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Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Vitanje 

1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

  Naziv organa: 
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje 

  Odgovorna uradna oseba:  
mag. Tilka Jakob, ravnateljica 

  Datum prve objave kataloga:  
01.09.2009 

  Datum zadnje spremembe:  
23.10.2020 

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  
www.vitanje.si, www.vrtecvitanje.si  

  Druge oblike kataloga:  
tiskana oblika, dostopna v tajništvu šole 

    

2  SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 

KATERIMI RAZPOLAGA 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa 

  Kratek opis delovnega področja organa:  
 Predšolska vzgoja 

 Osnovnošolsko splošno izobraževanje 

 Obratovanje športnih objektov 

Osnovna šola Vitanje je javni izobraževalni zavod, ki  opravlja dejavnost, ki je z zakonom 

določena kot javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje  v javnem interesu zagotavlja v 

okviru svojih pristojnosti občina Vitanje in Republika Slovenija. V sklopu šole je tudi vzgojno-

varstvena enota vrtca. Zavod je 9-razredna osnovna šola in opravlja vzgojno izobraževalno 

dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in 

izobrazbi, ki štejejo kot javne listine. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 

spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler 

pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, 

glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s 

katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k 

popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih 

dejavnosti. 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je 

vpisana v sodni register. 

 2.2 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje 

Vrtec Vitanje, Na Gmajni 5 in Doliška cesta 12, 3205 Vitanje 

 2.3  Kontaktni podatki uradne osebe  
mag. Tilka Jakob, ravnateljica 

Doliška cesta 1, 3205 Vitanje 

tel: 03 757-37-80 

osvitanje@guest.arnes.si  

http://www.vitanje.si/
http://www.vrtecvitanje.si/
mailto:osvitanje@guest.arnes.si
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2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 

področja organa 

Državni predpisi 

  Zakon o zavodih 

  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

  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 

  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 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 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 OŠ  

  Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli  

  Pravilnik o dokumentaciji v OŠ  

  Pravilnik o izvajanju diferenciacije v osnovni šoli  

  Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ  

  Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli  

  Pravilnik o financiranju šole v naravi  

  Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj  

  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane 

  Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij 

  Pravilnik o publikaciji v OŠ  

  Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 

  Predpisi lokalnih skupnosti, Predpisi EU 

   Pravno informacijski sistem 

2.5 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
 Državni register predpisov 

 Lokalni register predpisov 

 EU portal 

2.6  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

   Letni delovni načrt 

 Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 

 Finančni načrt 

 Poročilo o realizaciji finančnega načrta 

 Učbeniški sklad 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO460.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3328.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV4272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV2204.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV4226.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1667.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6047.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6047.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV791.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV9024.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV759.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV7711.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6687.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV9023.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5933.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7977.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV5860.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV9034.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV760.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV6029.html
http://www.pisrs.si/eurovoc_kazalo.aspx
http://zakonodaja.gov.si/
http://europa.eu/index_sl.htm


2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
 Postopek imenovanja ravnatelja zavoda 

 Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register 

 Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda 

 Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive 

 Postopek dodelitev sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi 

 Postopek za dodelitev statusa učencev 

 Izdaja nadomestnih dokumentov in listin - izpis podatkov iz evidenc 

 Postopki na osnovi pritožb zaposlenih 

 Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred  

 Vpis učencev iz drugih šol 

 Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode 

 Izrekanje vzgojnih ukrepov 

 Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja  

 Postopki priznavanja tujega izobraževanja 

2.8 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
 Kadrovska evidenca 

 Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom 

 Evidenca o poškodbah pri delu 

 Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo - evidenca šoloobveznih 

otrok 

 Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v 

osnovno šolo 

 Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo - podatki o učencih 

 Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah 

 Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje 

 Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev 

 Zbirka podatkov o članih organov šole 

 Zbirka podatkov - pogodbe o prehrani 

 Objave in razpisna dokumentacija v skladu z predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila 

 Drugi javni razpisi/naročila 

 Razpisi delovnih mest 

 Druge objave 

 

2.9  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi) 

 

2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 
 Objave že posredovanih informacij javnega značaja 

 Urniki učencev za š.l. 2019/2020 

 Urniki oddelkov za šolsko leto 2019/2020 

 Šolski koledar za š.l. 2019/2020 

 Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada 

 Oblike diferenciacij v šolskem letu 2019/2020 

 Seznam dni dejavnosti 

 Seznam govorilnih ur 

 Seznam dežurstev 

 

 

 

http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal


 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

3.1 Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.vitanje.si in www.vrtecvitanje.si ob 

vsakem času. 

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole. 

 

3.2 Dostop na podlagi posebne zahteve 
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih javnega zavoda ali na svetovnem spletu, 

vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih javnega 

zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.  

    

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov javnega zavoda: 

osvitanje@guest.arnes.si  

  

  

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
 Število učencev po razredih 

 Število zaposlenih 

 Šolski koledar 

 Jedilnik šolske prehrane 

 Fotogalerija 

 Urnik zvonjenja 

 

http://www.vitanje.si/
http://www.vrtecvitanje.si/
mailto:osvitanje@guest.arnes.si

