
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  

OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA, KOPALIŠKA ULICA 1,  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,  

Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 
telefon: 02 80 50 380 

fax: 02 80 50 378 

e-naslov:group2.osmbpo@guest.arnes.si 

Odgovorna uradna oseba: Nadja Stegne, prof., ravnateljica 

telefon: 

e-naslov: nadja.stegne@ospo-slb.si 

Datum prve objave kataloga: 20. 11. 2013 

Datum zadnje spremembe: 18. 12. 2015, 14. 2. 2023 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.ospo-slb.si 
 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu OŠ Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 

 

 

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

 a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis delovnega 

področja zavoda: 

Osnovnošolsko izobraževanje 

Seznam vseh organizacijskih 
enot 

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1,  
2310 Slovenska Bistrica 

Podružnična šola Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja 
Ložnica 

 b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij 

Kontaktna oseba: Nadja Stegne,ravnateljica 

nadja.stegne@ospo-slb.si 
telefon:  

 
Tadeja Pregl, pomočnica ravnateljice 

tadeja.pregl@ospo-slb.si  
telefon: 

 

Nuša Bratovščak, pomočnica ravnateljice 
nusa.bratovscak@ospo-slb.si 

  

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

Notranji predpisi - Akt o ustanovitvi (Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini 

Slovenska Bistrica 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
- Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Pohorskega 

odreda Slovenska Bistrica 
- Notranji akt šole o varovanju osebnih podatkov 

- Izjava o varnosti z oceno tveganja 

- Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

- Podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev za 
subvencionirano šolsko prehrano učencem 

- Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve 

http://www.ospo-slb.si/


sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi 
- Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 

- Ukrepi za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim 
nadlegovanje ali trpinčenju na delovnem mestu 

- Poslovnik o delu Sveta OŠ Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica 
- Pravilnik o računovodstvu OŠ Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica 
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju OŠ Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica 
- Register tveganj 

- Pravila o delovanju šolskega sklada 

- Pravila o nabavljanju 
- Pravila šolskega reda na OŠ Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica 
- Vzgojni načrt OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

- Poslovnik o delu Sveta staršev 

- Pravila šolske prehrane 
- Načrt integritete OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

Državni predpisi - Zakon o zavodih 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o šolski inšpekciji 
- Zakon o delovnih razmerjih 

- Zakon o javnih uslužbencih 
- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih 

drugih prejemkov 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne 
razrede 

- Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva 

in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 

direktorjev s področja šolstva 
- Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

- Zakon o knjižničarstvu 

- Zakon o računovodstvu 
- 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 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraževanja 
- Zakon o splošnem upravnem postopku 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v OŠ 

- Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 

- Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ 



- Pravilnik o publikaciji v OŠ 
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ 

- Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 
- Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ 

- Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

izobraževalnem programu OŠ 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ 

- Pravilnik o financiranju šole v naravi 
- Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne OŠ 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Predpisi EU - Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirni s strani EU 

 d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov  Povezava na predlog predpisov 

 Povezava na EU portal 

 e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov 

 Letni delovni načrt (LDN) 

 Publikacija šole 

 Realizacija letnega delovnega načrta 

 Letno poročilo za leto 

 Finančni načrt za leto 

 f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

- Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred 
- Imenovanje ravnatelja 

- Volitve v Svet zavoda 

- Izdaja nadomestnih listin 

 g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam javnih evidenc - Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto 

- Seznam zaposlenih 
 

 h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk  
 

 i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 

posameznih dokumentov 

Sklopi informacij - sledijo 
razčlenjenemu opisu 

delovnega področja organa 

- Urniki učencev 
- Urniki oddelkov 

- Urniki dopoldanskih govorilnih ur 
- Šolski koledar 

- Cenik malic in kosil 
- Seznam učbenikov 

- Vozni redi šolskih prevozov 

 

 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij 

 Osebni obisk na lokaciji OŠ Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica od 8.00 do 

14.00. 
 Po telefonu: 02 80 50 380 

 Po e-pošti: info@ospo-slb.si  

 

Programi zavoda in druge informacije  so podrobneje predstavljeni 
na spletni strani zavoda http://www.ospo-slb.si 

 

 

http://www.ospo-slb.si/


4. STROŠKOVNIK CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 
Stroškovnik iz 36. člena 

Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja in 

morebitni cenik ali druge 
pogoje za ponovno uporabo 

informacij javnega značaja; 

 

 
 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje 

zahtevanih informacij oziroma 

tematskih sklopov 

- Publikacija 

- Vozni red šolskih prevozov 

- Razpored govorilnih ur 
- Jedilnik 

 

 
 

 Nadja Stegne, prof. 
 

 
 


