1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica
Tel.: 04 537 49 10 in 04 537 49 11

Odgovorna uradna
oseba:

Edvard Vrabič, prof MAT - PTHV, ravnatelj
tel.: 05 330 88 02
epošta: edvard.vrabic@os-kozara.si

Datum zadnje
spremembe:

20. 2. 2019

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

http://os-kozara.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis
delovnega
področja
zavoda:

Vzgoja in izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami ter otrok z lažjo, zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju.
Zavod je vpisan v razvid (30. 11. 2016, štev.: 6033-239/2006; 24. 11. 2014, štev: 6033-361/2014/4) in
izvaja sledeče programe:
•
•

Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
Posebni program vzgoje in izobraževanja.

Glavna dejavnost zavoda kot javne službe je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
•

P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.

Poleg tega se lahko po standardni klasifikaciji dejavnosti ukvarja tudi:
•
•
•
•

Seznam vseh
notranjih
organizacijskih
enot

P/85.100 Predšolska vzgoja,
H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

Zavod deluje na eni enoti na naslovu:
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica

Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna
oseba:

Edvard Vrabič, ravnatelj
OŠ Kozara Nova Gorica, Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica
telefon: 05 330 88 02
epošta: edvard.vrabic@os-kozara.si
splet: http://www.os-kozara.si
V njeni odsotnosti je pristojna Mateja Ivanuša, pomočnica ravnatelja, epošta: mateja.ivanusa@oskozara.si
Za informacije in komunikacijo s strankami je pristojna tajnica VIZ Suzana Pelicon, epošta:
suzana.pelicon@os-kozara.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji
predpisi

•
•
•
•
•
•
•
•

Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Hišni red
Pravila hišnega reda
Vzgojni načrt
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o računovodstvu

•
•
•
•
•
•
•

Državni
predpisi

Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
Ukrepi za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenju na delovnem
mestu
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Pravila o delovanju šolskega sklada
Poslovnik o delu Sveta staršev
Pravila šolske prehrane
Načrt integritete

Zakoni:
Povezava na veljavne predpise zakonov in podzakonskih aktov s področja izobraževanja:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
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
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 osnovni šoli
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
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 nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
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

Kolektivni pogodbi:
•
•
•

Kolektivna pogodba za javni sektor http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19

Preusmeritev na Uradni list RS z naslovom http://www.uradni-list.si
Predpisi EU

Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation)
http://eur-lex.europa.eu
Direktiva EU 2016/680 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.SLV

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi
predpisov

Preusmeritev na register predlogov
predpisov http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških
in programskih
dokumentov

•
•
•
•

Letni delovni načrt 2018/2019
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2017/18
Poslovno poročilo 2018
Finančni načrt 2019

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste
postopkov, ki
jih vodi organ

•
•
•
•
•
•
•

Vpis na podlagi odločbe o usmeritve in postopek vpisa učencev
Postopek izbire delavcev na razpisano delovno mesto
Postopek napredovanja delavcev plačilne razrede in napredovanja v nazive
Odločanje o subvencioniranju šolske prehrane in šol v naravi
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
Izrekanje vzgojnih ukrepov

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam
evidenc

Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
Seznam zaposlenih
In drugo: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
•
•
•
•
•

Urniki
Šolski koledar 2018/19
Vozni redi šolskih in javnih prevozov
Subvencioniranje šolske prehrane
Subvencioniranje šole v naravi

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času.
http://www.os-antonajanse.si/
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih
sklopov (samodejno
generiran seznam, ki
ga določa
povpraševanje po
posamezni
informaciji)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urniki govorilnih ur
Urniki učencev za šolsko leto 2018/2019
Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019
Urniki oddelkov za šolsko leto 2018/2019
Potrdilo o šolanju
Vozni redi šolskih prevozov
Izvedba tečajev, taborov in šol v naravi
Urnik oddajanja telovadnice
Urnik interesnih dejavnosti

