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Na podlagi
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
je ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, dr. Barbara Smolej Fritz, sprejela

Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Cesta 4.julija 33
8270 Krško
telefon: 07 4881 680
e- naslov: os.mr-krsko@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

dr. Barbara Smolej Fritz, ravnateljica
telefon: 07 4881 670
e-naslov: barbara.smolej-fritz@guest.arnes.si
1.9.2016
6. 11. 2019

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

http://www.os-m-rostoharja-krsko.si/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
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Kratek opis delovnega področja zavoda:

Primarna dejavnost zavoda je osnovno izobraževanje, vzgoja in
usposabljanje šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami.
Izvajamo:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:



Prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem
razvoju.



Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju.

Izvajamo tudi mobilno specialno pedagoško, socialno pedagoško,
logopedsko in mobilno pedagoško dejavnost
/

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

dr. Barbara Smolej Fritz, ravnateljica
telefon: 07 4881 670
e-naslov: barbara.smolej-fritz@guest.arnes.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja
organa
Zakonski predpisi s
področja vzgoje in
izobraževanja ter
drugih
področij vezanih na
delovanje zavoda

Povezava na trenutno veljavne predpise s področja vzgoje in izobraževanja

Notranji prepisi:

ORGANIZACIJSKO IN DELOVNO PODROČJE
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
 Pravila šolskega reda OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
 Hišni red
 Poslovnik o delu sveta zavoda
 Pravilnik o pečatih
 Načrt integritete

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-insport/zakonodaja/

KADROVSKO PODROČJE
 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga na OŠ dr. Mihajla Rostoharja
 Pravila o ugotavljanju dela pod vplivom prisotnosti prepovedanih substanc
PODROČJE OSEBNIH PODATKOV
 Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov
PODROČJE ZDRAVJA IN VARSTVA
 Izjava o varnosti
 Požarni red
 Vzgojni načrt
 Načrt varnih šolskih poti
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FINANČNO PODROČJE
 Pravilnik o računovodstvu
 Pravilnik o rednem letnem popisu

2. d Seznam predlaganih predpisov


V postopku ni nobenega predloga predpisov

2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih





Seznam strateških
in programskih
dokumentov

Letni delovni načrt (LDN)
Poročilo o realizaciji LDN
Letno poročilo
Finančni načrt

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih aktih




Vrste postopkov, ki
jih vodi organ

Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Drugi postopki v katerih se odloča o pravicah in obveznostih učenca in delavca



2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

Preusmeritev na Register zbirk osebnih podatkov (spletno stran Informacijskega pooblaščenca)
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu
http://www.os-m-rostoharja-krsko.si/

Do vseh ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi pisne zahteve, ki je
poslana po navadni pošti ali dostavljena osebno na sedež zavoda. V zahtevi navedite
informacije javnega značaja, ki jih želite pridobiti in obliko, v kateri jih želite prejeti
(fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločali najkasneje v 20 delovnih dneh.
Materialni stroški bodo zaračunani v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovi uporabi
informacij javnega značaja in stroškovnikom iz 17. člena te Uredbe.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam
najpogosteje
zahtevanih
informacij javnega
značaja

/

Krško, 6. 11. 2019

Ravnateljica:
dr. Barbara Smolej Fritz

