
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

1. Osnovni podatki o katalogu 

 
Naziv zavoda: 

Osnovna šola 27. Julij 
Tomšičeva 9 
1241 Kamnik 
Slovenija 
Telefon: +386 1 839 11 45 
Fax:         + 386 1 839 11 45 
GSM:       + 386 70 85 00 82 

 
Odgovorna uradna oseba: 

Jasna Lampe 
Telefon:  + 386 1 839 71 17 
jasna.lampe@guest.arnes.si 

Datum prve objave kataloga: 02.2011 

Datum zadnje spremembe: 15. 12. 2011 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-27julij.si/ 

 

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

 
Kratek opis delovnega področja zavoda: 

Vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo, 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju po programih: 
- Prilagojen program z nižjim izobrazbenim  
  Standardom 
- Posebni program vzgoje in izobraževanja 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij 

 
Pristojna oseba: 

Jasna Lampe, ravnateljica 
Telefon: 01 839 71 17 
jasna.lampe@guest.arnes.si 
Maja Bogataj, za zadeve računovodskega 
značaja 
Telefon: 031 305 451 

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

 
 
 
 
 
Notranji predpisi 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
Hišni red 
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih 
telefonov 
Pravilnik o računovodstvu 
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin 
Požarni red 
Poslovnik o delu Sveta OŠ 27. Julij 
Poslovnik za delo pritožbene komisije OŠ 27. 
julij 
Pravilnik o razporeditvi in izrabi delovnega 
časa v OŠ 27. julij 

mailto:jasna.lampe@guest.arnes.si


Pravilnik o podrobnejših kriterijih in 
postopku za subvencioniranje šolske 
prehrane učencev v osnovni šoli 
Etični kodeks osnovne šole 27. julij 
Kriteriji in merila za ugotavljaje delovne 
uspešnosti 
Pravilnik o amortizaciji osnovnih sredstev OŠ 
27. julij 

 
 
 
 
Državni predpisi 
 

Zakon o zavodih 
Zakon o osnovni šoli 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja 
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o šolski inšpekciji 
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 
Zakon o šolski prehrani 
Zakon o računovodstvu 
Pravilnik o pripravništvu in strokovnem 
izpitu 
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 pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo 
skupine otrok 
Zakon o knjižničarstvu 
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Odredba o obvezni vsebini razpisane in 
ponudbene dokumentacije 
Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja 
Zakon o splošnem upravnem postopku 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 
ter napredovanju učencev v devetletni 



osnovni šoli 
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne 
šole 
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih 
podatkov na področju osnovnošolskega 
izobraževanja 
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v 
osnovni šoli 
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni 
osnovni šoli 
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v 
osnovni šoli 
Pravilnik o izvajanju diferenciacije v osnovni 
šoli 
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih 
delavcev v devetletni osnovni šoli 
Pravilnik o financiranju šole v naravi 
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane 
učencev v osnovnih šolah 

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 

Delovna verzija osnutka zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP-UPB1) 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih 
dokumentov 

Letni delovni načrt (LDN) 2011/2012 
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 
2010/2011 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 

Sprejem letnega delovnega načrta 
Sprejem poročila o realizaciji LDN 
Sprejem Poslovnega poročila 
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive 
Imenovanje ravnatelja 
Napredovanje delavcev v plačilne razrede 
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij 
javnega značaja 
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi 
razred 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

 
 
Seznam evidenc 

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo 
pomoč oziroma svetovanje 
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, 
izdanih spričevalih in drugih listinah 



Zbirka podatkov o učencih vpisanih v 
osnovno šolo in njihovih starših 
Evidenca zaposlenih delavcev 
Evidenca o plači zaposlenih delavcev 

2.h Seznam drugih informatiziranih podatkov 

Seznam zbirk / 

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

Sklopi informacij Urniki oddelkov za šolsko leto 2011/2012 
Šolski koledar za šolsko leto 2011/2012 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih sklopov 
informacij: 

Večina informacij je dostopna prek spleta na 
naslovu http://www.os-27julij.si/ ob vsakem 
času. Fizično pa so informacije dostopne v 
delovnem času od 8. do 14. ure na sedežu 
šole.  

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

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

Urniki oddelkov za šolsko leto 2011/2012 
Šolski koledar za šolsko leto 2011/2012 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012 

 

http://www.os-27julij.si/

