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1. Osnovni podatki o katalogu 

 

Naziv zavoda: OŠ Milke Šobar – Nataše , Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj 

Odgovorna oseba: prof. def., Matjaž Barič. ravnatelj 

Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2011 

Datum zadnje spremembe: 30. 6. 2021 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osmsn.si/dokumenti/ 

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja 

 

2.a Organigram in drugi podatki  

 
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje. 
 
V okviru prilagojenega osnovnošolskega izobraževanja opravlja zavod vzgojno-izobraževalno dejavnost, 
organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih vrednot otrokom in mladostnikov s posebnimi 
potrebami. In sicer, je to področje vzgoje in izobraževanja urejeno tako, da omogoča integrirane oblike 
izobraževanja v primerih, ko lahko otrok sledi programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Izvajanje vzgojnih in izobraževalnih programov je prilagojeno tako, da ne bi prizadeli predpisane 
izobraževalne standarde.  Za tiste, ki takega izobraževanja ne zmorejo, pa je sprejet prilagojen program 
osnovne šole, ki ne zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda, ter posebni programi 
vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo za to posebej usposobljeni strokovni delavci. Opisano se opravlja kot 
javna služba na ravni zagotavljanja obveznega osnovnega izobraževanja, v okviru katerega zavod tako izvaja: 

- prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebni program vzgoje in izobraževanja, 
- dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah v Beli krajini in 
- logopedsko obravnavo otrok in učencev v Beli krajini. 

 
Poleg tega se zavod lahko ukvarja še: 

- z drugim izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem, 
- s predšolsko vzgojo,  
- z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (logoped), 
- z obratovanjem taksijev ter medkrajevni in druge cestni potniški promet, 
- z dajanjem potniških vozil z voznikom v najem,  
- z dajanjemin obratovanjem nepremičnin v najem (skladno z namembnostjo),  
- s pripravo in dostavo hrane,  
- z oblikovanjem, aranžerstvom in dekoratersvom, 
- s proizvodnjo drugih izdelkov iz lesa, papirja, kartona, plute, slame in protja, tekstila in kovine, 

z drugo trgovino na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic. 

Organigram 
 

mailto:os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/dokumenti/
http://msn.splet.arnes.si/files/2021/07/21-0629-organigram-OŠ.pdf
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2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  

 

Pristojna oseba: 

Ravnatelj: Matjaž Barič, prof. def.  

E-naslov: matjaz.baric@guest.arnes.si 

Telefonska številka: 07 30 61 742, 031 509 770 

 

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

Državni predpisi: 

1. Register predpisov RS 
2. Uradni list RS 
3. Zakon o zavodih (ZZ) 
4. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
5. Zakon o osnovni šoli (ZOsn) 
6. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
7. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  
8. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu  
9. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami  
10. Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI) 
11. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 
12. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) 
13. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
14. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) 
15. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
16. Zakon o računovodstvu (ZR) 
17. Zakon o javnih financah (ZJF) 
18. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) 
19. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 
20. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
21. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
22. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) 
23. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
24. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
25. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
26. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
27. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede 
28. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj 

razpona plačnih razredov 
29. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
30. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
31. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 
32. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 
33. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 
34. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 
35. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 
36. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 
37. Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 
38. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z 

italijanskim učnim jezikom 
39. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
40. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 
41. Pravilnik o financiranju šole v naravi 

mailto:matjaz.baric@guest.arnes.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.uradni-list.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
file:///C:/Users/OŠ%20Milke%20Š.-Nataše/Downloads/1.http:/www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3fid=ZAKO5896
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11834
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12819
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11835
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
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http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7217
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Predpisi EU: 

Register predpisov EU 

 

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

Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov. Predlogi predpisov na področju predšolske vzgoje in 
osnovnošolskega izobraževanja pa so sicer dostopni na: http://www.mizs.gov.si/ 

 
 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
 

Seznam strateških in programskih dokumentov: 

1. Letni delovni načrt za šolsko leto  
2. Publikacija za šolsko leto  
3. Letno poročilo za preteklo šolsko leto 
 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: Vsi postopki na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o 
varstvu osebnih podatkov in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v katerih šola odloča kot 1. 
stopenjski organ. 
 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc: Zavod ne upravlja z javnimi evidencami. 

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: Politika varovanja osebnih podatkov oziroma seznam zbirk  
 
 

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

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja zavoda: 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 
- Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto  
- Publikacija zavoda za posamezno šolsko leto  
- Letno poročilo za posamezno preteklo šolsko leto 
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
- Pravilnik o delovnem času 
- Pravila zavoda 
- Poslovnik sveta šole 
- Pravila o zavarovanju osebnih podatkov 
- Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 
- Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad 
- Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za 

subvencioniranje šole v naravi 
- Register tveganj 
- Požarni red 
- Izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.mizs.gov.si/
http://www.osmsn.si/files/delightful-downloads/2020/08/20-0620-priloga-1-_Varovanje-osebnih-podatkov_-za-na-splet.pdf
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- Pravilnik o računovodstvu 
- Pravilnik o popisu 
- Sklep o hrambi pečatov 

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

 

3.a Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 
 
Informacije so dostopne preko spletne strani šole ali na sedežu šole, ki je na naslovu Kurirska steza 8, 8340 
Črnomelj, v času  uradnih ur vsak delovnik od 10.00 do 13.00, razen v času letnih dopustov. 
 
Možen je tudi dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh pa je možen ogled 
dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). 
Šola lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, 
zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 
 

3.b Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: 

- Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto 
- Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu 
- Finančni načrt za posamezno leto 
- Vzgojni načrt 
- Zapisnik seje sveta staršev 
- Zapisniki seje sveta zavoda 
- Dokumenti v postopku izbire zaposlitve novega delavca 
- Cene prehrane 

 

 Prof. def., Matjaž Barič, ravnatelj 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

