
 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: Osnovna šola Globoko 
Naslov: Globoko 9 
Pošta: 8254 Globoko 
Telefon: 07- 452 19 30 
Faks: 07-45-219 40 
Elektronski naslov: os.globoko@guest.arnes.si 
Odgovorna uradna oseba: Rozika Vodopivec, ravnateljica šole  
Datum objave kataloga: 30. junij 2006 
Datum zadnje spremembe: 15.12.2016 
Katalog je dostopen na spletu: Klik do vsebine 
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole. 
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

 
Kratek opis delovnega področja zavoda:  
Dejavnosti zavoda so: 
– osnovnošolsko splošno izobraževanje, 
– izobraževanje odraslih, 
– dejavnost vrtcev, 
– storitve menz, 
– cestni potniški prevoz, 
– druge računalniške dejavnosti, 
– dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
– cestni tovorni promet, 
– drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n., 
– druge športne dejavnosti, 
– druge dejavnosti za sprostitev, d.n., 
– fotokopiranje in razmnoževanje, 
– druge osebne storitve, 
– izdajanje revij in periodike, 
– drugo založništvo. 
 
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda 
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Seznam notranjih organizacijskih enot: 
- zavod ima naslednje notranje organizacijske enote. 
Vrtec pri Osnovni šoli Globoko 

Naziv in naslov:  Vrtec pri Osnovni šoli Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko 
Telefon: 07-4521941 

Elektronski naslov: vrtec.globoko@gmail.com 
Vodja notranje organizacijske enote: Mateja Kalin 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

Ime in priimek pristojne osebe: Rozika Vodopivec 
Delovno mesto in naziv: ravnateljica 

Elektronski naslov: os.globoko@guest.arnes.si 
Poštni naslov: Globoko 9, 8254 Globoko 

Službena telefonska številka: 07 4521933 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda 

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                             (povezava) 
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje                                       (povezava) 
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja              (povezava) 
Odlok o ustanovitvi zavoda    (povezava) 

č) Seznam predlogov predpisov  

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja                               (povezava) 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/
https://www.uradni-list.si/1/content?id=110524
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/


 
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih  

dokumenti po vsebinskih sklopih 
Letni delovni načrt OŠ Globoko 
Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Globoko 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil. 

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, 
ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom 

Postopki, ki jih zavod vodi: 
Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka. 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod  

Zavod ne vodi javnih evidenc. 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s 
    svojega delovnega področja  

Naziv informatizirane zbirke: Povezava do podatka 

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Klik do podatka (šola) 
Klik do podatka (vrtec) 

Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu Klik do podatka 

Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke Klik do podatka 

Število učencev po oddelkih in razredih Klik do podatka 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja: 
Katalog informacij javnega značaja je na voljo: 
- v fizični obliki v prostorih OŠ Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko (v času uradnih ur tajništva) 
- na uradni spletni strani OŠ Globoko, s klikom na gumb KATALOG IJZ 
Katalog v digitalni obliki je možno tudi povečati oziroma ga prebrati z bralnikom. 

 

4. STROŠKOVNIK 

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 
17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO 
UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA 

Zavod nima stroškovnika. 
 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI 
PODATKOV 

  
 
 Podpis ravnatelja/ice 
 
 _________________________ 

http://os-globoko.splet.arnes.si/files/2016/11/LDN-16-17.pdf
http://os-globoko.splet.arnes.si/files/2016/11/LDN-VRTCA-2016-17.pdf
http://www.enarocanje.si/
http://www.os-globoko.si/120-2/
http://www.vrtec-globoko.si/zaposleni/
http://os-globoko.splet.arnes.si/files/2016/12/trubar.pdf
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=11349
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodId=125
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

