
         

         

Katalog informacij javnega značaja 
 

 1 Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda:  
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 

Lovrenc na  Pohorju  

Odgovorna uradna oseba:  Marija Osvald Novak, ravnateljica  

Datum prve objave 

kataloga:  
4. 1. 2010  

Datum zadnje spremembe:  29. 11. 2012 

 

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

2.1 Splošni podatki o zavodu  

Šifra dejavnosti:  80.102  

Davčna številka:  SI89983882  

Matična številka:  5 0 8  51 79  

Številka računa:  01367 - 6030666682  

Internet:  http://www.oslovrenc.si  

   

02 630 00 20 – tajništvo – Eva Pušnik 

02 630 00 27 – tajništvo - faks  

02 630 00 21 – ravnateljica Marija Osvald Novak  

02 630 00 26 – vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju 

02 630 00 22 – računovodstvo – Jolanda Gričnik  

02 630 00 23 – svetovalna delavka Nataša Strmšnik  

02 630 00 24  – pedagoginja Olga Kasjak 



02 630 00 28 – knjižničarka Barbara Rocek Bregar,  

                        računalnikar Andrej Čokl 

  

2.2 Organigram zavoda 
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2.3 Podatki o organizaciji zavoda  

Opis delovnega 

področja zavoda:  

a) Vzgoja / in / izobraževanje na področju: 

• dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, 

• osnovnošolsko splošno izobraževanje 

b) storitve menz: 

• zagotavljanje malice in kosil otrokom v vrtcu ter učencem in 

zaposlenim v OŠ Lovrenc na Pohorju, 

• priprava obrokov zunanjim naročnikom 

• dostava hrane na naslov zunanjim naročnikom (catering). 

               

2.4 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega 

značaja  

Uradna 

oseba:  
Marija Osvald Novak, ravnateljica; telefon: 02 630 00 21  

  

2.5  Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda  

2.5.1 Notranji pravni akti  

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na 

Pohorju in spremembe  

Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju 

Razvojni načrt OŠ Lovrenc na Pohorju za obdobje 2008 – 2013 

Hišni red 

Požarni red 

Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi na OŠ Lovrenc na Pohorju 

Pravilnik o računovodstvu  

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  

Pravilnik o rednem letnem popisu  

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov in ključev 



Navodilo za upravljanje s tveganji 

Vzgojni načrt 

Pravila šolskega reda 

Pravila šolskega sklada 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti učencem, ki se vzporedno izobražujejo, oziroma 

imajo status športnika 

Pravilnik o spremstvu na dejavnostih izven šole 

Poslovnik sveta zavoda  OŠ Lovrenc na Pohorju 

Kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

Pravila šolske prehrane 

Izjava o varnosti z oceno tveganja 

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec 

Pravilnik o varnosti otrok 

Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na 

delovnem mestu 

Načrt vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih 

bolezenskih znakih 

 

 

2.5.2      Državni predpisi  
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Zakon o zavodih  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o šolski inšpekciji  

Zakon o delovnih razmerjih  

Zakon o javnih uslužbencih  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih  

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja  

Zakon o javnih naročilih  



Zakon o knjižničarstvu  

Zakon o varstvu osebnih podatkov  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  

Zakon o splošnem upravnem postopku  

Zakon o računovodstvu  

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS  

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive  

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s področja 

vzgoje in izobraževanja  

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju  

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v 

plačilne razrede znotraj razponov plačnih razredov  

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede  

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  

Pravilnik o posodabljanju vzgojno izobraževalnega dela  

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v 

postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja  

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije  
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Zakon o osnovni šoli  

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli  

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

OŠ  

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ  

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ  



Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraževanja  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

9 – letni osnovni šoli  

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah  

Pravilnik o financiranju šole v naravi  

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli  

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli  

Odredba o vzgojno izobraževalnem programu osnovna šola  

Odredba o postopnem uvajanju programa 9 – letne osnovne šole  

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne 

šole  
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Zakon o vrtcih  

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

Pravilnik o publikaciji vrtca 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca 

Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev 

 

Državni register 

predpisov:  

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/  

Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2  

Državni zbor: http://www.dz-rs.si/  

  

http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/main.cp2
http://www.dz-rs.si/


Druge povezave na 

državne registre:  

Občina Lovrenc na Pohorju: http://www.lovrenc.si 

EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm  

Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si/  

Državni izpitni center: http://www.ric.si/  

 

 

2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Letni delovni načrt 2012/2013 

Poročilo o zaključku šolskega leta 2011/2012    

Poslovno poročilo za leto 2011  

   

2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ:  

Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred  

Imenovanje ravnatelja  

Sprejem LDN in realizacija  

Status športnika/učenca, ki se vzporedno izobražuje 

   Vpis otrok v vrtec 

   Različne subvencije 

 

2.8 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ  

Seznam evidenc:  

Seznam zaposlenih  

Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto  

Seznam učencev s posebnimi potrebami  

http://www.l/
http://www.europa.eu/index_sl.htm
http://www.zrss.si/
http://www.ric.si/


  

   

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja  

Šolski koledar za tekoče šolsko leto.  

Urniki za tekoče šolsko leto.  

Publikacija za tekoče šolsko leto. 

   

  

3 Način dostopa do informacij javnega značaja  

Preko šolske spletne strani.  

Na tajništvu šole po predhodnem telefonskem dogovoru (v fizični obliki).  

   

 4 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja  

Urniki  

  

 


