INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:

Osnovna šola dr. Slavka Gruma
Cankarjev trg 2
1410 Zagorje ob Savi
Slovenija
Telefon:
+386 3 5664 767; 03 56 68430;
Mobilni telefon: 051 452 110
Fax:
+386 3 5664 767
Zoran Kvartič
Telefon: 386 3 5664 767; 03 56 68430
ravnatelj.osljsg@guest.arnes.si
24.12.2009
2.10.2019
https://www.osljsg.si/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo, zmerno,
Kratek opis delovnega področja
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju po
zavoda:
programih:
- Prilagojen program z nižjim izobrazbenim
standardom
- Posebni program vzgoje in izobraževanja
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
- Zoran Kvartič, ravnatelj Telefon:
Pristojna oseba:
03/5664-767
ravnatelj.osljsg@guest.arnes.si
- Marinka Razpotnik – za zadeve
računovodskega značaja
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega
registra predpisov)
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o hišnem redu OŠ dr. Slavka Gruma
Pravilnik o službenih vozilih in notranji kontroli
Notranji predpisi
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov
in ključev šole
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o amortizaciji osnovnih sredstev OŠ dr.
Slavka Gruma
Požarni red
Poslovnik o delu Sveta OŠ dr. Slavka Gruma
Zagorje ob Savi
Pravilnik o šolski prehrani
Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja
delavcev v del. razmerju v OŠ dr. Slavka Gruma

Državni predpisi

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR - 1
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP-1)
Kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s
področja šolstva in športa v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih
in šolah v plačilne razrede Pravilnik o
upravljanju učbeniških skladov Zakon o javnih
naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo
skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisane in
ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli Pravilnik o
dokumentaciji v osnovni šoli Pravilnik o šolskem
koledarju za osnovne šole Pravilnik o zbiranju in
varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja Pravilnik o
publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v
osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v
osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni
šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v prilagojenem programu
devetletke OŠ z nižjim izobrazbenim
standardom
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev
v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
učencev v osnovnih šolah Zakon o
računovodstvu
Predpisi EU
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili
regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih Letni delovni načrt (LDN) 2019/2020 Poročilo
dokumentov
o realizaciji LDN za šolsko leto
2018/2019
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi
razred.
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
javnega značaja. Napredovanje delavcev v
plačilne razrede.
Napredovanje strokovnih delavcev v
nazive. Imenovanje ravnatelja. Sprejem
Letnega delovnega načrta. Sprejem
Poročila o realizaciji LDN.
Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč
oziroma svetovanje.
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in
Seznam evidenc
morfoloških značilnostih učencev.
Zbirke podatkov o napredovanju učencev,
izdanih spričevalih in drugih listinah.
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno
šolo in njihovih starših.
Evidenca zaposlenih delavcev.
Evidenca o plači zaposlenih delavcev.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov.
Seznam zbirk
/
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov.
Urniki oddelkov za šolsko leto 2019/2020 Šolski
Sklopi informacij
koledar za šolsko leto 2019/2020

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih Večina informacij je dostopna prek spleta na
sklopov informacij:
naslovu https://www.osljsg.si/ ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času
na sedežu šole od 7. do 14. ure.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij oziroma tematskih
- Urniki oddelkov za šolsko leto 2019/2020
sklopov (samodejno generiran
- Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020
seznam, ki ga določa
povpraševanje po posamezni
informaciji)

