
Vrtec Mavrica Brežice 
Šolska ulica 5 
8250  Brežice 

 

 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in 
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) je 
ravnateljica Silvija Komočar sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Mavrica Brežice. 
 
Kazalo: 

1. Osnovni podatki o katalogu 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
4. Stroškovnik 
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

 
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
Naziv organa:    VRTEC MAVRICA BREŽICE  
    Šolska ulica 5 
    8250 BREŽICE 
E-pošta:   vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si  
Spletni naslov:   http://www.v-mavrica.si/  
Matična številka:  5049555000 
Davčna številka:  SI25225952 
Podračun UJP:   SI56 01209 6030433781 
Ravnateljica:   Silvija Komočar  
Odgovorna uradna oseba:  Silvija Komočar 
Datum prve objave kataloga:  10. 2. 2009 
Datum zadnje spremembe: 22. 1. 2020 
Ustanovitelj zavoda:   Občina Brežice 
Ustanovitveni akt: Odlok o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni 

vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (Ur. l. št. 87/2012, z 
dne 16. 11. 2012 in spremembe – Ur. l. št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015)  

Dostopnost kataloga:   http://www.v-mavrica.si/katalog-informacij-javnega-znacaja   
Druge oblike kataloga:  Tiskana oblika kataloga je dostopna v upravi Vrtca Mavrica Brežice,  
    Šolska ulica 5, 8250 Brežice 
 
 
 
PRAVNE PODLAGE: 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06  – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)  
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si
http://www.v-mavrica.si/
http://www.v-mavrica.si/katalog-informacij-javnega-znacaja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 
 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
 
ORGANIGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ORGANA 
 
Vrtec Mavrica Brežice je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok 
ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Javni zavod izvaja javno veljavni program 
Kurikulum za vrtec. 
 
SEZNAM LOKACIJ VRTCA 
 

 Oblaček, Maistrova ulica 4, 8250 Brežice, telefon: 07 496 23 73 

 Zvezdica, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice, telefon: 041 784 219 

 Bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Brežice 
 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 
Kontaktna uradna oseba: Silvija Komočar, ravnateljica  
Telefon: 07 499 13 71 
E-pošta: silvija.komocar@guest.arnes.si   
 
2.c Seznam glavnih predpisov (zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti) z 
delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov) 
 
Državni predpisi 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/  
Povezava na državni register predpisov:  
http://www.pisrs.si/Pis.web/  
 
 

ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSKA 
SLUŽBA 

 Tajnik VIZ   
 Računovodja  
 Knjigovodja 

ODDELEK 
 Vzgojitelj 
 Pomočnik vzgojitelja 
 Spremljevalec gibalno 

oviranega otroka 

 Vzgojitelj za izvajanje 
dodatne strokovne 
pomoči 

 Vzgojitelj v razvojnem 
oddelku vrtca 

UPRAVNO – STROKOVNA 
SLUŽBA 

 Ravnatelj 

 Pomočnik ravnatelja 

VZDRŽEVALNA SLUŽBA 
 Hišnik 
 Čistilec 
 Perica 

STROKOVNO – SVETOVALNA 
SLUŽBA  

 Svetovalni  delavec 
 Logoped  
 Organizator zdravstveno-

higienskega režima 
 Organizator prehrane 
 

KUHINJA 
 Glavni kuhar 
 Kuhar 
 Kuharski pomočnik 
 

 

GOSPODARSKO – UPRAVNI IN 
ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSKI  SEKTOR 

PEDAGOŠKO – 
STROKOVNI SEKTOR 
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Predpisi lokalnih skupnosti 
Povezava na lokalni register predpisov:  
http://www.brezice.si  
Odlok o preoblikovanju: 
https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=69095&obcina=BRE%c5%bdICE  
 
Predpisi EU 
Povezava na evropski register predpisov 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  
 
Zakoni in podzakonski akti 
Zakon o vrtcih 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtci 
 
Seznam predlogov predpisov 
 
Povezava na državni register predpisov: http://www.pisrs.si/Pis.web/  
Povezava na lokalni register predpisov: http://www.brezice.si 
Povezava na evropski register predpisov: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
 
