KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletu:
Druge oblike kataloga:

Osnovna šola Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 30
2352 SELNICA OB DRAVI
02 674 08 30
02 674 08 40
os.selnica@guest.arnes.si
Jožica OZMEC, ravnateljica
14. 11. 2007
8. 3. 2019
http://osselnica.splet.arnes.si/
files/2019/04/katalog_ijz_v3.pdf
Katalog je v fizični obliki dostopen na
sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda:
a) Vzgoja in izobraževanje na področju:
- dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
- osnovnošolsko splošno izobraževanje
- izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
b) Priprava in dostava hrane:
- zagotavljanje malice in kosil otrokom v vrtcu Selnica ob Dravi in Sv.
Duhu na Ostrem vrhu, malice otrokom na Gradišču na Kozjaku, malice in
kosila osnovnošolskim učencem in zaposlenim na OŠ Selnica ob Dravi
- priprava obrokov zunanjim naročnikom
c) Dejavnost knjižnice
d) Dajanje lastnih nepremičnin v najem
e) Cestni tovorni promet in drug kopenski potniški promet
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Davčna številka: SI21101736
Matična številka: 5085136000
Št. TRR: 01378-6030678462

Vzorec KIJZ lahko uporabljate samo za interno uporabo in ga ni dovoljeno razmnoževati in posredovati tretjim osebam.
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Vodja kuhinje
Fax:

Jožica Ozmec

02 647 08 32

Marija Pupaher

02 647 08 33

Ladislava Miloševič

02 647 08 45

Zlatka Mikec
Branka Tajke

02 647 08 30

Učitelji

02 647 08 35

Slavica Jurše Šketa

02 647 08 34

Zorica Premović

02 647 08 34

Lidija Sivec

02 647 08 34

Hermina Ladinek

02 647 08 36

Katja Repolusk
Franc Jakoš
Maja Vačun
Karmen Lončarič

02 647 08 39
02 647 08 46
02 647 08 37
02 647 08 38
02 647 08 40

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
- zavod ima naslednje notranje organizacijske enote :
Enota 1: Osnovna šola Selnica ob Dravi
Naziv in naslov: Osnovna šola Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 30
2352 Selnica ob Dravi
Telefon v šoli: 02 674 08 30
Elektronski naslov: os.selnica@guest.arnes.si
Vodja notranje Jožica Ozmec
organizacijske enote:
Enota 2: Enota vrtec Kobanček Selnica ob Dravi
Naziv in naslov: Osnovna šola Selnica ob Dravi – enota vrtec
Kobanček Selnica ob Dravi
Telefon v šoli: 02 674 08 30
Telefon v stavbi vrtca: 02 674 08 31
Elektronski naslov: os.selnica@guest.arnes.si
Vodja notranje Jožica Ozmec
organizacijske enote:
Vzorec KIJZ lahko uporabljate samo za interno uporabo in ga ni dovoljeno razmnoževati in posredovati tretjim osebam.

Enota 3: Podružnica OŠ in enota vrtec Sveti Duh na Ostrem vrhu
Naziv in naslov: Podružnica Sveti Duh na Ostrem vrhu in enota vrtec
Kobanček Sveti Duh na Ostrem vrhu
Sveti Duh na Ostrem vrhu 53
2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu
Telefon dislociranega 02 671 00 01
oddelka šole in vrtca:
Elektronski naslov: os.duh@guest.arnes.si
Vodja notranje Jožica Ozmec
organizacijske enote:
Enota 4: Podružnica OŠ in enota vrtec Gradišče na Kozjaku
Naziv in naslov: Podružnica Gradišče na Kozjaku in enota vrtec
Kobanček Gradišče na Kozjaku
Gradišče na Kozjaku 39, 2361 Ožbalt
Telefon dislociranega 02 876 06 17
oddelka šole in vrtca:
Elektronski naslov: os.gradisce@guest.arnes.si
Vodja notranje Jožica Ozmec
organizacijske enote:
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
javnega značaja
Ime in priimek pristojne Jožica Ozmec
osebe:
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: jozica.ozmec@guest.arnes.si ali
jozica.ozmec@gmail.com
Poštni naslov: Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi
Službena telefonska številka: 02 674 08 32 ali 051 349 713
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
(povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje
(povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega
(povezava)
izobraževanja
Odlok o ustanovitvi zavoda
Splošni akti zavoda:
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z dne 3. 1. 2019
- Izjava o varnosti z oceno tveganja z dne 12. 3. 2001
- Register tveganj z dne 22. 12. 2017
- Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov 31. 8. 2018
- Poslovnik Sveta zavoda z dne 18. 3. 2019
Vzorec KIJZ lahko uporabljate samo za interno uporabo in ga ni dovoljeno razmnoževati in posredovati tretjim osebam.

