KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda

Odgovorna uradna oseba

Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu

I. osnovna šola Žalec
Šilihova ulica 1
3310 Žalec
telefon: 03/713-24-22
faks: 03/713-24-40
e-pošta: o-zalec.ce@guest.arnes.si
Ravnateljica. Tatjana Žgank Meža
telefon: 03/713-24-20
tatjana.zgank-meza@guest.arnes.si
16. 4. 2013
http://www.1os-zalec.si

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij
javnega značaja

B
2. Splošni podatki
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja
zavoda

Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Šola lahko opravlja tudi druge dejavnosti,
s katerimi dopolnjuje dejavnost iz
registrirane dejavnosti.
Seznam notranjih organizacijskih enot - I. osnovna šola Žalec
Šilihova 1, 3310 Žalec – centralna šola
Telefon: 03 713 24 22
- Podružnična OŠ Gotovlje
Gotovlje 73, 3310 Žalec
Vodja POŠ Mojca Uranjek
Telefon: 03 5718-127
- Podružnična OŠ Ponikva
Ponikva pri Žalcu 18, 3310 Žalec
Vodja POŠ Katja Bolko
Telefon: 03 5728 522
Organi zavoda
Svet zavoda: predsednica Katja Bolko
Ravnateljica: Tatjana Žgank Meža
Svet staršev: predsednica Nataša Čater
Strokovni organi zavoda
- Učiteljski zbor – vsi strokovni delavci
- Oddelčni učiteljski zbor – strokovni
delavci posameznega oddelka
- Razredni in predmetni aktivi

- Programski učiteljski zbor – vodje
posameznih strokovnih aktivov
- Razredniki posameznih oddelkov
Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba
Ravnateljica Tatjana Žgank Meža
Telefon: 03/713-24-20
e-pošta:
tatjana.zgank-meza@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja
zavoda
Notranji predpisi























Odlok o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravila o zavarovanju osebnih
podatkov v I. OŠ Žalec
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Vzgojni načrt
Pravila I. OŠ Žalec
Pravila o hišnem redu
Evidenca delovnega časa zaposlenih
na I. OŠ Žalec
Politika proti spolnemu in drugemu
nadlegovanju ter trpinčenju na
delovnem mestu in v zvezi z delom
Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi
pečatov
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Požarni red in požarni načrti ter načrti
evakuacije
Pravilnik o organizaciji, materialu in
opremi za prvo pomoč na delovnem
mestu
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravila o podrobnejših kriterijih in
postopku dodelitve sredstev za
subvencionirano šolsko prehrano
Pravila o podrobnejših kriterijih in
postopku dodelitve sredstev za
subvencioniranje šole v naravi
Pravilni k o ustanovitvi in poslovanju
šolskega sklada
Navodila za izvajanje videonadzora
Pravila o prilagajanju šolskih
obveznosti
Pravilnik o kriterijih in merilih delovne

Državni predpisi

uspešnosti strokovnih delavcev
 Pravilnik o vpisu učencev I. OŠ Žalec
v knjigo odličnih učencev in v zlato
knjigo
 Načrt integritete
 Prometno varnostni načrt
Povezava na državni register predpisov
Državni zbor: http://www.dz-rs.si/
Uradni list RS: http://www.uradnilist.si/main.cp2
Ministrstvo za šolstvo in šport:
http://www.mss.gov.si/
Zavod republike Slovenije za šolstvo:
http://www.zrss.si/

Predpisi EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko
državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
2.e Seznam strateških in programskih
dokumentov po vsebinskih sklopov
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali
zakonodajnih postopkov

Državni izpitni center: http://www.ric.si/
EU portal:
http://www.europa.eu/index_sl.htm

Povezava na državni register predpisov
(predlogi predpisov)
Letni delovni načrt za šolsko leto
Šolski koledar za šolsko leto
Publikacija za šolsko leto
- Imenovanje ravnatelja
- Napredovanje zaposlenih v nazive in
plačne razrede
- Sprejemanje LDN in realizacije
- Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1.
razred
- Postopki priznavanja tujega
izobraževanja
- Odločanje o zahtevi za dostop do
informacije javnega značaja
Normativna podlaga:
21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi
organ upravlja

Zbirke o šolski dokumentaciji
- Zbirka podatkov o vpisanih učencih v I.
OŠ Žalec in njihovih starših
- Podatki o napredovanju učencev,
izdanih spričevalih in drugih listinah
- Podatki o gibalnih sposobnostih in
morfoloških značilnosti učencev
- Podatki o učencih, ki potrebujejo

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk
podatkov
2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi
drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu
opisu delovnega področja organa

3. Opis načina dostopa do informacij
javnega značaja

4. Stroški posredovanj informacij
5. Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij javnega značaja (samodejno
generiran seznam, ki ga določa
povpraševanje po posamezni informaciji)

pomoč oz. svetovanje
- Evidenca o zaposlenih delavcih
- Evidenca o plači zaposlenega delavca
- Evidenca o poškodbah pri delu
Šolska prehrana
Šolski koledar za šolsko leto
Urniki govorilnih ur
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in
učnih gradiv ter ostalih šolskih potrebščin
za tekoče šolsko leto

Dostop preko spleta:
http://www.1os-zalec.si
Fizični dostop na lokaciji šole, Šilihova 1,
3310 Žalec
Uradne ure: vsak delovni dan po letnem
delovnem načrtu, od 8. - 12. ure
Vpogled v zahtevano informacijo je
brezplačen.
/

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za
posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške skladno z Uredbo o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Informacij javnega značaja ne zaračunamo,
če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja,
kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen
ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v
večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov
posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava

