
Katalog informacij javnega značaja 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
Naziv organa: Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska 

Bistrica 

Župančičeva ulica 7 

6250 Ilirska Bistrica 

 

Odgovorna uradna oseba za katalog: Aleksandra Vadnjal, ravnateljica 

 

Datum prve objave kataloga: 10. 6. 2019 

 

Datum zadnje spremembe: 23. 10. 2019 

 

Katalog je dostopen na spletnem 

naslovu: 

www.os-dk.si 

 

 

Druge oblike kataloga: V tiskani obliki je katalog dostopen na 

sedežu šole. 

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA 

ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 

 

PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA 

 

Kratek opis delovnega 

področja organa: 

Osnovnošolsko izobraževanje 

 

 

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot 

 

Šola nima notranjih organizacijskih enot. 

Organigram:  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.os-dk.si/


 
 

 

KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE (OSEB), PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE 

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Pristojna oseba: Aleksandra Vadnjal 

Telefon: 05 71 10 380 

e-naslov: aleksandra.vadnjal@os-dk.si 

  

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z 

DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA 

EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV) 

 

 

Državni predpisi: - Register predpisov RS 

- Uradni list RS 

- Zakon o zavodih  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanje  

- Zakon o osnovni šoli  

- Zakon o šolski inšpekciji  

- Zakon o delovnih razmerjih  

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o javnih naročilih 

- Zakon o knjižničarstvu 

- Zakon o šolski prehrani 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Zakon o splošnem upravnem postopku 

- Zakon o računovodstvu 

Ustanovitelj

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
VODSTVO ZAVODA TEHNIČNE SLUŽBE

DELAVCI V KUHINJI

TEHNIČNO-VZDRŽEVALNI 
DELAVCI

STROKOVNE SLUŽBE

UČITELJI

ŠOLSKA SVETOVALNA 
SLUŽBA

KNJIŽNIČAR

RAČUNALNIKAR -
ORGANIZATOR IKT 

DEJAVNOSTI

ORGANIZATOR ŠOLSKE 
PREHRANE

LABORANT

SPREMLJEVALEC 
GIBALNO OVIRANIH 

OTROK

ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE

ADMINISTRATIVNI 
DELAVCI

RAČUNOVODSKI DELAVCI

SVET ZAVODA

SVET STARŠEV



- Zakon o javnih financah 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja v RS 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 

RS 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju  učencev v osnovni šoli 

- Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni 

šoli 

- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole 

- Pravilnik o financiranju šole v naravi 

- Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v 

osnovnih šolah 

- Pravilnik o izobrazbi učiteljev ter drugih strokovnih 

delavcev v izobraževalnem program osnovne šole 

- Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja 

- Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju osnovnošolskega izobraževanja 

- Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

- Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

- Pravilniki o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in 

vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v nazive 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah 

v plačilne razrede 

- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s 

področja šolstva in športa v plačilne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 

plačne razrede 

 

Predpisi Evropske Unije: Predpisi EU 

 

 

 

SEZNAMI PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA 

REGISTRA PREDPISOV) 

Predlogi predpisov: Dostopni na spletni strani MIZŠ. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.mizs.gov.si/


SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

Seznam strateških in 

programskih 

dokumentov: 

- Letni delovni načrt šole  

- Letno poročilo 

- Vodnik (publikacija) 

  

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJALNIH POSTOPKOV 

Vrste postopkov, ki jih 

vodi organ: 

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v 

zvezi s statusom učencev in posameznih pravic 

učencev z uporabo ZUP. 

  

 

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ORGAN 

Seznam evidenc: Šola ne vodi javnih evidenc. 
 

  

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

Seznam zbirk: - Zbirka podatkov o učencih, njihovih starših oz. 

zakonitih zastopnikih, ki so vključeni ali, ki so bili 

vključeni v OŠ 

 - Evidenca o zaposlenih delavcih 

  

NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. 

SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV 

 

Seznam dokumentov: - Odlok o ustanovitvi 

- Pravilnik o financiranju šole v naravi iz proračuna 

Občine Ilirska Bistrica 

- Akt o sistemizaciji delovnih mest  

- Pravila šolskega reda 

- Hišni red 

- Vzgojni načrt 

- Pravila v varstvu vozačev 

- Pravila šolske prehrane OŠ Dragotina Ketteja Ilirska 

Bistrica 

- Pravila šolskega sklada OŠ Dragotina Ketteja Ilirska 

Bistrica  

- Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za 

perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega 

umetnika  

- Načrt šolskih poti 

- Urniki učencev za tekoče šolsko leto 

- Šolski koledar za tekoče šolsko leto 

- Vodnik (publikacija) za tekoče šolsko leto 
  

 

 

 

 



3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 
Opis načina dostopa do posameznih 

sklopov informacij: 

Informacije so dostopne na spletni strani 

šole www.os-dk.si ali v fizični obliki v 

poslovnem času na sedežu šole (po 

predhodni najavi). 
 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje zahtevanih 

informacij javnega značaja 

Zaradi majhnega števila zahtev po 

informacijah javnega značaja takega 

seznama ni mogoče oblikovati. 
 

 

5. STROŠKOVNIK IN CENIK 
Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu na podlagi 16., 17. in 18. člena  

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  zaračuna 

le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).  
 

 

 

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

