KATALOG INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA

Datum: 1. 10. 2017
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Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
Zrkovska cesta 67
2000 Maribor
Naziv zavoda:
Tel.: 02 471 68 50
Fax.: 02 471 68 55
e-pošta: os-tcufarja.mb@guest.arnes.si
Ravnateljica
mag. Špela Drstvenšek, prof.
Odgovorna uradna oseba:
tel.: 02 471 68 56;
e-pošta: spela.drstvensek@guest.arnes.si
Datum zadnje
spremembe:

september 2017

Spletni naslov kataloga:

http:/www.cufar.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana – dostopna v tajništvu šole v času uradnih ur

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
zavod
2.a Podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega
področja organa:

Osnovnošolsko izobraževanje

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:
mag. Špela Drstvenšek, prof., ravnateljica– podatki o zavodu
tel.: 02 471 68 56;
e-pošta: spela.drstvensek@guest.arnes.si
Almira Lipnik, pomočnica ravnateljice-podatki o zavodu
tel.: 02 471 68 54;
e-pošta: almira.lipnik@gmail.com
Pristojne osebe:

Natalija Forjan, tajnica VIZ VI. – podatki o zavodu, posredovanje
podatkov o izdaji uradnih listin
tel.: 02 471 68 50;
e-pošta: tajnistvo@cufar.si
Urška Bertoncelj, prof., svetovalna delavka – vpis, socialna pomoč,
svetovanje
tel.: 02 471 68 57;
• e-pošta: urska.bertoncelj@cufar.si

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

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Register tveganja
Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Toneta Čufarja Maribor
Poslovnik o delu pritožbene komisije
Kriteriji za subvencioniranje šole v naravi
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Hišni red OŠ Toneta Čufarja Maribor
Pravila šolskega reda OŠ Toneta Čufarja Maribor
Pravila šolske prehrane OŠ Toneta Čufarja Maribor
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole
Poslovnik o delu sveta šole

Državni predpisi:

Zakon o osnovni šoli
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o kolektivni pogodbi v javnem sektorju
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja
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Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o razvrstitvi 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
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu dio informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju
Pravilnik o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega
izobraževanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju osebnih
podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v
9-letni OŠ
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne
šole
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih
šolah
Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane
učencev v osnovnih šolah
Zakon o šolski prehrani
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
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Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni
šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju šole v
naravi
Predpisi Evropske Unije: Predpisi EU
2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:

Preusmeritev na
trenutno predlagane predpise

2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih sklopov:
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Letni delovni načrt
Letno poročilo o realizaciji LDN
Letno poročilo o samoevalvaciji šole
Poslovno poročilo
Finančni načrt
2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajalnih postopkov
Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
Postopki priznavanja tujega izobraževanja
Priprava, razpis in sklepanja delovnih razmerij
Priprava pravilnikov ob spremembi šolske zakonodaje
Imenovanja komisij
Urejanje finančnih zadev
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ:
Imenovanje ravnatelja
Sprejemanje letnega delovnega načrta
Sprejemanje Letnega poročila o realizaciji LDN
Sprejemanje Letnega poročila o samoevalvaciji šole
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Sprejemanje Poslovnega in računovodskega poročila in Finančnega
načrta
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javnimi evidencami

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

/

2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij sledijo razčlenjenemu
opisu delovnega področja
organa

Objave že posredovanih informacij javnega značaja
Urniki oddelkov za šolsko leto
Šolski koledar
Cene šolske prehrane in jedilniki
Organiziranost pouka
Predmetniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Večina informacij je dostopna preko spleta na naslovu
Opis dostopa do
http://www.cufar.si ob vsakem času.
posameznih sklopov
Informacije so dostopne tudi vsak delavnik na sedežu šole v času
informacij
uradnih ur.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
1. Pogovorne ure, roditeljski sestanki
Seznam najpogosteje
2. Ekskurzije in dnevi dejavnosti
zahtevanih informacij
3. Šole v naravi
oziroma tematskih
4. Urnik
sklopov
5. Šolski koledar
6. Število učencev
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