
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 
 

 

 
Naziv organa: 

 
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA 
OF 15 
6310 IZOLA 
 

 
Odgovorna uradna oseba: 

 
Suzana Božič, dipl. vzg., ravnateljica 
 

 
Datum prve objave kataloga: 

 
1.12.2008 
 

 
Datum zadnje spremembe: 

 
1.12.2008 
 

 

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 
 

 
www.vrtecmavrica-izola.si 
 

 
Druge oblike kataloga 

 
Tiskana oblika,  
dostopna na upravi vrtca OF 15, 6310 Izola 
 

 
 

 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 
 

 
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa 
 

 
Kratek opis delovnega področja 
organa: 

 
Delovno področje: predšolska vzgoja 
 
Vzgojno izobraževalni zavod vrtec Mavrica Izola je javni zavod za 
predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina Izola. 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) 
 

 
Seznam vseh notranjih organizacijskih 

enot 
 

 
− Enota Livade, OF 15; tel.: 05/6418 513; 041 338 848 
 
− Enota Školjka, Okt. rev. 11 a, 6310 Izola; tel.: 05/6400 318; 

041 712 426 
 
− Dislocirani oddelek Korte Korte 14 a, 6310 Izola;  
      tel.: 041 633 381 

 

Organigram organa 
 

vzgojiteljice z organizacijskimi 
nalogami 

 
 
 

vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic 

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

http://www.vrtecmavrica-izola.si/
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf


 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
 

 

Pristojna oseba: 
 
Suzana Božič, dipl.vzg., ravnateljica 
OF 15, 6310 Izola 
Telefon: 05/640 35 88 
Fax:05/6418 540 
E-pošta: suzana.bozic@guest.arnes.si  
 

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

 

 

Državni predpisi 
 

 
http://zakonodaja.gov.si/ 

 

Predpisi lokalnih skupnosti 
 

 
http://www.izola.si/ 

 

Predpisi EU 
 

 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html 

 

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

 
Predlogi predpisov 

 
− http://www.mss.gov.si/index.php?id=72  
− http://www.izola.si/ 
− http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html 

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
 

 

Seznam strateških in programskih 
dokumentov  

 
− Letni delovni načrti vrtca 
- Finančni načrt 
- Vizija vrtca 

 
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 

 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 

 
- postopki sprejema otrok v vrtec  
- sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših 

 
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  

 

 
Seznam evidenc 

 
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in 25/2008): 
- evidenca vpisanih in vključenih otrok 
- evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč 
- evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec 

iz državnega proračuna 
 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. 
RS, št. 40/2006): 
− evidenca o zaposlenih delavcih,  
− evidenca o stroških dela, 
− evidenca o izrabi delovnega časa, 
− evidence s področja varnosti in zdravja pri delu. 
 
Podatki v evidencah se pridobivajo na podlagi vlog lahko pa tudi po 
uradni dolžnosti. 
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

mailto:suzana.bozic@guest.arnes.si
http://www.izola.si/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html


 

 
 
Seznam zbirk 

 
− Publikacija Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Mavrica 

Izola 
− Zloženke o projektih v vrtcih 
− Zloženke o posameznih elementih vzgojne prakse 
 

 

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
 

 

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu delovnega 
področja organa 

 

 

 
 

 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 
 
 

 
 
Opis dostopa do posameznih sklopov 

informacij: 

 
Dostop prek spleta: www.vrtecmavrica-izola.si  
 
Fizični dostop:  
na lokaciji Vzgojno izobraževalnega zavoda vrtca Mavrica Izola, 
OF 15, Izola 
vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure 
 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: uprava vrtca 
 
Po telefonu: 05/6418 513, 041 338 848 

 
 

 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJJAVNEGA ZNAČAJA 

 
 
 
 

Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih sklopov  

 
Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po 
posameznih vsebinskih sklopih 
 
- o vpisu otrok  
- o prostih mestih v vrtcu 
- o ceni programa vrtca 
 

 
 
 

 Ravnateljica 
Suzana Božič, dipl. vzg.  

http://www.vrtecmavrica-izola.si/

