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1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Vojnik
Prušnikova 14, 3212 Vojnik
Tel: (03)7800 550
Fax: (03) 7800 565
o-vojnik.ce@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Olga Kovač, ravnateljica
Tel: (03)7800 552
olga.kovac@guest.arnes.si

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

http://www.os-vojnik.si
vsak dan v tajništvu od 6.30 do 14.30

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s
katerimi razpolaga

2/1 Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

OŠ Vojnik – matična šola
POŠ Nova Cerkev
POŠ Socka
POŠ Šmartno v Rožni dolini

2/2 Organigram zavoda

2/3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Olga Kovač, ravnateljica
Tel: (03)7800 552
olga.kovac@guest.arnes.si
2/4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in notranjih predpisov ter pravilnikov z
delovnega področja organa
Skupni zakoni s področja vzgoje in izobraževanja









Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS)
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI


















Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol
in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol )
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih
osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov
za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu osnovne šole
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni
osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in
knjižničarji v glasbenih šolah
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom













Pravilnik o smeri in stopnje izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
(post)rehabilitacijski praktikum
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev
vzgoje in izobraževanja
Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno
veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov
Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev
za šolstvo in inšpektorjev za šport
Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za šolstvo in inšpektorja
za šport
Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

Notranji predpisi in pravilniki OŠ Vojnik




























Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Poslovnik za delo Sveta zavoda
Poslovnik o delu Sveta staršev
Pravilnik o volitvah in odpoklicu predstavnikov delavcev v Svet zavoda
Pravila OŠ Vojnik
– Vzgojni načrt
– Pravila šolskega reda
– Pravilnik o hišnem redu
Pravila o šolski prehrani
Kodeks ravnanja zaposlenih
Zakon o šolski prehrani
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev
učencem za subvencioniranje šole v naravi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o ustanovitvi šolskega sklada
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
Pravilnik o rednem letnem popisu
Pravilnik o oddaji naročil malih vrednosti
Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom in o drugih dohodkih delavcev
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Požarni red
Pravilnik o delovni obveznosti strokovnih delavcev
Navodila o kriterijih, merilih in kazalcih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti
Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije
Pravilnik o videonadzornem sistemu in protivlomnem alarmnem sistemu
Pravilnik o službenih vozilih in notranji kontroli






Pravilnik o statusu vrhunskega mladega umetnika, perspektivnega mladega umetnika
ter vrhunskega športnika, perspektivnega športnika
Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (mobbing)
Pravilnik o delovanju šolskega sklada
Register tveganj

2/5 Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih




Razvojni načrt
Letni delovni načrt
Prometno varnostni načrt

2/6 Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi OŠ Vojnik








vpis v prvi razred
odložitev šolanja
oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu
podelitve statusov učencem, ki se vzporedno izobražujejo in statusov športnika
subvencioniranje prispevkov
izrekanje vzgojnih ukrepov
izbira in imenovanje ravnatelja

2/7 Seznam zbirk, s katerimi upravlja OŠ Vojnik





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

2/8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov




kadrovska evidenca – ni v celoti prosto dostopna
evidenca plač in drugih osebnih prejemkov, ter drugih izplačil v zvezi z delom – ni v
celoti prosto dostopna
evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja



na spletni strani http://www.os-vojnik.si
fizični dostop v tajništvu zavoda vsak delovnik v času uradnih ur od 6.30 do 14.30

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




Urniki oddelkov za šolsko leto
Šolski koledar za šolsko leto
Letni delovni načrt (LDN)

