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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  OSNOVNE ŠOLE COL 
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU  

Naziv zavoda:  Osnovna šola Col  
Col 35  
5273 Col 
 
Telefon: 05 36 43 350 (tajništvo), 05 36 43 352 (ravnatelj) 
Faks: 05 36 43 357 
e-naslov: info@os-col.si 

Odgovorna uradna oseba:  Ravnatelj zavoda: mag. Rajko Ipavec  

Datum zadnje spremembe:  3. 1. 2014  

Podatki o dostopnosti kataloga v 
elektronski in fizični obliki:  

Katalog je dostopen v elektronski obliki na  
http://www.os-col.si/ 
in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Col, Col 35, 5273 Col 

 
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): 
  

Podatki o organizaciji zavoda 
(kratek opis delovnega 
področja zavoda):  

Dejavnosti šole so: 

M/80.102   Osnovnošolsko splošno izobraževanje 

Šola opravlja še naslednje  dejavnosti: 

M/80.422 
 
H/55.510 
I/60.230 
K/70.200 
K/74.871 
O/92.310 
O/92.623 
G/ 52.630 
DE 22.1 

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje  
Dejavnost menz 
Drug kopenski potniški promet 
Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
Prirejanje razstav, sejmov kongresov 
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
Druge športne dejavnosti 
Trgovina na drobno zunaj prodajaln 
Založništvo 

Seznam vseh organizacijskih 
enot zavoda (naziv 
organizacijske enote zavoda, 
naslov in drugi kontaktni 
podatki, vodja notranje 
organizacijske enote)  

Osnovna šola Col (matična šola), Col 35, 5273 Col 
 
Podružnica Podkraj (podružnična šola), Podkraj 9, 5273 Col 
vodja podružnice: Katja Turk Medvešček, telefon: 05 36 43 370 
 

Organigram zavoda:  Svet šole    
Ravnatelj    
Strokovni organi:    
                               Učiteljski zbor 
                               Oddelčni učiteljski zbor 
                               Razrednik 
                               Strokovni aktivi 
Svet staršev   
Svetovalna služba       
Knjižnica 
 
Računovodstvo   Administracija    Tehnični del 
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2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij: 
  

Pristojne osebe:  mag. Rajko Ipavec, ravnatelj zavoda  
Telefon: 05 36 43 352 
e-naslov: info@os-col.si 

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

� Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col;  
� Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest);  
� Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim 

nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih  
� Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Col; 
� Katalogi zbirk osebnih podatkov;  
� Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Col 
� Pravilnik o računovodstvu;  
� Pravilnik o popisu;  
� Vzgojni načrt; 
� Hišni red Osnovne šole Col;  
� Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi (z obrazcem vloga);  
� Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Col;  
� Pravila o šolski prehrani 
� Požarni red;  
� Izjava o varnosti z oceno tveganja.  

 
Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):  
 

� Zakon o zavodih 
� Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
� Zakoni o interventnih ukrepih 
� Zakon za uravnoteženje javnih financ 
� Zakon o šolski inšpekciji 
� Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 
� Zakon o delovnih razmerjih 
� Zakon o javnih uslužbencih 
� Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
� Kolektivna pogodba za javni sektor 
� Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
� Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih 

plačah javnih uslužbencev 
� Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
� Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
� Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
� Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 
� Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
� Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
� Zakon o šolski prehrani 
� Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
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� Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju 

� Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
� Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede 
� Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
� Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 
� Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 
� 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 

� 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 posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela 
� Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede 

znotraj razponov plačnih razredov 
� Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok 
� Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 
� Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 
� Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje 

in izobraževanja 
� Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
� Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
� Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2013 

 
Splošni predpisi 
 

� Zakon o javnih naročilih 
� Zakon o pravilih cestnega prometa 
� Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
� Pravilnik o potrjevanju učbenikov 
� Zakon o varstvu osebnih podatkov 
� Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
� Zakon o splošnem upravnem postopku 

 
Osnovna šola:  
 

� Zakon o osnovni šoli 
� Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ 
� Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 
� Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 
� Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 
� Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli 
� Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 
� Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
� Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola 
� Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole 
� Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole 
� Pravilnik o financiranju šole v naravi 
� Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

 
Zakonodaja dostopna na: Register predpisov Republike Slovenije  
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Predpisi s področja izobraževanja dostopni na: 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/ 
 
Predpisi EU:  
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU. 

Zakonodaja dostopna na: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm 
 
2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):  
 

Predlog predpisov:  Zavod ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov s področja vzgoje in 
izobraževanja so objavljeni na spletnih straneh pristojnega ministrstva: 
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 zavoda (LDN)  
Letno poročilo zavoda 

 
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:  
 

Vrste postopkov, uradnih ali 
javnih storitev, ki jih organ vodi 
ali zagotavlja svojim 
uporabnikom:  

Vpis v prvi razred 
Vpis učencev iz drugih šol 
Imenovanje ravnatelja 
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda 
Sprejem Letnega delovnega načrta 
Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta 
Sprejem Letnega poročila 
Sprejem Vzgojnega načrta 
Izrekanje vzgojnih ukrepov. 
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja. 
Zaposlovanje delavcev 
Napredovanje delavcev v plačne razrede. 
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive 
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz 
evidenc 

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

Seznam evidenc:  Evidenca zaposlenih – ni prosto dostopna 
Evidenca vpisanih učencev za tekoče šolsko leto – ni prosto dostopna 
Katalog zbirk osebnih podatkov  

 
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:  
 

Seznam zbirk:  Popis nepremičnin  
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2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov:  
 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu 
opisu delovnega področja organa:  

Urniki oddelkov za šolsko leto 2013/2014  
Publikacija za šolsko leto 2013/2014  
Šolski koledar 

 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
 

Opis dostopa do posameznih sklopov 
informacij:  

Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta na: 
http://www.os-col.si/ 

Fizični dostop:  Informacije so fizično dostopne vsak delovnik v 
delovnem času na sedežu matične šole.  

Stroški:  Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen  

 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
 

Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih sklopov:  

Urniki 
Hišni red 
Šolski koledar 

 


