KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
Javni zavod Osnovna šola Žetale, Čermožiše 45/b, 2287 Žetale – krajše OŠ Žetale
Organizacijska enota zavoda: Vrtec pri šoli Žetale, Čermožiše 44/c, 2287 Žetale
Kontakti:
telefon: 02 761 99 10
fax: 02 761 99 25
e-pošta: os.zetale@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica: dr. Silvestra Klemenčič
Datum prve objave kataloga:
Datum sprejema kataloga: 1. 12. 2016
Datum zadnje spremembe: 1. 12. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sola-zetale.si in v fizični obliki: v tajništvu šole

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja
2.1 Organigram in podatki o organizacijskih enotah zavoda
Zavod izvaja naslednje dejavnosti:
- P/85.100 predšolska vzgoja
- P/85.200 osnovnošolsko izobraževanje
- I 56.290 druga oskrba z jedmi
- R 91.011 dejavnosti knjižnic
- L 68.320 upravljanje nepremičnin za najem po
- R 93.110 obratovanje športnih objektov
pogodbi
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Osnovna šola Žetale, Čermožiše 45/b, 2287 Žetale
Vrtec pri Osnovni šoli Žetale, Čermožiše 44/c, 2287 Žetale
Organigram:
Organigram OŠ Žetale v šolskem letu
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje podatkov javnega značaja
Pristojni osebi za dajanje informacij:
dr. Silvestra Klemenčič, ravnateljica
(02) 761 99 13
os.zetale@guest.arnes.si
silvestra.klemencic@sola-zetale.si
Čermožiše 45/b, 2287 Žetale
Simona Krčar, pomočnica ravnateljice za vrtec
(02) 761 99 28
simona.krcar@sola-zetale.si
Čermožiše 44/c, 2287 Žetale
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Interni akti/Notranji predpisi:
▪

Akt o ustanovitvi,

▪

Hišni red,

▪

Izjava o varnosti z oceno tveganja,

▪

Katalog informacij javnega značaja,

▪

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,

▪

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec,

▪

Načrt integritete,

▪

Načrt varnih šolskih poti,

▪

Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev – inventura ,

▪

Požarna varnost (Požarni red, Požarni načrt in Navodila za izvajanje evakuacije),

▪

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status učenca),

▪

Pravila šolske prehrane,

▪

Pravila šolskega reda

▪

Pravila za nadzor živil – HACCP sistem,

▪

Pravila sveta zavoda,

▪

Pravila o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,

▪

Pravilnik o dajanju in sprejemanju daril v povezavi z izvajanjem dejavnosti,

▪

Pravilnik o računovodstvu,

▪

Program pregledov in vzdrževanja igral ter igrišč,

▪

Ukrepi za preprečevanje legionele,

▪

Vzgojni načrt

▪

Pravila o delovanju šolskega sklada

▪

Pravila OŠ Žetale o delovni in učni obveznosti, o evidentiranju delovnega časa in letnem
dopustu

Državni predpisi (dostopno na
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#
c56 ):
Skupni zakoni
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS)
Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI)
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 )
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
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
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje
in izobraževanja

•
•
•
•

Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih
izobraževalnih in vzgojnih programov
Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo
in inšpektorjev za šport
Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za šport
Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Seznam vseh podzakonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj na zavihku "Strokovni"
Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP-1
•
•
•

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
•

Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

PREDŠOLSKA VZGOJA (dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/p
redsolska_vzgoja/#c17050 )
•

Zakon o vrtcih

Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih
za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja
plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za
šolstvo in šport
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja predšolske vzgoje.
Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradnilist.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/o
snovnosolsko_izobrazevanje/#c17573 )
Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva
Področje osnovnošolskega izobraževanja
•

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli - pravilnik je nehal veljati, vendar
se bodo določbe 12., 13. in 14. člena uporabljale do 31. 8. 2016
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Seznam vseh podzakonskih predpisov izdanih na podlagi Zakona o osnovni šoli je dostopen tukaj na
zavihku "Strokovni".

Predpisi EU-Upoštevanje Uredbe in navodil pri izvajanju projektov, financiranih iz evropskega sklada
(dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_o
bdobje_20142020/za_upravicence/navodila/ )
NAVODILA
Navodila Evropske komisije
1. SMERNICE ZA PREJEMNIKE sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem
povezanih instrumentov EU
2. Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov
Navodila organa upravljanja
•
•
•

•

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020 verzija 1.02 (Word)
Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020 (word)
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in
vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 verzija
1.04 (Word)
Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št.
1303/2013 programsko obdobje 2014-2020, verzija 2.0 (Word)

•

•

Priloge Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe
(EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020, verzija 2.0 (Word)
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 (word)
Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega
organa v programskem obdobju 2014-2020 (word)
Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore operativnega programa evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 - 2. sprememba (word)
Navodila OU za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR 2 (word)
Smernice OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v
programskem obdobju 2014-2020 (word)
Strategija OU za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko
obdobje 2014-2020 (word)
Navodila OU za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike
Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020 (word)
in Priloge (word)
Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v
programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.1 (word) verzija 1.0 (Word)
Priročnik organa upravljanja upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike v republiki
sloveniji v programskem obdobju 2014 - 2020 cilj konvergenca
Merila za izbor operacij

•

Izjava o politiki na področju boja proti goljufijam (word)

•
•
•
•
•

•
•

•
•

2.4 Seznam predlogov predpisov na področju izobraževanja (dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/ )

PREDLOGI PREDPISOV – na dan 1. 12. 2016
Predlogi predpisov s področja izobraževanja in športa:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 15. 7.
2016 (docx); rok za oddajo pripomb je 31. avgust 2016, lahko jih posredujete preko portala edemokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si
Predlog Zakona o športu - 29. 12. 2015 (pdf); Pripombe sprejemamo do 8. februarja 2016
preko portala E-demokracija.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - 3. 12. 2015 (doc); vaše pripombe oziroma komentarje k predlogu predpisa
lahko oddate preko portala e-uprava. Rok za oddajo pripomb je do 30. 12. 2015
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in stroških pri
vrednotenju izobraževanja - 14. 10. 2015 (doc)
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 10. 6.
2015 (doc)
Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 7. 5. 2015 (doc)
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole - 7. 5. 2015 (doc)
Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami - 7. 5. 2015 (doc)
Predlog Pravilnika o potrjevanju učbenikov - 7. 5. 2015 (doc)
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov - 7. 5. 2015
(doc)

Iskalnik po predpisih v postopku priprave se nahaja na podportalu E-demokracija.
Glede predlogov predpisov in drugih dokumentov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne
jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih predpisov ne bodo nujno del
sprejetega predpisa ali drugega dokumenta.
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto
Program razvoja zavoda 2020 – 2023
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
•

Volitve v organe zavoda

•

Vpis v prvi razred

•

Vpis v vrtec

•

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

•

Sprejemanje internih aktov

•

Sklepi o imenovanjih

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja –Šola in Enota Vrtec
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
Zbirnik podatkov za športno-vzgojni karton (za učence, katerih starši so podali soglasje za obdelavo
podatkov)
2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
Sklopi informacij sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
▪

Objava že posredovanih informacij javnega značaja,

▪

Šolski koledar,

▪

Seznam učnih gradiv

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij je dostopna na spletni strani šole in/ali vrtca http://www.sola-zetale.si , kadar koli.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
▪

Šola v naravi

▪

Šolski sklad

▪

Prevozi učencev

▪

Pravila hišnega reda

▪

Letni delovni načrt

▪

Šolska prehrana

▪

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

▪

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

▪

Projekti

