
Katalog informacij javnega značaja OŠ Šentvid 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: 

Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98,  

1210 Ljubljana – Šentvid 

tel.: 5000 320 

www.ossentvid.si  

Odgovorna uradna 

oseba: 
Jaka Saje, ravnatelj  

Datum prve objave 

kataloga: 
11. 1. 2011 

Datum zadnje 

spremembe: 
1. 9. 2022 

Katalog je dostopen 

na spletnem naslovu: 
http://www.ossentvid.si/ 

Druge oblike kataloga tiskana oblika dostopna v tajništvu šole 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.1. Splošni podatki o zavodu in organigram 

Kratek opis 

delovnega področja 

organa: 

Javno veljavni program osnovne šole in druge dejavnosti, ki so 

opredeljene v 5. členu odloka o ustanovitvi (Uradni list RS št. 38/2008) 

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja 

vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično 

posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. 

Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega 

izobraževanja.  

Poleg tega se lahko ukvarja s še: 

- z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju, 

- s kulturno-umetniško dejavnostjo, 

- s športno vadbo in športno dejavnostjo,  

- z zdravstveno zaščito, 

- s pripravo in razdeljevanjem prehrane. 

Organigram zavoda Organigram * 

  



2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: 

Jaka Saje, ravnatelj  

telefon: 01/5000 322 

jaka.saje@ossentvid.si 

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 

področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Notranji predpisi – Akt o sistemizaciji delovnih mest 

– Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

– Načrt integritete Osnovne šole Šentvid  

– Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe  

– Načrt kontinuiranega dela zavoda ob pojavu širjenja koronavirusa  

– Načrt in ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel  

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Šentvid 

– Pravilnik o obliki, vsebini in hrambi pečatov 

– Pravilnik o varstvu osebnih podatkov  

– Požarni red 

– Poslovnik o delu sveta šole 

– Poslovnik o delu sveta staršev  

– Pravila šolskega reda in hišni red 

– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti  

– Pravila o šolski prehrani 

– Pravila šolskega sklada 

– Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu 

– Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem 

– Pravilnik o računovodstvu 

– Pravilnik o popisu 

– Pravilnik o vrstah in gibanju knjigovodskih listin 

– Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

– Promocija zdravja na delovnem mestu 

– Register tveganj 

– Vzgojni načrt 

Državni predpisi – Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

– Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 

– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v OŠ 

– Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

– Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli  

– Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraževanja 

– Pravilnik o šolskem koledarju 

– Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje progama osnovne šole 

– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede 

– Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s 

področja vzgoje in izobraževanja 



– Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v OŠ 

– Pravilnik o publikaciji v OŠ 

– Pravilnik o financiranju šole v naravi 

– Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

– Zakon o šolski inšpekciji 

– Zakon o šolski prehrani 

– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

– Zakon o delovnih razmerjih 

– Zakon o javnih uslužbencih 

– Zakon o varstvu osebnih podatkov 

– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

– Zakon o plačah delavcev v javnih VI zavodih 

– Zakon o splošnem upravnem postopku 

– Zakon o računovodstvu 

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

– Zakon o varstvu pred požarom 

– Zakon o računovodstvu 

– Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

– Zakon o upravljanju javnih financ 

– Zakon o knjižničarstvu 

– Zakon o zavodih  

– Zakon o osnovni šoli  

Predpisi EU  Povezava na evropski register predpisov 

2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov Povezava na državni register predpisov  

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih 

dokumentov 

− Letni delovni načrt zavoda (LDN);  

− Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta zavoda s 

samoevalvacijskim poročilom; 

− Program dela zavoda; 

− Kadrovski načrt zavoda; 

− Finančni načrt zavoda; 

− Polletno poročilo 

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki 

jih vodi organ 

– Izdaja nadomestnih dokumentov in listin  

– Izpis podatkov iz evidenc  

– Izrekanje vzgojnih ukrepov  

– Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet šole  

– Odločanje o pritožbah  

– Postopek imenovanja ravnatelja zavoda  

– Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register  

– Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode 

– Postopek dodelitve sredstev za šolo v naravi 

– Postopek za dodelitev statusa učencev 

https://ec.europa.eu/info/law_sl
http://www.pisrs.si/Pis.web/


– Postopki dodelitve sredstev iz Šolskega sklada 

– Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred 

– Vpis učencev iz drugih šol 

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc  – Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega 

pooblaščenca 

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk 
 

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 

posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – 

sledijo 

razčlenjenemu opisu 

delovnega področja 

organa 

– Šolski koledar za posamezno šolsko leto 

– Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto 

– Urniki učencev za posamezno šolsko leto 

– Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada 

– Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto 

  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do 

posameznih sklopov 

informacij: 

Osebni dostop na sedežu zavoda OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 

Ljubljana - Šentvid, v času uradni dni in ur vsak delovnik od 8.00 – 14.00 

 

Informacije so dostopne preko spletnega naslova:  http://www.ossentvid.si/ 

vsak delavnik na sedežu šole 

  

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja 

Seznam najpogosteje 

zahtevanih informacij 

 

 

5. Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, 

št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV 

Postavka vrednost 

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra 

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra 

ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra 

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra 

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra 

http://www.ossentvid.si/


ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega 

formata 

2,50 evra 

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra 

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra 

elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB 

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične 

v elektronsko obliko 

0,08 evra 

pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične 

v elektronsko obliko 

0,20 evra 

poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev 

 

 


