Osnovna šola Dekani
Dekani 32, 6271 Dekani

info@os-dekani.si
www.os-dekani.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA DEKANI
Dekani 32
6271 Dekani
Telefon: 05 66 21 240
Telefaks: 05 66 21 241
El. pošta: info@os-dekani.si

Odgovorna uradna oseba:

Selina Lešek
Telefon: 05 66 21 246
El. pošta: eneja.rozanec@os-dekani.si

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:

25. 2. 2010
11. 1. 2019

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika (dostopna v pisarni ravnatelja)

2 SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

OSNOVNA ŠOLA DEKANI
VODENJE
ravnatelj
pomočnik ravnatelja za šolo
pomočnik ravnatelja za vrtec

PEDAGOŠKO-STROKOVNO
PODROČJE

UPRAVNO-GOSPODARSKO
PODROČJE

OSNOVNA ŠOLA

ENOTA VRTCA
DEKANI, RIŽANA

BOLNIŠNIČNI
ODDELKI
VALDOLTRA, IZOLA

vzgojno-izobraževalna
dela

vzgojno-varstvena
dela

vzgojno-izobraževalna
dela

Učitelj:
- razrednega pouka
- predmetnega pouka
- drugi učitelj v 1.
razredu
- v jutranjem varstvu
- v podaljšanem bivanju
- individualne in
skupinske pomoči
- za dodatno strokovno
pomoč

- vzgojitelj
- vzgojitelj-vodja enote
- pomočnik vzgojitelja
- vzgojitelj za dodatno
strokovno pomoč
svetovalna dela
Svetovalni delavec:
- psiholog

Učitelj:
- razrednega pouka v
bolnišničnih oddelkih
- predmetnega pouka v
bolnišničnih oddelkih

računovodsko-knjigovodska
ter upravno-kadrovska dela
- računovodja
- knjigovodja in administrator
- tajnik VIZ
oskrbovalno-prehrambena
dela
- kuhar
- kuharski pomočnik
tehnično-vzdrževalna dela

svetovalna dela
Svetovalni delavec:
- psiholog
- pedagog
kniižničnobibliopedagoška dela
- knjižničar
druga strokovna dela
- računalnikar –
organizator
informacijskih
dejavnosti
- laborant
- organizator prehrane
- spremljevalec gibalno
oviranih otrok

druga strokovna dela
- organizator prehrane
- organizator
zdravstvenohigienskega režima
- spremljevalec gibalno
oviranih otrok

- hišnik
- čistilka
- perica

Seznam notranjih organizacijskih
enot:

VRTEC DEKANI, Dekani 32, 6271 Dekani
Vodja: Magdalena Zonta
Telefon: 05 620 90 15
VRTEC RIŽANA, Rižana 2, 6271 Dekani
Vodja: Marija Tomić
Telefon: 05 659 21 26
BOLNIŠNIČNI ODDELEK PRI ORTOPEDSKI BOLNICI
VALDOLTRA
BOLNIŠNIČNI ODDELEK PRI SPLOŠNI BOLNICI IZOLA

Kratek opis delovnega področja:

85.100
85.200
18.120
18.130
18.200
47.890
47.910
47.990
49.391
55.209
56. 210
56.290
58.110
58.140
58.190
59.200
62.020
62.090

63.110
63.990
68.200
74.300
77.110

77.210
77.290

Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa
Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po
internetu
Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
Medkrajevni in drug cestni potniški
promet
Druge nastanitve za krajši čas
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
najem in zakup

77.330
77.390
82.190
82.300
85.510

85.520

85.590
85.600
90.010
90.040
91.011
93.110
93.190
93.210
93.299

Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in
druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in
rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost zabaviščnih parkov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Selina Lešek, ravnateljica
Telefon: 05 66 21 246
El. pošta: eneja.rozanec@os-dekani.si

