
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

naziv zavoda:  OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 

Šolska ulica 9, 4205 Preddvor 

tel:   04 275 07 10 

fax:   04 275 07 19 

e-naslov:   tajnistvo@os-preddvor.si 

spletna stran: http://www.os-preddvor.si  

matična številka:  5083214000 

davčna številka:  SI75535211, zavezanci za DDV 

  

odgovorna uradna oseba:  Bogdan Sušnik, v. d. ravnatelja 

  

datum prve objave kataloga:  1.1.2013 

  

datum zadnje spremembe:  17.2.2017 

  

katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.os-preddvor.si 

  

druge oblike kataloga:  elektronski mediji 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

 

Kratek opis delovnega področja organa:  

- predšolska vzgoja  

- osnovnošolsko izobraževanje  

- priprava hrane 

 

Seznam organizacijskih enot: 

- OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor 

- PODRUŽNIČNA ŠOLA JEZERSKO, Zgornje Jezersko 62, 4206 Zgornje Jezersko 

- PODRUŽNIČNA ŠOLA KOKRA, Kokra 23, 4205 Preddvor 

- VRTEC STORŽEK PREDDVOR, Šolska ulica 7, 4205 Preddvor 

- VRTEC ČRIČEK ZGORNJA BELA, Zgornja Bela 67, 4205 Preddvor 

- VRTEC PALČEK ZGORNJE JEZERSKO, Zgornje Jezersko 62, 4206 Zgornje Jezersko  

Pristojna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: 
Bogdan Sušnik, v. d. ravnatelja 
tel. 04 275 07 12 

fax. 04 275 07 19 

e-pošta: tajnistvo@os-preddvor.si 

Šolska ulica 9, 4205 Preddvor 

 

 

mailto:tajnistvo@os-preddvor.si
http://www.os-preddvor.si/


3. DRŽAVNI PREDPISI 

 

Register predpisov v Republiki Sloveniji 

 

Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja: 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije 

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

Pravilnik o financiranju šole v naravi 

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 

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

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

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

izobraževanja 

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli 

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede 

znotraj razponov plačnih razredov 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 

Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Zakon o javnih naročilih 

http://zakonodaja.gov.si/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ODRE304.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE497.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6686.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV759.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5933.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV7711.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV6684.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV4272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV6029.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV6685.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV791.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV760.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV760.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV5860.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6687.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV4226.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6096.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4077.html


Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o knjižničarstvu 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o računovodstvu 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o splošnem upravnem postopku 

Zakon o šolski inšpekciji 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o zavodih 

 

4. LOKALNI PREDPISI 

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca 

Preddvor 

 

Register lokalnih predpisov Občine Preddvor na spletni strani: http://www.preddvor.si/ 

Register lokalnih predpisov Občine Jezersko na spletni strani: http://www.jezersko.si/  

 

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

Povezava na trenutno predlagane predpise  (spletna stran MIZKŠ) 

 

 

6. SEZNAM EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA 

 

Povezava na seznam evidenc na spletni strani Informacijske pooblaščenke  

 

 

7. STROŠKI DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

 

(stroškovnik v postopku sprejemanja) 

 

 

8. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 

V pripravi…  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3830.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO460.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://www.jezersko.si/images/pdf/odloki/2012/59_odlok_jz_os_preddvor.pdf
http://www.jezersko.si/images/pdf/odloki/2012/59_odlok_jz_os_preddvor.pdf
http://www.preddvor.si/
http://www.jezersko.si/
http://www.mizks.gov.si/index.php?id=72
https://www.ip-rs.si/index.php?id=159&tx_register_pi1%5bmode%5d=1&tx_register_pi1%5bpointer%5d=&tx_register_pi1%5bsifra%5d=txtaju909gbd8suvfg39fjrx4np3xilq&tx_register_pi1%5bletter%5d=O&tx_register_pi1%5bsword%5d=preddvor
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED3688&pogled=osnovni

