OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER
Reška cesta 6
1330 KOČEVJE
Telefon: (01) 893 10 46
Telefaks: (01) 893 10 47
E-mail: os.ls-kocevje@guest.arnes.si
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Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
OŠ Ljubo Šercer
Reška cesta 6
1330 Kočevje
Jožica Pečnik, prof., ravnateljica
tel.: 01 893 10 46

Naziv zavoda:

Odgovorna uradna oseba:

ravnatelj@osp-lsercerja.lj.edus.si

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

29. 10. 2013
29. 10. 2013
www.osls.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega
Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
področja zavoda:
Seznam vseh notranjih
OŠ Ljubo Šercer
organizacijskih enot:
Reška cesta 6
1330 Kočevje
Organigram zavoda
Organigram zavoda
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Jožica Pečnik, prof., ravnateljica
tel.: 01 893 10 46
fax.: 01 893 10 47
ravnatelj@osp-lsercerja.lj.edus.si

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






Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Hišni red
Vzgojni načrt
Pravila o šolski prehrani
Pravilnik o nudenju prve pomoči

 Preusmeritev na register veljavnih predpisov
 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
 V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
 Letni delovni načrt 2013714
programskih dokumentov
 Finančno poročilo o delu zavoda
 Letno poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
Državni predpisi
Predpisi EU

 Načrt integritete
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi
vodi organ
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
Izrekanje vzgojnih ukrepov
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

 Jih ni

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

 Register zbirk osebnih podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
 Urniki
razčlenjenemu opisu
 Šolski koledar za šolsko leto 2013/2014
delovnega področja
 Šolska publikacija 2013/14
organa
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov
Večina informacij je dostopna prek spleta
informacij:
http://www.osls.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne v delovnem
času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih
Urniki
informacij oziroma tematskih sklopov
Šolska publikacija
(samodejno generiran seznam, ki ga določa
povpraševanje po posamezni informaciji)

