pomočnice 

 
 

2. Delovno področje: predšolska vzgoja 
 
Vrtec Vrhovci je javni zavod, katerega temeljne naloge so pomoč staršem pri celoviti 
skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za 
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  
Izvaja javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999). 
 

3. Organi zavoda: svet vrtca, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svet staršev. 
Strokovni organi vrtca: vzgojiteljski zbor, strokovni aktiv vzgojiteljev. 
 

4. Seznam enot:   
a. Enota Vrhovci, Vrhovci c. XIX/10, Ljubljana,  
b. Enota Brdo, Stantetova 1a, Ljubljana 
c. Enota Rožnik na lokaciji:  Cesta na Brdo 30, Ljubljana 

                                                               Iga Grudna 17, Ljubljana 
d. Enota Tehnološki park, Tehnološki park 22a, Ljubljana 

 
5. Ostale dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 

 
1. P/85.100 Predšolska vzgoja 
2. Q/88.910 Dnevno varstvo otrok 
3. G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
4. G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, 
5. H49/391  Medkrajevni in drugi cestni potniški promet, 
6. I/56.290  Druga oskrba z jedmi, 
7. J/58.140 Izdaja revij in druge periodike, 
8. J/58.190 Drugo založništvo, 
9. L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
10. N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
11. P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa 

in rekreacije, 



12. P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti, 

13. R/90.010 Umetniško uprizarjanje, 
14. R/91.011 Dejavnost knjižnice 
15. R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
16. S/96.010  Obratovanje športnih objektov 
17. H/55.510 Dejavnosti menz 
18. H/55.520 Priprava in dostava hrane 
19. S/96.010 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic 

 
6. Ustanovitev: 

 
»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vrhovci« je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 20. izredni seji dne 19. 2. 2004 (Ur. l. 
RS, št. 27/2004) in je pričel poslovati 1. 9. 2004. 
 
Po dveh spremembah v zvezi s sestavo sveta vrtca je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana zaradi ustanovitve nove enote vrtca na 9. seji 28. 9. 2015 sprejel še Sklep o 
spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca 
Vrhovci (Ur. l. RS, št. 16. 10. 2015). 
 
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
  
Kontaktna uradna oseba:     Mojca Pelko, poslovna sekretarka 
                                               Vrhovci c. XIX/10 
                                               1000 Ljubljana 
                                               Telefon: 01/2445 252 
                                               Fax: 01/2445 253 
                                               E-pošta: vrtec.vrhovci@guest.arnes.si 
 

7. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti 
z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma 
evropskega registra predpisov) 

 
 Državni predpisi: 
1. MIZŠ 
2. Register predpisov Slovenije 
3. Predpisi z delovnega področja 

  
 Zakoni in podzakonski akti s področja dela vrtca: 

 
Zakon o vrtcu … 
 

 Predpisi lokalnih skupnosti   
-  Sklep o ustanovitvi javnega VIZ Vrtca Vrhovci, z dne 31. 3. 2008 
-  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega-izobraževalnega 
zavoda Vrtca Vrhovci dne 31. 5. 2010 
- Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Vrhovci (Ur. l. RS, št. 16. 10. 2015) z 9. seje 28. 9. 2015. 
 



-  Odlok o sprejemu otrok / dne 27. 9. 2010 sprejet na 42. seji Mestnega sveta MOL. 
 

 Seznam strateških in programskih dokumentov:  
- Letni delovni načrt vrtca  
- Realizacija LDN  
- Poslovno poročilo  
- Samoevalvacijsko poročilo 

 
8. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno        

naročanje po ZJN3 
Obvestila v zvezi z javnimi naročili so objavljena na portalu javnih naročil. 
 

9. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov   
 Vrtec vodi upravne postopke v zvezi s sprejemom otrok v vrtec; 
 vrtec vodi sodne postopke zaradi izterjave dolgov pri starših. 

  
10. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja: 

    Vrtec ne vodi javnih evidenc, vodi pa informacijske zbirke podatkov: 
   

- evidenca vlog za sprejem otrok v vrtec 
- evidenca vpisanih  in vključenih otrok, 
- evidenca plačil staršev, 
- evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč, 
- evidenca upravičencev do sofinanciranje plačil staršev iz državnega  
  proračuna, 
- število zagotovljenih mest / portal MIZŠ, 
- število prostih mest/ portal MIZŠ,  
- evidenco o zaposlenih delavcih in podatkih v zvezi z zaposlitvijo. 
- evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih, 
- evidenca o poškodbah pri delu 
- evidenca o usposabljanjih za varno delo in usposobljenost za varstvo pri 
delu ter preizkus praktičnega znanja. 

 
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
  

11. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:  

 Publikacija Vrtca Vrhovci 
  

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

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, 

 Odlok o sprejemu otrok, 

 Pravilnik o varnosti otrok, 

 Poslovnik o delu sveta zavoda, 

 Poslovnik o delu sveta staršev, 

 Pravila Sklad Vrtca Vrhovci. 
 
 
 



III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

  
 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:   
 
Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja (ZDIJZ), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira 
iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, 
registra, evidence ali drugega dokumentiranega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v 
sodelovanju z drugimi organom ali ga je pridobil od drugih oseb.  
 
Dostop prek spleta: www.vrtec-vrhovci.si 
Fizični dostop:  na lokaciji Vrtca Vrhovci, Vrhovci c. XIX/10, Ljubljana 
 
Uradne ure: 
od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure 
 
Prosilcu se posredovanje IJZ zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni 
uporabi IJZ. 
 
 

IV. STROŠKOVNIK 

 
Vrtec za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in 
postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ. 
 
 

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, 
VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV 

  
 
Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:   

 Informacija o vpisu otroka ter prostih mestih,  
 o dodatnih dejavnostih, 
 o ekonomski ceni programa v vrtcu, 
 o poslovnem času vrtca oziroma enota 
 povpraševanje po zaposlitvi. 

  
 
 
 
                                                                                       Marta Korotaj 
                                                                                        ravnateljica 
    