- Poslovnik Sveta staršev z dne 8. 5. 2019
- Pravilnik o računovodstvu z dne 9. 3. 2007
- Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin z dne 19. 3. 2007
- Pravilnik o popisu z dne 19. 3. 2007
- Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov in ključev z dne 2. 3. 2004
- Načrt integritete z dne 3. 7. 2013
- Pravila šolske prehrane z dne 7. 3. 2013
- Poslovnik o delu pritožbene komisije z dne 5. 3. 2009
- Požarni red z dne 9. 5. 2017
- Pravilnik o stalni uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 15. 3. 2007
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu z
dne 12. 2. 2008
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc z dne 29. 11. 2012
- Pravilnik o varnosti otrok z dne 17. 2. 2016
- Razvojni načrt Osnovne šole Selnica ob Dravi z dne 14. 6. 2016
- Pravila šolskega reda z dne 9. 6. 2009 in dopolnitvami 2010, 2011, 2012 in 2014
- Pravilnik o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu z dne 10. 12.
2012 in dopolnitvijo 15. 11. 2016
- Vzgojni načrt Osnovne šole Selnica ob Dravi z dne 30. 9. 2014
- Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Selnica ob Dravi z dne
16. 9. 2008
- Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi z dne 1. 10. 2008
- Hišni red Osnovne šole Selnica ob Dravi z dne 1. 9. 2008
- Razvojni načrt vrtca Kobanček z dne 7. 3. 2017
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja
(povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in
drugih podobnih
Dokumenti po vsebinskih sklopih
Letni delovni načrt Osnovne šole Selnica ob Dravi
Publikacija Osnovne šole Selnica ob Dravi in vrtca Kobanček
Letopis Osnovne šole Selnica ob Dravi
Poročilo o delu zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi
Kronika zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi – šola
Kronika zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi – vrtec s podružnicama vrtca
Kronika zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi – podružnica Gradišče na
Kozjaku
Kronika zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi – podružnica Sveti Duh na
Ostrem vrhu
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje
po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
Vzorec KIJZ lahko uporabljate samo za interno uporabo in ga ni dovoljeno razmnoževati in posredovati tretjim osebam.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih
uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim
uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:
 prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 postopek vpisa v vrtec
 dodelitev sredstev za subvencioniranje prehrane in šole v naravi
 napredovanje delavcev v plačilne razrede
 napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 imenovanje ravnatelja
 izrekanje vzgojnih ukrepov
 prešolanje učencev na druge šole
 sprejemanje pravilnikov zavoda
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
 evidence zaposlenega delavca
 katalog evidence o plači zaposlenega delavca
 katalog evidence o poškodbah pri delu
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi
področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke:
Dostop do zbirke
ŠOLA
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v OŠ in o tajništvo, vodstvo, računovodstvo, svetovalna
njihovih starših
služba, razredniki
Število učencev po oddelkih in razredih
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, tajništvo
izdanih spričevalih in drugih listinah
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in športni pedagog
morfoloških značilnostih učencev
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč svetovalna služba
oziroma svetovanje
tajništvo
Evidence plačil staršev
Evidenca o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena tajništvo
vrednost je nižja od mejnih vrednosti
knjižnica
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu
VRTEC
tajništvo
Evidenca vpisanih in evidenca vključenih otrok
Evidence plačil staršev in evidence socialnega tajništvo
položaja družin
Evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje svetovalna služba
oziroma pomoč
Evidence upravičencev do sofinanciranja plačil tajništvo
staršev za vrtec iz državnega proračuna
Vzorec KIJZ lahko uporabljate samo za interno uporabo in ga ni dovoljeno razmnoževati in posredovati tretjim osebam.

Informacija o številu mest, ki jih zagotavljamo vodstvo vrtca
za predšolske otroke
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se
nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete
brskalnik Internet Explorer 6.0 ali višje.
2. Opis »fizičnega« dostopa: Informacije javnega značaja lahko dobite na naslovu zavoda
OŠ Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30 , 2352 Selnica ob Dravi - uradne ure: od
ponedeljka do petka od 8. do 12. ure v tajništvu šole - pri osebi, pooblaščeni za sprejem vloge:
Jožica Ozmec.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po
stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI
ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,
VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
ŠOLA:

urniki oddelkov šolskega leta

šolski koledar

izbirni predmeti

interesne dejavnosti

sodelovanje s starši

potrdilo o šolanju
VRTEC:

vpis otrok

ekonomska cena programa

prosta mesta v vrtcih

sodelovanje s starši
Ravnateljica:
Jožica Ozmec, prof.

Vzorec KIJZ lahko uporabljate samo za interno uporabo in ga ni dovoljeno razmnoževati in posredovati tretjim osebam.

