
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Osnovna šola Loka Črnomelj, Kidričeva 18, 8340 Črnomelj 

Odgovorna uradna oseba: Profesorica razrednega pouka,  Damjana Vraničar, ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: 28.6.2018 

Datum zadnje spremembe: 29.6.2021 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

https://www.os-loka-crnomelj.si/os-loka-crnomelj/dokumenti/ 

 
 

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 
področja organa: 

Osnovnošolsko izobraževanje.  

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja opravlja organ 
vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično 
posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. 
Opravlja se kot javna služba na ravni zagotavljanja obveznega 
osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še: 

 obratovanjem taksijev,  
 medkrajevnim in drugim cestnim potniškim prometom,  
 drugo oskrbo z jedmi,  
 oddajanjem in obratovanjem lastnih in najetih 

nepremičnin,  
 drugo trgovino na drobno zunaj prodajaln, stojnic in 

tržnic.  
Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Šola nima drugih notranjih organizacijskih enot. 

Organigram organa Organigram 
https://osloka.splet.arnes.si/files/2021/09/Organigram-O%C5%A0-
Loka.pdf  

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

Pristojna oseba: Damjana Vraničar, ravnateljica 
Kidričeva 18, 8340 Črnomelj 
damjana.vranicar@os-loka-crnomelj.si 
telefon: (07) 6207 102 

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

Državni predpisi 1. Register predpisov RS 
2. Uradni list RS 
3. Zakon o zavodih (ZZ) 
4. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI) 
5. Zakon o osnovni šoli (ZOsn) 
6. Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI) 
7. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 
8. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) 
9. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
10. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) 
11. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
12. Zakon o računovodstvu (ZR) 
13. Zakon o javnih financah (ZJF) 
14. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) 
15. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 
16. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 

https://www.os-loka-crnomelj.si/os-loka-crnomelj/dokumenti/
https://osloka.splet.arnes.si/files/2021/09/Organigram-O%C5%A0-Loka.pdf
https://osloka.splet.arnes.si/files/2021/09/Organigram-O%C5%A0-Loka.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.uradni-list.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4298
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336


17. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
18. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) 
19. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji 
20. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 

Republiki Sloveniji 
21. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede 
22. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v nazive 
23. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v 

plačilne razrede 
24. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 

šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih 
razredov 

25. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja 

26. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja 

27. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli 

28. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 
29. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 
30. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 
31. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

v izobraževalnem programu osnovne šole 
32. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju osnovnošolskega izobraževanja 
33. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 
34. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični 

osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim 
jezikom 

35. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole 

36. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 
37. Pravilnik o financiranju šole v naravi 

Predpisi EU Register predpisov EU 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov) 

Predlogi predpisov Šola ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov na področju 
predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja pa so sicer 

dostopni na: http://www.mizs.gov.si/ 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

1. Letni delovni načrt za šolsko leto  
2. Publikacija za šolsko leto  

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

Vsi postopki na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 
Zakona o osnovni šoli, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o 
varstvu osebnih podatkov in Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja, v katerih šola odloča kot 1. stopenjski organ. 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc Šola ne upravlja z javnimi evidencami. 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Politika varovanja osebnih podatkov oziroma seznam zbirk 
https://osloka.splet.arnes.si/files/2021/09/Varstvo-osebnih-
podatkov.pdf 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7217
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7217
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7217
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10943
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10943
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6096
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6096
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9024
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7183
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7183
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7183
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4226
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.mizs.gov.si/
https://osloka.splet.arnes.si/files/2021/09/Varstvo-osebnih-podatkov.pdf
https://osloka.splet.arnes.si/files/2021/09/Varstvo-osebnih-podatkov.pdf


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu 

delovnega področja organa 

1. Odlok o ustanovitvi zavoda 
2. Šolski koledar za tekoče šolsko leto 

3. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa 
učencem  

4. Hišni red 
5. Pravila šolskega reda 
6. Vzgojni načrt  
7. Poslovnik Sveta zavoda  
8. Poslovnik Sveta staršev 

9. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 
10. Pravila o šolski prehrani 
11. Kriteriji za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje 

šole v naravi 

 
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Informacije so dostopne preko spletne strani šole ali v delovnem 
času na sedežu šole, ki je na naslovu Kidričeva 18, 8340 Črnomelj. 

Možen je tudi dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi 
vozički, na spletnih straneh pa je možen ogled dokumentov tudi za 
slabovidne (povečava črk). 

Šola lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov 
povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno 
z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja. 

 
 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov  

1. Zapisnik sej sveta staršev  
2. Stroškovnik 
3. Zapisniki sej sveta staršev 
4. Zapisniki sej sveta šole 
5. Dokumentacija v postopku izbire novega kandidata 

 

 
 
Damjana Vraničar,  
ravnateljica 
   

 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

