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1. Osnovni podatki o katalogu  

Naziv zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje  
Laporje 31, 2318 Laporje 
Tel: 02 829 58 50 
Fax: 02 829 58 53 
group1.osmbgs@guest.arnes.si  

Odgovorna uradna oseba Margareta Voglar, ravnateljica 
Tel: 02 829 58 54 
greta.voglar@guest.arnes.si    

Datum prve objave kataloga 4. 1. 2010  

Datum zadnje spremembe 22. 9. 2018 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu  

www.os-laporje.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 

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

 Predšolska vzgoja 

 Pouk po predmetniku in učnih načrtih 

 Knjižničarska dejavnost 

 Izposoja učbenikov v okviru učbeniškega sklada 

 Organizirana svetovalna služba 

 Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev 

 Organizacija in priprava prehrane 

 Organizacija in izvedba programov dejavnosti kot so šolske prireditve in proslave, 
tekmovanja učencev … 

 Strokovno izobraževanje in usposabljanje za potrebe staršev in zaposlenih 

 Dejavnosti šolske hranilnice 

 Šole v naravi in plavalni tečaji 

 Oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v 
soglasju in s pogoji ustanovitelja  

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot  

Osnovna šola Laporje 
Laporje 31  
2318 Laporje 
 
Vrtec Laporje 
Laporje 31 
2318 Laporje 

Organigram zavoda  Organigram zavoda  

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

Pristojna oseba Margareta Voglar, ravnateljica 
Tel: 02 829 58 54 
greta.voglar@guest.arnes.si    

mailto:group1.osmbgs@guest.arnes.si
mailto:greta.voglar@guest.arnes.si
http://www.os-laporje.si/
mailto:greta.voglar@guest.arnes.si


 

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

Notranji predpisi 

 Pravila šolskega reda OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Hišni red OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Vzgojni načrt OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Razvojni načrt OŠ Gustava Šiliha Laporje v obdobju od 2016/2017–2020/2021 

 Pravila o šolski prehrani OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Prava šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Pravila sklada za sofinanciranje obveznega programa OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Poslovnik za delo pritožbene komisije OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Poslovnik o delu izpitnih komisij in poteku izpitov 

 Pravila OŠ Gustava Šiliha Laporje o prilagajanju šolskih obveznosti 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Gustava Šiliha Laporje, Vrtec Laporje 

 Prijava zbirk osebnih podatkov 

 Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (PZD) na OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Ukrepi za zagotovitev prve pomoči delavcem ter drugim navzočim osebam in ukrepi za sodelovanje s službo nujne 
medicinske pomoči 

 Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu 

 Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc 

 Pravila namestitve in uporabe gradiva, pridobljenega z videonadzorom 

 Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov in ključev OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Pravilnik o računovodstvu OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Pravilnik o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu 

 Pravilnik o izpolnjevanju e-dokumentacije 

Temeljni predpisi 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje 

 Zakon o zavodih 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja  

 Zakon o šolski inšpekciji  

 Zakon o nagradah republike Slovenije na področju 
šolstva 

 Zakon o delovnih razmerjih  

 Zakon o javnih uslužbencih  

 Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov 

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 
republiki Sloveniji  

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive  

 Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja  

 Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja 

 Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 

 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede 

 Pravilnik o dodeljevanju študijske pomoči 

 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja šolstva 

 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  

 Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in 
izobraževanjem s poskusom 

 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 

 Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj 

 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 
šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov  

 Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupine 
otrok 

 Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-
izobraževalnih zavodih 

 Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev 
javnih zavodov 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela za javne uslužbence 

 Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest 
ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede 

 Zakon o računovodstvu  
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Temeljni predpisi 

 Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 

 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v 
plačilne razrede Pravilnik o posodabljanju vzgojno-
izobraževalnega dela 

 Uredba o izobešanju zastave republike Slovenije v osnovnih 
in srednjih šolahPravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških 
in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in 
vrednotenja izobraževanja 

 Zakon o splošnem upravnem postopku  

 Uredba o posredovanju informacij javnega značaja 

Splošni predpisi 

 Zakon o praznikih in dela prostih dnevih 

 Zakon o javnih naročilih  

 Zakon o športu 

 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in 
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok  

 Zakon o knjižničarstvu  

 Pravilnik o potrjevanju učbenikov 

 Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka 

 Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot 
javne službe 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov  

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Predpisi: vrtec 

 Zakon o vrtcih 

 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo 

 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju predšolske vzgoje 

 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega 
proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil 
staršev 

 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

 Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v 
vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport  

 Pravilnik o publikaciji vrtca 

 Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca 

 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje 

 Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih 
strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v 
prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami 

 Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev 

 Sklep o programu za predšolske otroke 

 Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce 

 Uredba o merilih z oblikovanje javne mreže vrtcev 

 Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine 
Slovenska Bistrica 

 Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Občina Slovenska 
Bistrica)  

Predpisi: osnovna šola 

 Zakon o osnovni šoli  

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli  

 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli  

 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju osnovnošolskega izobraževanja  

 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni 
šoli 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole  

 Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne 
osnovne šole 

 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola 

 Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje 
in delo osnovne šole 

 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
v izobraževalnem programu osnovne šole 

 Pravilnik o financiranju šole v naravi  

 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

 Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v 
osnovni šoli 

 Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. 
razred OŠ 

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   Pooblaščenec ni predlagatelj predpisov.  

 Preusmeritev na trenutno predlagane predpise MIZŠ 
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http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV10943.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5933.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV9024.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV8850.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV8850.html
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112658
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112658
http://www.mss.gov.si/index.php?id=72


 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

 Letni delovni načrt OŠ Gustava Šiliha Laporje 2018/2019 s prilogami 

 Letni delovni načrt Vrtca Laporje 2018/2019  

 Publikacija šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019 

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ  

 Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred  

 Dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi  

 Napredovanje delavcev v plačilne razrede  

 Napredovanje strokovnih delavcev v nazive  

 Imenovanje ravnatelja  

 Sprejem Letnega delovnega načrta  

 Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta  

 Sprejem Poslovnega poročila  

 Postopki priznavanja tujega izobraževanja  

 Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja  

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  

Seznam evidenc   Katalog evidence zaposlenega delavca 

 Katalog evidence o plači zaposlenega delavca 

 Katalog evidence o poškodbah pri delu 

 Katalog evidence vstopov in izstopov 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  

 Seznam zbirk  ŠOLA: 

 Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo, in o njihovih starših  

 Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah  

 Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev  

 Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje  

 Katalog evidence plačil staršev 
VRTEC 

 Katalog evidence vpisanih in evidenca vključenih otrok 

 Katalog evidence plačil staršev in evidenca socialnega položaja družin 

 Katalog evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč  

 Katalog evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega 
proračuna 

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

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu 
delovnega področja organa  

 Urniki oddelkov za šolsko leto 2018/2019 

 Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019 

 Izbirni predmeti  

 Interesne dejavnosti  

 Sodelovanje s starši  

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja  

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu www.os-laporje.si ob vsakem času.  
Ostale informacije so v okviru Zakona o varstvu osebnih podatkov fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole po 
predhodnem dogovoru.   

 

http://www.os-laporje.si/


 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja  

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij 
oziroma tematskih sklopov  

ŠOLA 

 Urniki oddelkov za šolsko leto 2018/2019 

 Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019 

 Izbirni predmeti  

 Interesne dejavnosti  

 Sodelovanje s starši  
VRTEC 

 Vpis otrok  

 Ekonomska cena programa 

 Prosta mesta v vrtcih 

 Sodelovanje s starši 

 
  


