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1. Osnovni podatki o katalogu  

Naziv organa Vrtec Tržič  
 

Sedež 
 

Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič 

Ustanovitelj Občina Tržič 

Odgovorna uradna oseba Ravnateljica Tatjana Blaži 

Datum prve objave 
kataloga 

April 2013 

Datum zadnje spremembe Oktober 2022 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

http://www.vrtec-trzic.si/ 

Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen na upravi vrtca v uradnih urah, od 
ponedeljka do petka, in sicer od 6.30 do 11.30, ob sredah od 6.30 do 
11.30 in od 13. do 16. ure. 

 
 

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

Organigram in podatki o organizaciji 

Kratek opis 
delovnega 
področja 
organa 

Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 1 leta do 
vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok v 
varstvenih družinah. 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih 
enot 

 Enota Križe, Cesta Kokrškega odreda 22, Križe; 
- dislocirani oddelek v Pristavi, Pristavška cesta 31, Tržič 

 Enota Palček, Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič 
- dislocirani oddelek v Lomu, Lom pod Storžičem 12, Tržič 

 Enota Deteljica, Kovorska cesta 2, Tržič 
- dislocirani oddelek v OŠ Tržič, Šolska ulica 7, Tržič 
- dislocirani oddelek v OŠ Bistrica, Begunjska cesta 2, Tržič 

http://www.vrtec-trzic.si/


- dislocirani oddelek v Kovorju, Glavna cesta 24, Tržič 
- dislocirana oddelka v Kovorju, Glavna cesta 14, Tržič 

Organigram 
organa 

 
 

 
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

Pristojna 
oseba 

Ravnateljica Tatjana Blaži  
Naslov: Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič 
Tel: 04 5971 601 
E-naslov: tatjana.blazi@vrtec-trzic.si 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja 
organa 

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI: Temeljni predpisi, ki urejajo področje delovanja vrtca 

Ostali predpisi in tekst navedenih predpisov je dostopen preko povezave na državni register 
predpisov. 
 
Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za 
informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne 
jamčimo za vsebino objavljenih besedil. 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Letni delovni načrti Vrtca Tržič 
Poročilo o realizaciji LDN 
Letno poročilo 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrtec vodi upravne postopke v zvezi s sprejemom otrok v vrtec. 
Zavod vodi postopke v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo 
skrajšanega ugotovitvenega postopka. 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Vrtec ne vodi javnih evidenc. 

Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/


Zavod vodi sledeče informatizirane zbirke podatkov: 

 evidenco vpisanih in vključenih otrok, 

 evidenco plačil staršev, 

 evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,  

 evidence o zaposlenih delavcih in podatkih v zvezi z zaposlitvijo. 
 
Druge informatizirane zbirke niso dostopne splošni javnosti. 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih 
dokumentov 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič  

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Vrtca Tržič. 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ-
UPB-2; Uradni list RS 51/2006 ), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira 
iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence 
ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom 
ali pa ga je pridobil od drugih oseb. 
Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ 
na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop. 
 
Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi: 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB-2; Uradni list RS 51/2006), ki obsega 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/2003),  Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A; Uradni list RS 61/2005) in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-B; 
Uradni list RS 28/2006) 
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005) 
 
Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta. 
Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih uprave vrtca. 
Uradne ure uprave so od ponedeljka do petka, in sicer od 6.30 do 11.30, ob sredah od 6.30 do 
11.30 in od 13. do 16. ure. V primeru obratovanja dežurne enote so uradne ure uprave sproti 
določene. 
 
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju 
in ponovni uporabi informacij javnega značaja in sicer tako, da so informacije javnega značaja 
dostopne na spletu, dostopne tudi v izključno tekstovni obliki. 
 
Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005) 
 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

- vpis 
- jedilnik 
- cena 
- vrtec križe 
- vrtec palček 
- izdelki 

http://www.lex-localis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5e4a6ea3-ab5c-42c5-ad5b-b6feb45f19dc
http://www.lex-localis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5e4a6ea3-ab5c-42c5-ad5b-b6feb45f19dc
http://www.vrtec-trzic.si/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73398
http://www.uradni-list.si/1/content?id=41789
http://www.uradni-list.si/1/content?id=56810
http://www.uradni-list.si/1/content?id=56810
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72288
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57603


- planinec 
- modri jan 
- konvencija 
- svetovanje 
- poletje v vrtcu 

 
 

Odgovorna oseba: 
Tatjana Blaži, ravnateljica 


