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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: Vrtec Beltinci 
Naslov: Jugovo 33 
Pošta: 9231 Beltinci  
Telefon: 02 54 22 090  
Faks: 02 54 22 098  
Elektronski naslov: vrtec.beltinci@v-beltinci.me.edus.si   
Odgovorna uradna oseba: Martina Vidonja, ravnateljica vrtca  
Datum objave kataloga: 01. 04. 2008  
Datum zadnje spremembe: 01. 09. 2022 
Katalog je dostopen na spletu: V elektronski obliki na spletni strani vrtca: www.vrtecbeltinci.si .  
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu vrtca. 
 
 

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

Kratek opis delovnega področja zavoda: P/85.100 Predšolska vzgoja  
 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
Priloga 1  

Seznam notranjih organizacijskih enot: 
- zavod ima naslednje notranje organizacijske enote. 
Enota 1: Enota Beltinci  

Naziv in naslov:  Jugovo 33, Beltinci 
Telefon: 02 542 20 90 

Elektronski naslov: enota.beltinci@siol.net   
Vodja organizacijske enote: Sonja Serec, Suzana Kuzma 

Enota 2: Enota Dokležovje  
Naziv in naslov:  Glavna ulica 15, Dokležovje 

Telefon: 02 543 13 92  
Elektronski naslov enota.doklezovje@siol.net  

Vodja organizacijske enote: Helena Smej 
Enota 3: Enota Gančani 

Naziv in naslov:  Gančani 1  
Telefon: 02 542 10 40 

Elektronski naslov: enota.gancani@siol.net  
Vodja organizacijske enote: Romana Farkaš Erdelji 

  
Enota 4: Enota Ižakovci  

Naziv in naslov:  Ižakovci 72a 
Telefon: 02 541 24 73 

Elektronski naslov: enota.izakovci@siol.net  
Vodja organizacijske enote: Tamara Zelko 

Enota 5: Enota Lipovci  
Naziv in naslov:  Lipovci 274 

Telefon: 02 542 10 59  
Elektronski naslov: enota.lipovci@siol.net  

Vodja organizacijske enote: Martina Poredoš  
Enota 6: Enota Melinci  

Naziv in naslov:  Melinci 64 
Telefon: 08 20 57 500  

Elektronski naslov: enota.melinci@siol.net  
Vodja organizacijske enote: Jožefa Maučec 

mailto:vrtec.beltinci@v-beltinci.me.edus.si
http://www.vrtecbeltinci.si/
mailto:enota.beltinci@siol.net
mailto:enota.doklezovje@siol.net
mailto:enota.gancani@siol.net
mailto:enota.izakovci@siol.net
mailto:enota.lipovci@siol.net
mailto:enota.melinci@siol.net
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b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

Ime in priimek pristojne osebe: Martina Vidonja 
Delovno mesto in naziv: ravnateljica  

Elektronski naslov: martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si  
Poštni naslov: Jugovo 33, Beltinci 

Službena telefonska številka: 02 542 20 92  

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda 

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in 
izobraževanja                             

(povezava)  

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje                                       (povezava)  
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtca 
Beltinci (Ur. list RS, ŠT. 6-7.II.1997, 40/01, 96/08, 24/10, 35/17 ). 

 

Splošni akti zavoda:  
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Beltinci.  
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim 
nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih. 
- Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju 
preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.  
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov. 
- Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci.  
- Pravilnik o obliki, uporabi in hrambi pečatov.  
- Register tveganj.  
- Navodila za kroženje knjigovodskih listin v Vrtcu Beltinci. 
- Pravilnik o računovodstvu.  
- Načrt integritete.  
- Poslovnik kakovosti Vrtca Beltinci.  
- Poslovnik sveta zavoda.  
- Poslovnik sveta staršev.  

č) Seznam predlogov predpisov  

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in 
izobraževanja                               

(povezava)  

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih  

dokumenti po vsebinskih sklopih 

 Razvojni načrt vrtca. 

 Letni delovni načrt (LDN).  

 Letno poročilo vrtca.  

 Finančni načrt vrtca.  

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil. 

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, 
ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom 

Postopki, ki jih zavod vodi: 
Postopki v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka.  
Postopki javnega naročanja. 
Javni razpis za zaposlitev. 
Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja. 
Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.  

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod: 
Zavod ne vodi javnih evidenc.  

