OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER
Reška cesta 6
1330 KOČEVJE
Telefon: (01) 893 10 46
Telefaks: (01) 893 10 47
E-mail: info@osls.si
Spletna stran: www.osls.si

Na podlagi
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
je ravnateljica OŠ Ljubo Šercer, Barbara Poje, sprejela

Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
Odgovorna uradna oseba:

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

OŠ Ljubo Šercer
Reška cesta 6
1330 Kočevje
Barbara Poje, prof. def., ravnateljica
tel.: 01 893 10 46
barbara.poje@osls.si
29. 10. 2013
1. 9. 2021
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
Vzgoja in izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami ter
področja zavoda:
otrok z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju po sledečih programih:
- prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom,
- posebni program vzgoje in izobraževanja,
- dodatna strokovna pomoč v vrtcu in osnovi šoli.

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:

OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje

Organigram zavoda

Organigram zavoda

SVET ZAVODA

SVET STARŠEV

RAVNATELJ

UČITELJSKI
ZBOR

DRUGI STROKOVNI
DELAVCI

TEHNIČNO OSEBJE

DRUGO

STROKOVNI AKTIVI

SVETOVALNA SLUŽBA

TAJNICA VIZ

PROGRAM JAVNA DELA

ODDELČNI UČITELJSKI
ZBOR

DODATNA STROKOVNA
DELAVKA ZA ROME

RAČUNOVODSTVO

ŠTUDENTI

STROKOVNE SKUPINE

KNJIŽNIČARKA

VARUHI NEGOVALCI

ŠTUDENTSKO DELO

RAZREDNIKI

LOGOPEDINJA

ROMSKI POMOČNIK

PREDMETNI UČITELJI

RAČUNALNIKAR

HIŠNIK

RAZREDNI UČITELJI

ORGANIZATOR ŠOLSKE
PREHRANE

ČISTILKA

UČITELJI V PPVI

KUHAR

UČITELJI V OPB

UČITELJI ZA DSP

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Barbara Poje, prof. def., ravnateljica
barbara.poje@osls.si
tel.: 01 893 10 46
fax.: 01 893 10 47

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

Notranji predpisi
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Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik o delu sveta staršev
Načrt integritete
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o osebni varovalni opremi
Pravilnik šolskega sklada
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic
mobinga
Pravilnik o prepovedi kajenja in dela pod vplivom
alkohola, prepovedanih drog in drugih substanc
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z
zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko
varstva osebnih podatkov zaposlenih
Pravilnik o delu pritožbene komisije
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Načrt varnih šolskih poti
Pravilnik – delo na daljavo
Način vzdrževanja higienskega režima
Pravila o šolski prehrani
Interni pravilnik o nudenju prve pomoči
Protokol prihoda/odhoda v šolski objekt /izvajanja
vzgojno-izobraževalne dejavnosti / zagotavljanja
varnosti, higienskih ukrepov
Požarni red
Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva
drugo

Državni predpisi

Preusmeritev na register veljavnih predpisov

Predpisi EU

Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR - General Data
Protection Regulation), na povezavi https://eur-lex.europa.eu/

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov




V postopku ni nobenega predloga predpisov.
Povezava do registra predlogov predpisov

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih dokumentov






Letni delovni načrt
Finančni načrt
Letno poročilo ravnatelja
Poročilo ravnatelja o realizaciji letnega delovnega
načrta

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ







Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi in prijavnosprejemni postopek za vpis učencev
Postopek izbire delavca na razpisano delovno mesto
Postopek imenovanja ravnatelja
Postopek o napredovanju delavca v plačilni razred
Drugi postopki v katerih se odloča o pravicah in
obveznostih učenca in delavca

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Povezava do registra zbirk osebnih podatkov
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo

Urniki
razčlenjenemu opisu

Šolski koledar
delovnega področja
organa

Ž

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 najpogosteje zahtevanih informacij Potrdilo o šolanju
oziroma tematskih sklopov
Izpisi iz evidenc

V Kočevju, 1.9.2021

Barbara Poje, ravnateljica

