
  

  

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
  

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU   

Naziv zavoda:  Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova  

Naslov:  Kapelska cesta 25   

Pošta:   8257 Dobova  

Telefon:  07 45 222 03  

Faks:  07 45 222 06  

Elektronski naslov:  oskkdo2s@guest.arnes.si  

Odgovorna uradna oseba:  Ivana Baškovič  

Datum objave kataloga:  26. 2. 2008  

Datum zadnje spremembe:  29. 3. 2019  

Katalog je dostopen na spletu:  www.osdobova.si  

Druge oblike kataloga:  Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.  

  

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA  

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko splošno izobraževanje; dejavnost vrtcev; cestni 

potniški prevoz; druge računalniške dejavnosti; dajanje lastnih nepremičnin v najem; cestni tovorni promet; 

drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.; druge športne dejavnosti; druge dejavnosti za 

sprostitev, d.n.; fotokopiranje in razmnoževanje; druge osebne storitve; izdajanje revij in periodike; drugo 

založništvo; Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.  

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (povezava)  

  

V sestavi Zavoda OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova so:  

Podružnična šola  

Naziv in naslov:   OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Podružnična šola Kapele, Kapele 

4a, 8258 Kapele  

Telefon centralna šola:  07 45 22 203  

Telefon dislociranega oddelka:  07 49 68 306  

Elektronski naslov:  oskkdo2s@guest.arnes.si  

Vodja notranje organizacijske enote:  Vida Urek  

Vrtec  

Naziv in naslov:   Vrtec Najdihojca pri OŠ  dr. Jožeta Toporišiča Dobova z oddelki 

vrtca v PŠ Kapele  

Telefon:  07 45 22 203  

Telefon dislociranega oddelka:  07 49 67 083  

Elektronski naslov: Vodja notranje 

organizacijske enote:  

oskkdo2s@guest.arnes.si Renata 

Furlan  

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja  

Ime in priimek pristojne osebe:  Ivana Baškovič  

Delovno mesto in naziv:  ravnateljica  

Elektronski naslov:  ivana.baskovic@guest.arnes.si  

http://www.osdobova.si/
http://www.osdobova.si/
http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2015/10/organigramZavoda.pdf
http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2015/10/organigramZavoda.pdf
http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2015/10/organigramZavoda.pdf


Poštni naslov:  Kapelska cesta 25, 8257 Dobova  

Službena telefonska številka:  07 45 22 206  

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda  

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                                  (povezava) 

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje                                            (povezava) 

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja                   (povezava) 

Odlok o ustanovitvi zavoda                               (povezava)  

  

Splošni akti zavoda:  

  

NOTRANJI PREDPISI:  

  

Odlok o preoblikovanju JVIZ OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova  

Poslovnik Sveta zavoda OŠ  

Poslovnik Sveta staršev OŠ  

Poslovnik Sveta staršev vrtca pri OŠ  

Razvojni načrt  

Hišni red  

Vzgojni načrt  

Pravila OŠ  

Letni delovni načrt  

Letno poročilo  

Finančni načrt  

Požarni red  

Izjava o varnosti z oceno tveganja  

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem času ter o izrabi letnega dopusta 

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov  

Pravilnik o razpolaganju in uporabi daril  

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin  

Pravilnik o računovodstvu  

Pravilnik - navodila o popisu  

Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada   

Pravila o šolski prehrani  

Kriteriji za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi  

Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu   

Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi  

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola in drog  

Načrt integritete  

Kodeks ravnanja zaposlenih  

Register tveganj  

  

DRŽAVNI PREDPISI ZA ŠOLO – (povezava)  

DRŽAVNI PREDPISI ZA VRTEC – (povezava) 

č) Seznam predlogov predpisov   

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja:  (povezava)  

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih   

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/index.html
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/index.html
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/index.html
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123466#!/Odlok-o-preoblikovanju-javnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda-Osnovna-sola-dr-Jozeta-Toporisica-Dobova-%28uradno-precisceno-besedilo-UPB2%29
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123466#!/Odlok-o-preoblikovanju-javnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda-Osnovna-sola-dr-Jozeta-Toporisica-Dobova-%28uradno-precisceno-besedilo-UPB2%29
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123466#!/Odlok-o-preoblikovanju-javnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda-Osnovna-sola-dr-Jozeta-Toporisica-Dobova-%28uradno-precisceno-besedilo-UPB2%29
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/index.html
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/index.html
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/


dokumenti po vsebinskih sklopih  

 Letni delovni načrt (povezava) 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3 - (povezava  

Občina Brežice)  

  

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, 

ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom  

Postopki, ki jih zavod vodi:  

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.  

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v vrtec.  

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.  

Napredovanje delavcev v plačilne razrede.  

Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.  

Imenovanje ravnatelja.  

Sprejem Letnega delovnega načrta.  

Sprejem Letnega poročila.  

  

  

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod   

Zavod ne vodi javnih evidenc.  

  

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s     

svojega delovnega področja   

Naziv informatizirane zbirke:  Dostop do zbirke (ali povezava)  

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest LDN  (povezava) 

Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu – US - knjižnica  (povezava)  

Število učencev po oddelkih in razredih LDN   (povezava) 

Število otrok po oddelkih LDN  (povezava) 

    

  

  

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2019/12/LDN-2019-2020.pdf
http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2019/12/LDN-2019-2020.pdf
http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2019/12/LDN-2019-2020.pdf
http://os-dobova.splet.arnes.si/files/2019/12/LDN-2019-2020.pdf


Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:  

  

Večina informacij je dostopna preko spleta www.osdobova.si   

Po telefonu na številko 07 45 22 203.  

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju: prosilec). 

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo 

pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu 

informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06). Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane 

informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen omenjenega zakona.   

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih 

predpisih: Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, 23/2014), Uredba o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07, 95/2011).  

Zahteva se pisno naslovi naslovu, ki je naveden v 1. točki tega kataloga, ob delavnikih, od ponedeljka do 

petka od 8. do 13. ure. Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki 

je določen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja.  

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni 

uporabi informacij javnega značaja.  

  

  

4. STROŠKOVNIK  

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16.,  

17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

  

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  

INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA  

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

  

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI 

PODATKOV  

1. Urniki oddelkov,  

2. Pogovorne ure z razredniki in ostalimi strokovnimi delavci,  

3. Vpis v šolo,  

4. Vpis v vrtec,  

5. Cene prehrane,  

6. Oblike in ponudbe razširjenega programa – šole,  

7. Oblike in ponudbe razširjenega programa – vrtca,  

8. Cene posameznih delov razširjenega programa šole in vrtca,  

9. Jedilniki šolske prehrane,  

10. Prijava – odjava na šolsko prehrano,  

  

  
  Podpis ravnatelja/ice  

  
  _________________________  

  

  

  

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