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s 
    svojega delovnega področja  

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava) 

mailto:martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e25965
http://rpls.pisrs.si/Predpis.aspx?id=22590&obcina=BELTINCI
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
http://www.vrtecbeltinci.si/
http://www.enarocanje.si/
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Evidenca prostih mest v vrtcu, s cenikom programov  (Portal MIZŠ) 

Evidenca o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena 
vrednost je nižja od mejne vrednosti  

Portal e Naročanje  

  

A. ZBIRKE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE  

Evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok  

področje (šifrant) Predšolska vzgoja 

opis vsebine Evidenca vpisanih otrok vsebuje:  osebno 

ime ter naslov stalnega in začasnega 

prebivališča otroka in staršev, datum rojstva 

in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro 

otroka, datum vpisa otroka v vrtec,  naslov 

za stike, telefonsko številko staršev ali naslov 

elektronske pošte in  druge podatke, ki so 

potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja 

kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila 

občina. 

Evidenca vključenih otrok vsebuje: 

osebno ime ter naslov prebivališča otroka in 

staršev,  datum rojstva in spol otroka,  EMŠO 

otrok in staršev, datum vključitve otroka v 

vrtec, zdravstvene posebnosti otroka, ki 

izhajajo iz potrdila pediatra ali 

specialista,  naslov za stike, telefonsko 

številko osebe ali naslov elektronske pošte 

osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med 

otrokovim bivanjem v vrtcu in podatke o 

prisotnosti otrok v vrtcu. 

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) otrok, starš  

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 

voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) Papirna oblika, Word (.xdoc),  

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi ni povezave 

http://eportal.mss.edus.si/portal/
http://www.enarocanje.si/
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evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica  

Evidenca plačil staršev  

področje (šifrant) Predšolska vzgoja 

opis vsebine Evidenca višini plačil staršev in mesečnih 

plačilih staršev. 

 

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) plačilo, otrok, starš  

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 

voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) Excel (.xls) 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica  

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma 

pomoč 

 

področje (šifrant) Predšolska vzgoja 

opis vsebine Evidenca vsebuje: 

 družinsko in socialno  anamnezo, razvojno 

anamnezo, 

diagnostične postopke, postopke strokovne 

pomoči in  strokovna mnenja drugih 

institucij: centrov za socialno delo, 

zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov 

oziroma vzgojnih posvetovalnic 

 

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) anamneza, strokovna pomoč 

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 
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voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) Papirna oblika, Word (.xdoc) 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica  

Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev 

za vrtec iz državnega proračuna 

 

področje (šifrant) Predšolska vzgoja 

opis vsebine Evidenca vsebuje: 

osebno ime in naslov prebivališča otrok in 

staršev, EMŠO otrok in staršev,  navedbo 

programa in vrtca, v katerega je vključen 

otrok,  datum vključitve otrok v programe 

vrtca, 

podatke o ceni programa, v katerega so 

vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni 

plačila,  podatek o višini plačila staršev v 

odstotku od cene programa, ki je določen z 

odločbo pristojnega centra za socialno delo, 

datum izpisa otroka iz vrtca. 

 

pravne podlage (SOP) Zakon o vrtcih; 1996-01-0569 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Osebno ime, plačilo, program  

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 

voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 
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Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) Excel (.xls) 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica  

B. ZBIRKE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI  

Evidenca o izrabi delovnega časa  

področje (šifrant) zaposlovanje 

opis vsebine Evidenca vsebuje podatke o prihodih in 

odhodih z dela, vrstah odsotnosti, dopustih, 

službenih poteh. Namen je urejanje pravic in 

obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. 

Evidenca vsebuje naslednje podatke: ime in 

priimek, datum prihoda in odhoda na delo 

ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, 

vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: 

koriščenje letnega dopusta, bolniška 

odsotnost, službena pot, starševski dopust 

(dopust za nego in varstvo 

otroka/porodniški/očetovski dopust. 

pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti; 2006-01-1768 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Delovni čas, prihod, odhod, izhod, odsotnost 

z dela, dopust, bolniška, službena pot, 

delavec, delodajalec  

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 

voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo  

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno oz. po potrebi 

oblika zapisa (format) Papirna oblika, Excel (.xls) 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 
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oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica 