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov 
 
Letni delovni načrt Vrtca Mavrica Brežice 
Kurikulum za vrtce 
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mavrica Brežice 
Samoevalvacijsko poročilo 
Letno poročilo 
Finančno poročilo 
 
Splošni akti vrtca 
Poslovnik o delu Sveta Vrtca Mavrica Brežice 
Poslovnik o delu Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice 
Pravila Vrtca Mavrica Brežice 
 
Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja: 

 Odlok o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod 
Vrtec Mavrica Brežice (Ur. l. št. 87/2012, z dne 16. 11. 2012 in spremembe – Ur. l. št. 17/2015 
z dne 13. 3. 2015)  

 Publikacija Vrtca Mavrica Brežice 

 Spletna stran Vrtca Mavrica Brežice 
 
2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
 

 Obvestila o sprejemu otrok v vrtec  

 Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših 

 Upravni postopek dostopa do informacij javnega značaja 
 
2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod 
 

 Evidenca zaposlenih javnih uslužbencev. Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih 
uslužbencih. Evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur. 
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 Evidenca o stroških dela javnega uslužbenca. Normativna podlaga: 6. člen Zakona o 
evidencah na področju dela in socialne varnosti. Evidenca ni javno dostopna. 

 Evidenca o poškodbah pri delu. Normativna podlaga: 6. člen Zakona o evidencah na 
področju dela in socialne varnosti. Evidenca ni javno dostopna. 

 Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja. Normativna podlaga: 6. člen Zakona 
o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Evidenca ni javno dostopna. 

 Evidenca vpisanih in vključenih otrok. Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih. 
Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur. 

 Evidenca plačil staršev. Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih. Evidenca ni javno 
dostopna. 

 Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Normativna podlaga: 46. člen 
Zakona o vrtcih. Evidenca ni javno dostopna. 

 Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna. Normativna 
podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih. Evidenca ni javno dostopna 

 Evidenca števila prostih mest. Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih. Ministrstvo za 
šolstvo in šport je vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem 
območju države. Evidenca je javno dostopna na povezavi: 
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx in na sedežu vrtca v času uradnih ur. 

 
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. 
 
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 
Vrtec ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov. 
 
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju: 
prosilec). 
 
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da 
jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o 
dostopu informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06 in spremembe). Organ lahko prosilcu zavrne 
dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljujeta 5.a in 6. člen omenjenega 
zakona.  
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v 
naslednjih predpisih:  

 Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 in spremembe), 

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16 in 
spremembe). 

 
Zahteva se pisno naslovi naslovu, ki je naveden v 1. točki tega kataloga, ob delavnikih, od ponedeljka 
do petka, od 8. do 13. ure. 
 
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v 
Zakonu o dostopu informacij javnega značaja. 
 
Druge informacije s področja dela Vrtca Mavrica Brežice so dostopne na spletni strani vrtca v 
rubrikah: 

 uprava, 

 enote, 

 programi, 
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 dejavnosti, 

 prehrana, 

 vizija. 
 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami  
Informacije javnega značaja so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so 
dostopne na spletu v tekstovni obliki. 
 
Delni dostop do informacij javnega značaja 
Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena omenjenega Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (tj. izjeme od dostopa do inf. j. znač.), se prosilcu omogoči 
delni dostop do informacij javnega značaja, če je te informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da 
bi to ogrozilo njegovo zaupnost v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja 
 
4. STROŠKOVNIK 
 
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne 
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja v skladu s 6. poglavjem Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 
 
 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih: 

 o vpisu otrok, 

 o prostih mestih, 

 o čakalnih vrstah, 

 o možnosti sprejema otroka v vrtec, 

 o ekonomski ceni programa v vrtcu, 

 o obogatitvenih dejavnostih, 

 o programih v vrtcu. 
 
Katalog informacij javnega značaja je sprejela ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice, Silvija Komočar. 
 
 
 
 
 
 


