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Katalog informa  - KIJZ 
 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv zavoda, ki je izdal katalog: 

 

 

Savska c. 10 

4264 Bohinjska Bistrica 

Tel: 04 577 00 00 

 

e-naslov: osbohinj@osbohinj.si 

 http://www.osbohinj.si/  

 

Katalog je sprejela: Mojca Rozman, ravnateljica  

 

Datum zadnje spremembe kataloga: 10. 3. 2021 

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osbohinj.si/ 

 

Uradna oseba  

 

Mojca Rozman, ravnateljica zavoda 

Tel:  04 577 00 11 

e-naslov: mojca.rozman@osbohinj.si 

 

 

OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ  

 

. 

 V zahtevi poleg opredelitve 

-oblika, vpogled). 

 Vpogled v v 

prostorih zavoda po predhod  

 

jih le po predhodnem opozorilu  

 

Postopek dostopa in p

http://www.osbohinj.si/
http://www.osbohinj.si/
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-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi 

 

 

 

2.  

 

2.a Organigram in podatki  

 
-  

- Dejavnost vrtca in  

- Druge dejavnosti (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-  

 

 

 

2.b Seznam organizacijskih enot: 

 Srednja vas v Bohinju 69 

Tel: 04 577 00 32 

e-naslov: 

 

ENOTA VRTEC BOHINJ Mencingerjeva ul. 4, Boh. Bistrica 

Tel: 04 577 00 20 

e-naslov: 

Vodja enote: Tanja Smukavec 

 

 

  

 

 

5 predstavnikov delavcev zavoda: Anita Zupanc (predsednica), Martina 
Medja, Sabina Jeklar, Helena Markelj, Polona Arh 
3 predstavniki ustanovitelja: Nina Ar  
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2.c Seznam glavnih predpisov: 

 

 

Zakon o osnovni  
Zakon o vrtcih 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in  
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o javnih  
Zakon o sistemu  v javnem sektorju 
Zakon o javnih  
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Zakon o dostopu do informacij javnega  
Zakon o  upravnem postopku 
Zakon o  
Zakon o zavodih 
Zakon o   
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in  v RS 
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o  otrokovih pravic 
Konvencija  narodov o otrokovih pravicah 
Zakon o celostni zgodnji obravnavi  otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 

 
Odredba o pogojih za ustanavljanje vrtcev 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju  v osnovni  
Pravilnik o  koledarju za  
Pravilnik o pravicah in   v osnovni  
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi  
Pravilnik o financiranju  v naravi 
Pravilnik o subvencioniranju  prehrane  v osnovnih  
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem  v nazive 
Pravilnik o  strokovnih delavcev na  vzgoje in  
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na  vzgoje in  
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni  
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 
Pravilnik o publikaciji vrtca 
Pravilnik o normativih in minimalnih  pogojih za prostor in opremo vrtca 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti  vzgoje 
Pravilnik o   za programe v vrtcih 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno  
Pravilnik o dodatni strokovni in   za otroke s posebnimi potrebami 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-  programov za otroke s posebnimi potrebami 
 

objavljeno na www.mss.gov.si  in spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom www.uradni-list.si . 

predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/48260
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2057
http://www.pisrs.si/Pis.web/mednarodnaPogodba?id=UN-19891120/01M
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE357
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE285
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-3333?sop=2004-01-3333
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5860
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12223
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11380
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3470
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3140
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12026
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2006-01-5437
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11835
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7972
http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSDrzavniNivoKazalaTematskoKazalo
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Predpisi lokalne skupnosti: 

 

 Odlok o ustanovitvi1 javnega vzgojno-  

 

Interni akti: 

  

 Interna pravila in pravilniki 

 

Predpisi EU:   

 

 

2.d  

 

Zavod ni predlagatelj predpisov. 

 

2.e  

 

-   

 

-  za leto 2021 

 

-   

 

 

 

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajalnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: 

 Volitve v svet zavoda 

 Postopek imenovanja ravnatelja 

 Postopek za dodelitev sredstev  

  

 Postopek sprejema otrok v vrtec 

 Postopek sprejema LDN 

  

 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ 

 

 Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (CEUVIZ) 

 

                                                      
 

https://obcina.bohinj.si/act/13831
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2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

/ 

 

 

2.i 

 

Sklopi informacij:  

  

 Cenik ma  

 

 

 

 

3.  

 

http://www.osbohinj.si/.  

 

 

 

-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 

 

 

 

 

1.  

2.  

3. ) 

4.  

5.  

 

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

