KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
NBK d.o.o.
Poslovna enota zasebni vrtec Mini vrtec
Kadilnikova ulica 7
Naziv organa:
1000 Ljubljana
Telefon: 031 317 507
E-mail: info@minivrtec.si
Odgovorna uradna oseba:

Direktor: Tjaša Kenda

Datum prve objave
kataloga:

September 2014

Datum zadnje spremembe:

September 2019

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

www.minivrtec.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika na upravi vrtca

PRAVNA PODLAGA
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega
področja organa:
Predšolska vzgoja

Mini vrtec je zasebni vrtec za predšolsko vzgojo, ki ga je
ustanovilo podjetje NBK d.o.o. Njegova temeljna naloga je
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Izvaja javno
veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999)

2.1 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Direktorica: Tjaša Kenda
Pristojna oseba:

Kontaktni podatki: 031 317 507
E-mail: info@minivrtec.si

2.2 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi in interni
akti

Akt o ustanovitvi NBK d.o.o.
Notranji akt o delovanju poslovne enote PE zasebni vrtec Mini
vrtec
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – z opisom del in nalog
Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
Pravilnik o shranjevanju dokumentacije
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o varnosti otrok
Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v vrtec
Pravila Mini vrtca: Hišni red

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji
Zakon o vrtcih
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normtivih za opravljanje dejavnosti predšolske

vzgoje
Zakon o delovnih razmerjih
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanje v RS
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna
vrtcem na namen sofinanciranja plačil staršev

2.3 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Ministrstvo za šolstvo in šport
Predlogi predpisov

Državni register predpisov
Evropski register predpisov

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Kurikulum za vrtce
Seznam strateških in
programskih dokumentov

Letni delovni načrt vrtca (LDN)
Poročilo o realizaciji LDN
Hišni red Mini vrtca

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki ob sprejemu otrok v vrtec;
Vrste postopkov, ki jih vodi
organ

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;
Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
Postopki na področju informacij javnega značaja

2.6 Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca vpisanih in vključenih otrok (Pravna podlaga za obdelavo
osebnih podatkov - 44. člen Zakona o vrtcih)
Evidenca plačil staršev (Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
- 45. člen Zakona o vrtcih)
Seznam evidenc

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč (Pravna podlaga
za obdelavo osebnih podatkov - 46. člen Zakona o vrtcih)
Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega
proračuna (Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov - 46.a člen
Zakona o vrtcih)
Evidenca zaposlenih (Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu:
http://www.minivrtec.si
Informacije so fizično dostopne v poslovnem času na upravi
vrtca.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih sklopov
(samodejno generiran
seznam, ki ga določa
povpraševanje po
posamezni informaciji)

1.

Vpis otrok,

2.

čakalni seznam,

3.

število prostih mest.

4.

cena vrtca,

5.

programi v vrtcu

Katalog informacij javnega značaja je sprejela: Direktorica Tjaša Kenda

