KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga:

Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
8213 Veliki Gaber
mag. Gregor Udovč, ravnatelj
12. 10. 2007
5. 12. 2016
http://www.os-velikigaber.si
Katalog je dostopen samo v elektronski verziji
na naslovu http://www.os-velikigaber.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA
ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
organa:
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot
Seznam organov zavoda
Strokovni organi

Predšolska vzgoja,
Osnovnošolska vzgoja in izobraževanje
VVE pri OŠ Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
8213 Veliki Gaber
SVET ŠOLE
RAVNATELJ: mag. Gregor Udovč
SVET STARŠEV
UČITELJSKI ZBOR – vsi strokovni delavci šole
VZGOJITELJSKI ZBOR – vsi strokovni delavci
vrtca
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR – strokovni
delavci oddelka
STROKOVNI AKTIVI:
 Strokovni aktiv učiteljev 1. triade
 Strokovni aktiv učiteljev 4. in 5. razreda
 Strokovni aktiv učiteljev od 6. do 9.
razreda
 Strokovni aktiv učiteljev podaljšanega
bivanja

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

mag. Gregor Udovč, ravnatelj, Veliki Gaber
41, 8213 Veliki Gaber

Telefon:

07/3488100

Fax:
Elektronski naslov:
Spletna stran:

07/3488103
os.velikigaber-nm@guest.arnes.si
www.os-velikigaber.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov delovnega področja
organa
Notranji predpisi

Državni predpisi

Akt o ustanovitvi
Hišni red
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Pravila šolske prehrane
Kriteriji za dodelitev sredstev učencem za
subvencioniranje šole v naravi
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila OŠ Veliki Gaber o izpitih
Poslovnik o delu svet OŠ Veliki Gaber
Poslovnik o delu sveta staršev VVZ Sončnica
in OŠ Veliki Gaber
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu osnovnih sredstev
Požarni red
Pravilnik o prometni varnosti
Pravilnik o varstvu pri delu
ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI - ŠOLA
Zakon o osnovni šoli
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
Zakon o šolski prehrani
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zbrani predpisi o osnovnem šolstvu na
Pravno-informacijskem sistemu Republike
Slovenije
ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI VRTEC
Zakon o vrtcih
Zbrani predpisi o vrtcih na Pravnoinformacijskem sistemu Republike Slovenije

2.č Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam programskih dokumentov

Letni delovni načrt
Letni delovni načrti in letne priprave
strokovnih delavcev
Razvojni načrt
Finančni načrt

2.d Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi
šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja
osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno
izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi
socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške
programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli
2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
2.e Seznam evidenc - osnovna šola
1.
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
2.
Ime evidence: Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih
opominih in drugih listinah
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
3.
Ime evidence: Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učencev
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
4.
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
5.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda
v času uradnih ur
6.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda
v času uradnih ur

2.f Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega
značaja
Sklopi informacij

Urnik
Šolska publikacija
Pravila o šolskem redu

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

Spletna stran: www.os-velikigaber.si

Kontaktni podatki osebe, pristojne
za posredovanje informacij:

Pristojna oseba: mag. Gregor Udovč
E-pošta: ravnatelj@os-velikigaber.si

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij

1.
2.
3.
4.
5.

Vozni red šolskega avtobusa
Šolski koledar
Šolski zvonec
Urnik
Podatki o zaposlenih

5. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo
vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega
značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne
namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali
materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za

uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja
svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene
informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste
zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo
vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja
zahtevanih informacij.

