KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu:
–

naziv organa, ki je izdal katalog:
Osnovna šola Tržišče

–

odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

–

datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga :
4. 4. 2019

–

podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki:
katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani
http://www.ostrzisce.si/katalog-informacij/, v fizični obliki pa v tajništvu šole.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:
a) organigram: zavod Osnovna šola Tržišče ima eno organizacijsko enoto:
–

matično šolo v Tržišču, Tržišče 47, 8285 Tržišče, ravnateljica Zvonka Mrgole,
prof., tel. 07 818 54 70,

b) kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje
informacij javnega značaja:
Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica, Tržišče 47, 8285 Tržišče,
e-naslov o-trzisce.nm@guest.arnes.si, tel. 07 81 85 470,
c) Register splošnih predpisov, ki jih uporablja tudi zavod:

1. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji
2. Kolektivna pogodba za javni sektor
3. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
4. Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine
ravnateljskega izpita
5. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s
področja šolstva
6. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju
7. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
8. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
9. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc
v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
10. Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih

šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
11. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
12. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
13. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja
14. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja
15. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
16. Pravilnik o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in
izobraževanju
17. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa
v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
18. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje
in izobraževanja
19. Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih
zavodov
20. Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno
poslovanje direktorjev javnih zavodov
21. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
22. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih
šolah
23. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
24. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
25. Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev,
direktorjev in tajnikov v plačne razrede
26. Zakon o delovnih razmerjih
27. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
28. Zakon o javnih naročilih
29. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
30. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
31. Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih
32. Zakon o pravilih cestnega prometa
33. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
34. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
35. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
36. Zakon o splošnem upravnem postopku
37. Zakon o šolski inšpekciji
38. Zakon o varnosti in zdravju pri delu
39. Zakon o varstvu osebnih podatkov
40. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov
41. Zakon o zavodih

Specialni predpisi s področja šolstva:
1. Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo
osnovne šole
2. Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
3. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
4. Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
5. Pravilnik o financiranju šole v naravi
6. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu osnovne šole
7. Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
8. Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
9. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
10. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
11. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim
jezikom
12. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
13. Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
14. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v OŠ
15. Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne
šole
16. Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
17. Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
18. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja
19. Zakon o osnovni šoli
Vsi ti predpisi so v elektronski
http://www.pisrs.si/Pis.web/

obliki

dostopni

Notranji akti:
1. Hišni red
2. Letni delovni načrt
3. Načrt integritete
4. Poslovnik o delu sveta staršev
5. Poslovnik o delu sveta zavoda
6. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Tržišče
7. Pravilnik o blagajniškem poslovanju
8. Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
9. Pravilnik o naročilih male vrednosti
10. Pravilnik o odgovornosti delavcev OŠ Tržišče
11. Pravilnik o pečatih
12. Pravilnik o popisu
13. Pravilnik o računovodstvu
14. Prometno varnostni načrt

na

spletnih

straneh:

15. Sistemizacija delovnih mest
16. Vzgojni načrt

d) seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter
znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ
razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih (dostopni so na spletu na naslovu
http://www.ostrzisce.si/dokumenti/:
– Akt o ustanovitvi zavoda
– Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19
– Letno poročilo za šolsko leto 2017/18
– Pravila šolskega reda
– Pravila šolske prehrane
– Hišni red
– Vzgojni načrt
– Katalog informacij javnega značaja
– Vloga za status športnika/umetnika
e) katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:
– vpis v prvi razred
– upravičenost učenca do subvencioniranja šole v naravi
– pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti za učence s
statusom
f) seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:
Takih evidenc nimamo.
h) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Takih zbirk nimamo.
3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga:
– preko spleta na spletnih straneh šole
– fizično med uradnimi urami, ki se izvajajo v ponedeljek, sredo in petek
med 7. in 10. uro ter med 10.30 in 14. uro.
4. stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali druge pogoje za ponovno
uporabo informacij javnega značaja;
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, kadar ne terja izvajanja delnega
dostopa v skladu s 7. členom Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Zaradi
ekonomičnosti ne zaračunavamo materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne
presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). Sicer pa velja cenik iz 17. člena Uredbe o

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
24/16):
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez
DDV):
1.
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2.
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3.
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4.
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5.
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6.
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7.
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8.
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9.
elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ
nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08
eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20
eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne
storitve.
5. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.
Zahtev še ni bilo.

