
 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: VRTEC MORNARČEK PIRAN, SCUOLA DELL'INFANZIA MORNARČEK 
Naslov: Ul. IX. korpusa 40 a 
Pošta: 6330 PIRAN 
Telefon: 05/6710-100 
Faks: 05/6710-101 
Elektronski naslov: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si  
Odgovorna uradna oseba: Renata Novak, ravnateljica vrtca  
Datum objave kataloga: 01.09.2008 
Datum zadnje spremembe: 10.10.2018 
Katalog je dostopen na spletu: povezava   
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v tiskani obliki: na sedežu zavoda. 
 

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

Kratek opis delovnega področja zavoda: Predšolska vzgoja 
Vrtec Mornarček Piran je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter 
pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtec 
(1999). 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Organigram: povezava 
Seznam notranjih organizacijskih enot: 
Organizacijske enote vrtca so: 
- Enota Mornarček, Ulica IX. korpusa 40 a, 6330 Piran 
- Enota Barčica, Sončna pot 20 a, 6320 Portorož 
Enota 1: Enota vrtca MORNARČEK 

Naziv in naslov:  Enota Mornarček, Ulica IX. korpusa 40 a, Piran 
Telefon: 05/6710-100 

Elektronski naslov: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si 
Vodja notranje organizacijske enote: Jana Šajn 

  
Enota 2: Enota vrtca BARČICA 

Naziv in naslov:  Enota Barčica, Sončna pot 20 a, Portorož 
Telefon: 05/6710-142 

Elektronski naslov: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si 
Vodja notranje organizacijske enote: Katja Levac 

2 b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

Ime in priimek pristojne osebe: Renata Novak 
Delovno mesto in naziv: Ravnateljica 

Elektronski naslov: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si 
Poštni naslov: Ulica IX. korpusa 40 a, 6330 Piran 

Službena telefonska številka: 05/6710-100 

2 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 zavoda                              št. 13/1997   št. 3/2008   št. 11/2010 
Kurikulum za vrtca                                                                                                                 povezava 

2 č Seznam predlogov predpisov  

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja                               povezava 

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

Dokumenti po vsebinskih sklopih: 

 Razvojni načrt vrtca  

http://www.vrtecmornarcek.si/index.php/homepage/ijz
http://www.vrtecmornarcek.si/index.php/homepage/organigram
mailto:vrtec.piran-mornarcek@guest
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
Odlok%20št.%2013-1997.pdf
Odlok%20št.%203-2008.pdf
Odlok%20št.%2011-2010.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
http://www.vrtecmornarcek.si/index.php/dejavnosti/strateske-usmeritve


 

 

 Letni delovni načrt  

 Poročilo o delu zavoda 

 Finančni načrt 

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. 

2 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: 

 Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka. 
 

2 f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod  

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

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

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke  

Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke Enota Mornarček 
Enota Barčica 

Publikacija vrtca  povezava 

Publikacija vrtca za šolsko leto  povezava 

  
  
 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Vrtec zagotavlja dostop do informacij javnega značaja: 
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: - 
 
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak dan v času uradnih ur od 
9.30 do 12.30 ure. 
 
Neposredni dostop do kataloga informacij javnega značaja: 
- Osebni dostop na sedežu javnega zavoda 
- Dostop po elektronski poti 
 
Dostop na podlagi zahteve  
- Neformalna zahteva: 

 Ustna zahteva 

 Preko telefona 

 Po elektronski poti 
- Formalna zahteva: 

 Zahteva podana ustno na zapisnik 

 Pisna zahteva po pošti 

 Vložitev zahteve po elektronski pošti 
 
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si 
 
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do 
informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. 
 
Delni dostop: - 

http://www.vrtecmornarcek.si/index.php/dejavnosti/letni-delovni-nacrt
http://www.enarocanje.si/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=1101
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=14689
http://www.vrtecmornarcek.si/index.php/starsi/pub/publikacija-vrtca-mornarcek-piran
http://www.vrtecmornarcek.si/index.php/starsi/pub/zgibanka-2016-2017
mailto:vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si


 

 

 
 

4. STROŠKOVNIK 

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 
17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
 

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 

 o vpisu otrok 

 o prostih mestih v vrtcu 

 o ekonomski ceni programa v vrtcu 

 o programih v vrtcu 
 
 Ravnateljica: 
 Renata Novak 
 
  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