Evidenca o stroških dela  

področje (šifrant) zaposlovanje 

opis vsebine Evidenca o stroških dela delavcev zaposlenih 

v vrtcu ter posameznikov, ki v vrtcu 

opravljajo prakso ali druge oblike 

pogodbenega dela. Namen je urejanje pravic 

in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja 

ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 

zavarovanja in socialne varnosti. Evidenca 

vsebuje naslednje podatke: 1. identifikacijski 

podatki o delavcu ( ime in priimek, naslov 

prebivališča ter EMŠO); 2. številko 

transakcijskega računa na katerega se 

izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. 

podatki o plačah in nadomestilih plač, ki 

bremenijo delodajalca: plača za tekoči 

mesec, izplačana v skladu s predpisi in 

pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s 

polnim delovnim časom, - bruto plača za 

delo s krajšim delovnim časom od polnega, - 

bruto izplačila za delo preko polnega 

delovnega časa (nadurno delo), - bruto 

nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; 

zaostala izplačila in nadomestila, ki 

bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s 

predpisi in pogodbo o zaposlitvi:-bruto 

zaostala izplačila in nadomestila plač; 

izredno izplačilo (izplačilo po drugih 

osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne 

plače): - bruto izplačila na podlagi 

povečanega obsega del; neto plača (za 

mesec poročanja, za zaostala izplačila, 

nadomestila plač in izredna izplačila): -plača, 

-zaostalo izplačilo,-nadomestilo plače,-

izredno izplačilo;4. podatki o drugih stroških 

dela:-povračilo stroškov v zvezi z delom, -

regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - 

dodatna plačila, namenjena socialni varnosti 

delavcev, - plačila za prostovoljno 

pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna 

pomoč, -odpravnine, -stroški izobraževanja 

delavcev, -davki na izplačane plače, -ostali 

stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih 

prispevkih za socialno varnost za 

posameznega delavca: prispevki v breme 

delodajalca:-plačani prispevki za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje, -plačani prispevki 
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za zdravstveno zavarovanje, -plačani 

prispevki za starševsko varstvo,-plačani 

prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme 

zavarovanca: _ plačani prispevki za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -

plačani prispevki za zdravstveno 

zavarovanje,-plačani prispevki za starševsko 

varstvo, -plačani prispevki zaposlovanje. Za 

posameznike, ki v šoli opravljajo prakso ali 

druge oblike pogodbenega dela: naslov 

prebivališča, davčna številka, številka 

transakcijskega računa.  

pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti; 2006-01-1768 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Stroški dela, plača, izplačila, delodajalec, 

delojemalec 

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 

voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo   

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) Excel (.xls) 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica 

Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)  

področje (šifrant) zaposlovanje 

opis vsebine Evidenca vsebuje naslednje podatke: priimek 

in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna 

številka, stalno in začasno prebivališče, 

številka osebnega računa, podatki o 

prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in 

vključitvi v KAD, podatki o vzdrževalnih 

družinskih članih, podatki o zavarovanih 

družinskih članih, podatki o številu otrok do 

15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do 

letnega dopusta, podatki o plači in drugih 
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osebnih prejemkih, podatki o doseženi 

stopnji izobrazbe, podatki o strokovnem 

izpitu, podatki o opravljenih izpitih na 

podlagi pogodb o izobraževanju, podatki in 

številu dni letnega dopusta, podatki zaradi 

odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali 

nega družinskega člana. 

pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti; 2006-01-1768 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec 

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 
voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) Stalno oz. po potrebi 

oblika zapisa (format) Papirna oblika  

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica  

Evidenca o zaposlenih  

področje (šifrant) zaposlovanje 

opis vsebine V  kadrovski evidenci se za delavca 

zaposlenega v vrtcu vodijo: 1. identifikacijski 

podatki (ime in priimek, naslov prebivališča, 

EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju 

(vrsta delovnega razmerja – za DČ sli za NDČ, 

datum sklenitve delovnega razmerja); 3. 

podatki o sedanjem delovnem mestu in o 

prejšnjih delovnih mestih; 4. podatki o 

imenovanjih, napredovanjih in veljavnem 

nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, 

funkcionalnem in specialnem znanju, 

udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja 

in usposabljanja in o opravljenih strokovnih 

izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki 

o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o 

izkušnjah na področju vzgoje in 
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izobraževanja; 7. podatki o prejšnjih 

delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski 

dobi in službeni dobi; 8. podatki o 

izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektih 

in o opravljanju drugega dela v interesu 

delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. 

podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski 

in odškodninski odgovornosti; 11. podatki o 

dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 12. 

podatki o prenehanju delovnega razmerja; 

13. kratek življenjepis, če tako želi in s tem 

soglaša delavec; 14. podatki o dovoljenju za 

dostop do tajnih podatkov; 15. podatki za 

obračun plače in drugi podatki v skladu z 

zakonom.  

pravne podlage (SOP) Zakon o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti; 2006-01-1768 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Seznam zaposlenih, delovno mesto, 

napredovanja, stopnja izobrazbe, letne 

ocene, prenehanje delovnega razmerja, 

delodajalec, delojemalec 

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 
voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) Word (.xdoc), Excel (.xls) 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica 

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih 

pregledih zaposlenih 

 

področje (šifrant) zaposlovanje 

opis vsebine Evidenca se vodi zaradi varovanja življenja, 

zdravja in delovne zmožnosti delavca, 

preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, 

poklicnih bolezni v zvezi z delom in 
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preprečevanja invalidnosti. Vsebuje osebno 

ime in datume opravljenih zdravstvenih 

pregledov.  

pravne podlage (SOP) Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-

01-2039 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) zdravstveni pregledi zaposlenih, medicina 

dela 

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 
voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 

datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) papirna obleka 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica 

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in 

preizkusih praktičnega znanja 

 

področje (šifrant) zaposlovanje 

opis vsebine Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja 

varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje osebno 

ime in datume opravljenih usposabljanj.  

pravne podlage (SOP) Zakon o varnosti in zdravju pri delu; 2011-

01-2039 

ključne besede (deskriptorji EUROVOC) Usposabljanje za varno delo, varnost pri 

delu, zdravje pri delu, obvezno usposabljanje 

območje  Republika Slovenija 

dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni, podatki so na 
voljo na podlagi zahteve za dostop in 

ponovno uporabo    

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo / 

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo / 

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov / 

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 

oblika) 

/ 
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datum nastanka 1.9.2006 objava na spletni strani 

Informacijskega pooblaščenca 

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi 

oblika zapisa (format) papirna oblika 

jezik zapisa (ISO 639-2) Slovenščina (slv) 

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi 

evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 

da ni take povezave 

ni povezave 

oseba, odgovorna za objavo Martina Vidonja, ravnateljica  

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega 

značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali 

elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri 

želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 

delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih vrtca po 

predhodnem dogovoru v času uradnih ur: od 7. do 15. ure.  

 

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem 

stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov. 

 

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in 

Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06). 

 
Vrtec zagotavlja dostop do informacij javnega značaja: 
1. Preko spleta: Katalog IJZ je v pdf. obliki objavljen na spletni strani vrtca www.vrtecbeltinci.si.  
2. »Fizični« dostop do Kataloga IJZ je omogočen na upravi vrtca, Jugovo 33, Beltinci, v času uradnih ur, 
kjer bo odgovorna uradna oseba organa oziroma od nje pooblaščena oseba prosilcu omogočila vpogled v 
zahtevano informacijo v primernem prostoru in mu za to da na voljo dovolj časa, s skladno z zakonodajo.  
3. Delni dostop: Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo 
njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z 
vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta. 
4.  Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. 
členom uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, saj je vse informacije 
možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki. 
 
 

4. STROŠKOVNIK 

Vrtec Beltinci zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe 
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in stroškovnika v nadaljevanju (17. člen 
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – 
stroški se obračunajo brez DDV. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne 
stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). 

Postavka vrednost 

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra 

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra 

ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra 

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra 

http://www.vrtecbeltinci.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
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ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra 

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra 

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra 

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra 

elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB 

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v 

elektronsko obliko 

0,08 evra 

pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v 

elektronsko obliko 

0,20 evra 

poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih 

storitev 

 
 
 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO 
UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA 

Zavod nima stroškovnika. 
 
 
 

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

 informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec, 

 informacije o ekonomski ceni programa v vrtcu, 

 informacije o možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov oz. študentov 

 informacije o možnosti zaposlovanja. 
 
  

 Ravnateljica: 
 Martina Vidonja  
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