
Katalog informacij javnega značaja 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda: Osnovna šola Ivan Groharja 
Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 
Telefon: 04 506 11 13 
Faks: 04 512 51 41 

Odgovorna uradna oseba: Marko Primožič, ravnatelj 

Datum prve objave kataloga: Januar 2013 

Datum zadnje spremembe: 17. 2. 2015 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.groharca.si  

 
 

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 splošno izobraževanje 
 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigram 

Matična šola: 
Osnovna šola Ivana Groharja 
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka 
Telefon: 04 506 11 13 , Faks: 04 512 51 41 
 
Podružnična šola Tadeusz Sadowski Bukovica 
Bukovica 21, 4227  Selca 
Telefon: 04 /510 36 10 
 
Podružnična šola Lenart 
Sveti Lenart 24, 4227 Selca 
Telefon: 04 510 35 70 
 
Podružnična šola Bukovščica 
Bukovščica 4, 4227 Selca 
Telefon: 04 /510 35 80 
 
Je v izdelavi 

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

Pristojna oseba: Marko Primožič, ravnatelj 
Telefon.: 04 506 11 11 
faks.: 04 512 51 41  
e-naslov: marko.primozic@guest.arnes.si. 

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

Notranji predpisi 1. Organizacijsko in delovno področje  
Pravila šolskega reda 
Pravila delovanja sveta staršev OŠ Ivana Groharja 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 
Hišni red 

 

http://www.groharca.si/


2. Področje osebnih podatkov  
Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih 
podatkov na OŠ Ivana Groharja 
 

3. Finančno področje  
-    Pravilnik o računovodstvu v OŠ Ivana Groharja 
-    Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov v OŠ Ivana Groharja 
-    Navodila o kroženju knjigovodskih listin v OŠ Ivana Groharja 

Državni predpisi Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za 

področje delovanja zavoda: 

- Register predpisov RS http://www.pisrs.si/ 

  

Druge povezave na državne registre:  

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si  

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

- Državni zbor: http://www.dz-rs.si 

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

- Občina Škofja Loka: http://www.skofjaloka.si/ 

 

Zakoni in pravilniki: 
 Zakon o zavodih  
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
 Zakon o šolski inšpekciji  
 Zakon o delovnih razmerjih  
 Zakon o javnih uslužbencih  
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS  
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 

nazive  
 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja  
 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje 

in izobraževanja 
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  
 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in 

športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov  
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne 

razrede  
 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  
 Zakon o javnih naročilih  
 Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo 

skupine otrok  
 Zakon o knjižničarstvu  
 Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije  
 Zakon o varstvu osebnih podatkov  
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
 Zakon o splošnem upravnem postopku  
 Zakon o osnovni šoli  
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli  

http://zakonodaja.gov.si/
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/
http://europa.eu/index_sl.htm
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO460.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3830.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV4272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV4272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV2204.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV2204.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV4226.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4077.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6047.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6047.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ODRE304.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV791.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV791.html


 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli  
 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole  
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraževanja  
 Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli  
 Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli 
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne 

šole 
 Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni 

šoli  
 Pravilnik o financiranju šole v naravi  
 Zakon o šolski prehrani 
 Zakon o računovodstvu 

Predpisi lokalnih 
skupnosti 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Groharja in Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Groharja  
 

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU. 

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

Predlogi predpisov  Povezava na državni ali lokalni register predpisov 
http://www.mizs.gov.si/zakonodaja_in_dokumenti/ 
 Povezava na EU portal 
http://europa.eu/index_sl.htm 

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

- Strateški načrt šole 
- Letni delovni načrt 
- Finančni načrt 
- Prometno-varnostni načrt 

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

- vpis v prvi razred 
- odložitev šolanja 
- oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu 
- prilagajanje šolskih obveznosti 
- subvencioniranje prispevkov 
- izrekanje vzgojnih opominov 
- izbira in imenovanje ravnatelja 
 

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc - zbirka podatkov o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših – ni 
prosto dostopna 
- zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih 
starših – ni prosto dostopna 
- zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in 
drugih listinah – ni prosto dostopna 
- zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških 
značilnostih učencev – ni prosto dostopna 
- zbirka podatkov o učencih in otrocih, ki potrebujejo pomoč 
oziroma svetovanje – ni prosto dostopna 

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV759.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6687.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6096.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6096.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV7711.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV6684.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE497.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE497.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5933.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html


Seznam zbirk - evidenca zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna 
-  zbirka podatkov o plačah zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna 
- evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna 
- popis nepremičnin  

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

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu 
delovnega področja organa 

- Urnik oddelkov  
- Urnik učiteljev  
- Urnik govorilnih ur  
- Urnik šolskih prevozov  
- Šolski koledar  

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Spletni dostop: www.groharca.si  
 
Fizični dostop 
Osnovna šola Ivana Groharja 
Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 
Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 9.00 in od 11.00 do 13.00  
V času počitnic so uradne ure drugačne 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja 

Šola lahko prosilcu za informacije značaja zaračuna stroške posredovanja po naslednjem ceniku, če 
skupni stroški presegajo 10 EUR: 
1. ena stran fotokopije formata A4 - 0,06 EUR, 
2. ena stran fotokopije formata A3 - 0,13 EUR, 
3. ena stran fotokopije večjega formata - 1,25 EUR, 
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 - 0,63 EUR, 
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 - 1,25 EUR, 
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD - 2,09 EUR, 
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R - 2,92 EUR, 
8. elektronski zapis na eni disketi - 1,25 EUR, 
9. posnetek na eni videokaseti - 4,17 EUR, 
10. posnetek na eni avdio kaseti - 2,09 EUR, 
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko - 0,13 EUR, 
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko - 1,25 EUR, 
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko - 0,08 EUR, 
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko - 0,13 EUR, 
15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve. 
 
Če stroški presegajo 83,46 EUR, lahko šola od prosilca zahteva prehodni polog v višini predvidenih 
dejanskih stroškov. 
 

 

http://www.groharca.si/


 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po posamezni 
informaciji) 

 Jedilnik  
 Urniki oddelkov 
 Kontakt  
 Šolski koledar  
 Obvestila  

  

 
 

http://www.groharca.si/groharca/index.php/jedilnik
http://www.groharca.si/groharca/index.php/sola
http://www.groharca.si/groharca/index.php/pouk
http://www.groharca.si/groharca/index.php/obvestila

