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1. Osnovni podatki o katalogu 

 

Naziv zavoda: Osnovna šola Krmelj 

Odgovorna uradna oseba: 
Gusta Mirt, ravnateljica 
Tel: (07-81-85-751) 
e-naslov: os.krmelj@guest.arnes.si 

Datum objave kataloga: 20. 5. 2016 

Datum zadnje spremembe kataloga: 20. 5. 2013 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.oskrmelj.si    

2. Splošne podatki zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi 

razpolaga 

a) Organigram javnega zavoda – Osnovne šole Mokronog 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Organizacijska enota Osnovni podatki o enoti 

Matična šola – OŠ Krmelj 
Krmelj 104,  
8296 Krmelj 
Tel: (07) 81 85 750 

Vrtec  
 

Krmelj 25 
8296 Krmelj 
Tel: (07) 81 85 850 
Ravnateljica Gusta Mirt 
Pomočnica ravnateljice Tanja Culetto 

 

Organigram zavoda: 

 
 

b) Kontaktni podatki osebe odgovorne za posredovanje informacij 

Ime in priimek odgovorne osebe: Gusta Mirt 

Funkcija: Ravnateljica 

Naslov: Osnovna šola Krmelj, Krmelj 104, 8296 Krmelj 

Elektronski naslov: os.krmelj@guest.arnes.si 

Telefonska številka: 07 81 85 751 

http://www.oskrmelj.si/
mailto:os.krmelj@guest.arnes.si
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c) Povezavo na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v 

delu, ki se nanaša na delovno področje organa, organi lokalnih skupnosti pa 

tudi povezavo na lokalni register predpisov 

 

 Notranji predpisi: Akt o ustanovitvi zavoda 

 Državni predpisi: Register predpisov RS 

 Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3 UL RS št. 81/06, UL RS št. 102/07) 

 Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2 UL RS št. 100/05, UL RS št. 25/08, 36/10) 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5 UL RS št. 

16/07, 36/08, 58/09) 

 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre UL RS št 43/2010) 

 Zakon o delovnih razmerjih (UL RS št. 42/02, 103/07) 

 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7 UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 

80/08) 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2 UL RS št. 128/06, 15/08, 19/10) 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UL RS št. 86/2004, 113/05(ZinfP), 

51/07(ZUstS-A), 67/07) 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 UL RS št. 51/06) 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07, 65/08) 

 Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99) 

 Register predpisov RS – poglavja EU 

 Evropska zakonodaja 

 

d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 

predpisov) 

 Predlog zakonov 

 Predlogi aktov   

e) Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po 

vsebinskih sklopih 

 Letni delovni načrt  

 Finančni načrt 

 Publikacija šole 

 Letno poročilo 

 Vzgojni načrt 

 Prometno varnostni načrt 

Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: 

 volitve v svet zavoda 

http://zakonodaja.gov.si/
http://zakonodaja.gov.si/
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiAktov
http://www.oskrmelj.si/dokumenti/
http://www.oskrmelj.si/dokumenti/
http://www.oskrmelj.si/dokumenti/
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 postopek imenovanja ravnatelja 

 postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja,  oprostitvijo 

sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po 

izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, 

oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega 

položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v 

naravi, prehrana) 

 postopek sprejema otrok v vrtec 

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ 

Seznam evidenc:  - evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov) 

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja 

ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja 

 

3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Neposreden dostop: 

 dostop preko spletnega mesta 

 fizični dostop je možen v času uradnih 
ur na sedežu organa, ter po dogovoru  
pri osebi pooblaščeni za posredovanje 
informacij javnega značaja 

Dostop na podlagi posebne zahteve: 
 neformalna zahteva 

 formalna zahteva 

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za 
ljudi s posebnimi potrebami: 

prilagojen dostop do informacij javnega 
značaja zagotavljamo ljudem s  
posebnimi potrebami v skladu s 15. 
členom Uredbe o posredovanju in ponovni  
uporabi informacij javnega značaja. 

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO 

JAVNEGA ZNAČAJA 

NAJEM € 

1 URA 10,00 

Športna prireditev-tekma 30,00 

Športni turnir 50,00 

Športna prireditev izven telovadnice-souporaba sanitarij 20,00 

Glasbena učilnica/na mesec 52,00 

Računalniška učilnica (Miška) 18,75 

Priprava programske in strojne opreme 20,84 

https://www.ip-rs.si/index.php?id=159&tx_register_pi1%255bmode%255d=1&tx_register_pi1%255bpointer%255d=&tx_register_pi1%255bsifra%255d=B1D846DD23AD7D69C1256F8F003ECC93&tx_register_pi1%255bletter%255d=&tx_register_pi1%255bsword%255d=osnovna%2520%25C5%25A1ola%2520%25C5%25A1entjernej
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Najem prostora z LCD opremo 35,00 

Najem prostora - VOLITVE 60,00 

Najem večnamenskega prostora v novi šoli 1h (učenci, dijaki in 
študenti=brezplačno) 

10,00 

Souporaba sanitarnih prostorov – mesečno (Judo) 10,00 
 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 


