
Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Laško

Odgovorna uradna oseba: Jerica Laznik Mokotar, mag. posl. ved, ravnateljica
Tel.: 03 734 30 14
E-pošta: jerica.laznik-mokotar@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe: 9.10.2020
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu:

www.vrtec-lasko.si

Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v fizični obliki na upravi vrtca Laško, Cesta na
Svetino 2a, 3270 Laško

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega 
področja organa:

Dejavnost je predšolska vzgoja in poteka po vsebinah in oblikah
Kurikuluma  za  vrtce,  strokovno  utemeljenih  in  prilagojenih
potrebam otrok,  staršev  in  okolja  na  celotnem območju  občine
Laško.

Dejavnost Vrtca Laško se izvaja v 29 oddelkih rednega dnevnega
varstva v:
- 3 samostojnih stavbah Laško, Debro in Rimske Toplice;
- v Družinskem varstvu Gradišnik;
-  v  prostorih  POŠ  Antona  Aškerca  Rimske  Toplice:  Sedraž,
Jurklošter, Zidani Most;
-  v  prostorih  POŠ Primoža  Trubarja  Laško:  Šentrupert,  Vrh nad
Laškim in Rečica.

Praviloma  se  otroci  vključujejo  v  programe,  ki  potekajo  na
območju posamezne enote oz. glede na šolski okoliš.

Organi  javnega  zavoda:  svet  vrtca,  ravnatelj,  strokovni  organi
vrtca, svet staršev.

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot

Enota Laško
Cesta na Svetino 2a
3270 Laško
Tel.: 03 734 30 10 / Fax: 734 30 13
E-pošta: vrtec.lasko@guest.arnes.s

Enota Debro
Poženelova 24
tel. 03 734 30 70/71
E-pošta: vrtec.debro@guest.arnes.si

Enota Rimske Toplice 
Cankarjeva ulica 14
tel. 03 573 61 97
E-pošta: vrtec.rimsketoplice@guest.arnes.si
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Enota Sedraž
Sedraž 21
tel. 03 734 32 54
E-pošta: vrtec.sedraz@guest.arnes.si

Enota Zidani Most
Zidani Most 34
tel. 03 568 38 06
E-pošta: vrtec.zidanimost@guest.arnes.si

Enota Jurklošter
Jurklošter 23
tel. 03 573 51 77
E-pošta: vrtec.jurkloster@guest.arnes.si

Enota Šentrupert
Šentrupert 89
tel. 03 573 82 86
E-pošta: vrtec.sentrupert@guest.arnes.si

Družinsko varstvo Gradišnik
Tevče 31a
tel. 05 99 347 72
E-pošta: mateja.gradisnik@gmail.com

Enota Rečica
Zgornja Rečica
tel. 051 410 882
E-pošta: vrtec.recica@guest.arnes.si

Enota Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim 20
tel. 051 226 494
E-pošta: vrtec.vrh@guest.arnes.si

Organigram organa Organigram Vrtca Laško
2.c Poblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pristojna oseba:  Denis Balažič,  univ. dipl.  prav., pravnik, Zagrebška cesta 44,

Maribor, 02/6209840, info@intelektum.eu
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Zakoni in podzakonski akti s področja predšolske vzgoje

Predpisi lokalnih skupnosti Predpisi lokalne skupnosti 

Predpisi EU Pravni red EU

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov)
Predlogi predpisov  Povezava na državni ali lokalni register predpisov

 Povezava na EU portal
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in 
programskih dokumentov 

 Sprejeti  strateški  in  programski  dokumenti  po  vsebinskih
sklopih – povezave na ločene dokumente

 Predlagani  strateški  in  programski  dokumenti  po  vsebinskih
sklopih – povezave na ločene dokumente
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 Letni delovni načrt Vrtca Laško
 Letni delovni načrt posameznih enot Vrtca Laško

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ

 Sodni postopki izterjave dolgov staršev.
 Vpis otrok

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zakon o vrtcih ZVrt-UPB2 (Ur. l. RS, št. 100/2005) in spremembe

ZVrt-D (Ur. l. RS, št. 25/08)

 Evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok
 Evidenca plačil staršev
 Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
 Evidenca  upravičencev  do  sofinanciranja  plačil  staršev  iz

državnega proračuna

V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov so javne
informacije izključno vezane na skupno število oseb v evidenci.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk  Publikacija Vrtca Laško

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Informacije s področja organiziranosti in vsebine dela Vrtca Laško
so dostopne na spletni strani vrtca (www.vrtec-lasko.si).

Fizični dostop do informacij javnega značaja je mogoč v prostorih
uprave  Vrtca  Laško,  Cesta  na  Svetino  2a,  3270  Laško,  v  času
uradnih ur od 6.30 do 14.30.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga 
določa povpraševanje po 
posamezni informaciji)

1. o vpisu otrok
2. o ekonomski ceni programa v vrtcu
3. o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program …)
4. o poslovalnem času vrtca oz. enot
5. o prireditvah in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
6. o nadstandardni dejavnosti vrtca
7. o prostih mestih v vrtcu za vpis otrok

podpis odgovorne osebe
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