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

Notranji predpisi

-

-

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dekani
Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ Dekani
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
Pravilnik o popisu
Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov –predstavnikov delavcev v
Svet zavoda OŠ Dekani
Pravilnik o pečatih OŠ Dekani
Pravila o varovanju osebnih podatkov učencev v OŠ Dekani
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na OŠ Dekani
Pravilnik o varstvu osebnih in zaupnih podatkov v OŠ Dekani
Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem
mestu
Pravilnik o nabavi, dodeljevanju, uporabi in vzdrževanju računalniške,
strojne in programske opreme
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in drugih storitev
mobilne tehnologije v/na OŠ Dekani
Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi na OŠ
Dekani
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih
prepovedanih substanc na delovnem mestu v OŠ Dekani
Pravilnik o požarni varnosti in požarnem redu
Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti
Pravila šolskega reda, Pravila o nagrajevanju učencev Osnovne šole
Dekani
Šolska pravila ocenjevanja
Hišni red OŠ Dekani
Vzgojni načrt OŠ Dekani
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega sklada OŠ Dekani in sklep o ustanovitvi šolskega
sklada
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
učencem OŠ Dekani
Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih na
OŠ Dekani
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in
vrhunskega športnika oziroma perspektivnega mladega umetnika in
vrhunskega umetnika
Navodila o opravljanju izpitov
Poslovnik Sveta OŠ Dekani
Poslovnik delovanja sveta staršev OŠ Dekani
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času pandemske gripe
Ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v omrežju
Zdravstveno higienski režim v vrtcu pri OŠ Dekani
Register tveganj in sistem notranjega kontroliranja
Pravila za nadzor nad živili HACCP sistem
Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe
Načrt integritete OŠ Dekani (posodobljen)
Pravila o uporabi in varovanju ključev in šifer alarmnega sistema

-

-

Državni predpisi

-

Za osnovno šolo

-

Za vrtec

-

Razvojni načrt OŠ Dekani za obdobje2015/2016-2020/2021
Navodila za hrambo arhivskega in dokumentarnega gradiva v fizični
obliki
Načrt varne šolske poti

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o javnih naročilih
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o šolski prehrani
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne
razrede
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in
športa v plačilne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilniki o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o izobrazbi učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem program osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne
šole
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Zakon o vrtcih
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih
strokovnih delavcev v programih predšolske vzgoje in v prilagojenih

Predpisi EU

programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o vzgojno varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo
Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih podatkov na področju
predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za
namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na
spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

Evropski register predpisov

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=5

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Seznam dokumentov

-

Letni delovni načrt (LDN)
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta
Poslovno in finančno poročilo
Finančni načrt
Inventurni elaborat
Predmetnik in učni načrti

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ

-

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Postopek registracije zavoda in vpisa v sodni register
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi
Postopek za dodelitev statusa učencev
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin- izpis podatkov iz evidenc
Postopki na osnovi pritožb zaposlenih
Prijavno sprejemni postopek za vpis učencev v 1. razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učence v druge šole ali vzgojno-izobraževalne zavode

-

Izrekanje vzgojnih ukrepov
Odločanje o pritožbah
Sprejemanje notranjih predpisov

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

-

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih,
vzgojnih opominih in drugih listinah
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učencev
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Evidenca prijavljenih učencev na šolsko prehrano
Evidenca osebnih podatkov

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

-

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
Evidenca o plači zaposlenega delavca
Zbirka podatkov o kadrovski evidenci
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca vpisanih in vključenih otrok v vrtcih
Zbirka osebnih podatkov o evidenci plačil staršev

2.9 najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
-

Publikacija šole
Šolski koledar za posamezno leto
Urnik oddelkov za posamezno šolsko leto
Cene šolske prehrane
Cene najema šolskih prostorov
Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada

3 NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do Spletna stran šole: www.os-dekani.si
posameznih sklopov
informacij
Informacije so dostopne tudi vsak delovnik v delovnem času na sedežu
zavoda.

