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1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda: Osnovna šola Jela Janežiča 

Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 

Odgovorna uradna oseba: mag. Marjeta Šmid, prof., ravnateljica 

tel.: 04 506 14 12 
marjeta.smid@os-jela-janezica.si 

Datum prve objave kataloga: 19.4.2018 

Datum zadnje spremembe: 25.5.2018 

Katalog je dostopen na 

spletnem naslovu: 

http://www.os-jela-janezica.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: 

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot 

Osnovna šola Jela Janežiča 

Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 

Organigram zavoda Organigram zavoda 

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

Pristojna oseba: mag. Marjeta Šmid, prof., ravnateljica 

tel.: 04 506 14 12 

marjeta.smid@os-jela-janezica.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 

področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi Preusmeritev na register veljavnih predpisov 

Notranji predpisi  Akt o ustanovitvi 

 Pravila šolskega reda 

 Kriteriji za sredstva subvencioniranja šole v naravi 

 Vzgojni načrt 

 Pravila šolske prehrane 

 Etični kodeks 

 drugo 

Predpisi EU  Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR - General 

Data Protection Regulation) 

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

predpisov) 

Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov. 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov  

 Letni delovni načrt 2017/18 

 Finančno poročilo o delu zavoda 

 Letno poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu 

 Načrt integritete 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ 

 Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi 

 Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja 
 Izrekanje vzgojnih ukrepov 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc  Jih ni 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk  Register zbirk osebnih podatkov 

mailto:marjeta.smid@os-jela-janezica.si
http://www.os-jela-janezica.si/
mailto:marjeta.smid@os-jela-janezica.si
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=1635&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=cb50b3cea74bd6bbdbcbe29d515df5cb


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

Sklopi informacij – sledijo 

razčlenjenemu opisu 
delovnega področja organa 

 Urniki 

 Šolski koledar za šolsko leto 2017/18 
 Šolska publikacija 2017/18 

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij: 

 Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu 

http://www.os-jela-janezica.si/ ob vsakem času. 
 

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole. 

 

 
 

http://www.os-jela-janezica.si/files/2017/09/PUBLIKACIJA-2017_18.pdf
http://www.os-jela-janezica.si/

