
OŠ DORNBERK 

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Dornberk 

1. Osnovni podatki o katalogu 

 Naziv organa 

Osnovna šola Dornberk 
Gregorčičeva 30 a 
5294 Dornberk 
  
Telefon: 05 301 91 00 
 
E-pošta: os.dornberk@os-dornberk.si 
www.os-dornberk.si   
  
TRR: 01284-6030672107 
Matična št.: 5085802000                              
Davčna št.:  SI30649366 

 Odgovorna uradna oseba 
Dragica Vidmar, ravnateljica 
Telefon: 05 301 91 02, 031 703 278 
dragica.vidmar@os-dornberk.si 

Datum prve objave kataloga 1. 9. 2005 

Datum zadnje spremembe  30. 8. 2018 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

 www.os-dornberk.si  

Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu zavoda 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis 
delovnega področja 

Osnovnošolsko izobraževanje 
V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja 
ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na 
ravni obveznega osnovnega izobraževanja.  
 
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok 
V okviru vzgoje in varstva predšolskih otrok šola izvaja javno veljavne 
programe za predšolske otroke po programu Kurikuluma za vrtec.  
 
Poleg tega je zavod registriran še za: 

▪ Dejavnost menz 
▪ Drug kopenski potniški promet 
▪ Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
▪ Proizvodnjo električne energije 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih enot 

Osnovna šola Dornberk, Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk 
Podružnična šola Prvačina, Prvačina 204, 5297 Prvačina 
Vrtec Dornberk, Gregorčičeva 30 a, 5294 Dornberk 
Vrtec Prvačina, Prvačina 48a, 5297 Prvačina 

Organigram Organigram (ga nimamo v elektronski obliki) 

mailto:os.dornberk@os-dornberk.si
mailto:os.dornberk@os-dornberk.si
http://www.os-dornberk.si/
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2.b Seznam drugih organov s področja  

 

Organi upravljanja šole 

Svet zavoda 
Ravnateljica: Dragica Vidmar 
Pomočnica ravnateljice: Irena Humar Kobal 
Svetovalna služba: Ksenija Leban Zega, Hana Zega 
Tajništvo: Karmen Čuk 
Računovodstvo: Dajana Belingar, Vanja Kavčič 
Šolska knjižnica: Edica Klanjšček Schlegel  
 

Ustanovitelj Mestna občina Nova Gorica 

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

Pristojna oseba 
 Dragica Vidmar, ravnateljica, Gregorčičeva 30 a, 5294 Dornberk, 
                              05 301 91 02, 031 703 278 
 

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

Državni predpisi 

• Zakon o zavodih  
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
• Zakon o šolski inšpekciji  
• Zakon o nagradah RS na področju šolstva 
• Zakon o delovnih razmerjih 
• Zakon o javnih uslužbencih 
• Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 

prejemkov  
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS  
• Kolektivna pogodba za javni sektor 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 

nazive  
• Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov 

vzgoje in izobraževanja 
• Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja  
• Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja 
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 
• Zakon o šolski prehrani 
• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
• Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
• Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  
• Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok 
• Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne 

zavode 
• Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne 

evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja 
• Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za 

vzgojno-izobraževalne zavode 
• Uredba o izobešanju zastave RS v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
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• Uredba o izvajanju šolske sheme 
• Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2017 
• Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi 

vsebine ravnateljskega izpita 
• Zakon o javnem naročanju 
• Zakon o knjižničarstvu 
• Zakon o pravilih cestnega prometa 
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
• Pravilnik o potrjevanju učbenikov 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov  
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
• Zakon o splošnem upravnem postopku 
• Zakon o vrtcih 
• Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo 
• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje 
• Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem 

za namen sofinanciranja plačil staršev 
• Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 
• Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na 

spletno stran MIŠ 
• Pravilnik o publikaciji vrtca 
• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca 
• Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
• Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih 

strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke 
• Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev 
• Sklep o programu za predšolske otroke 
• Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce 
• Zakon o osnovni šoli  
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli  
• Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 
• Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ  
• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraževanja  
• Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 

osnovne šole 
• Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola 
• Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni 

šoli  
• Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

izobraževalnem programu osnovne šole 
• Pravilnik o financiranju šole v naravi 
• Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

 
Zakoni in podzakonski akti so dosegljivi na spletnih straneh: 
Uradni list: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs 
MIZŠ: www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ 
 

Predpisi lokalnih Mestna občina Nova Gorica 
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skupnosti 

Predpisi EU Na našem področju ni takih predpisov 

 

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

Predlogi predpisov Glej spletno stran MIZŠ 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

Seznam strateških in 
programskih 
dokumentov 

▪ Letni delovni načrt (LDN)  
▪ Leno poročilo 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih 
organ vodi 

▪ Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred 
▪ Odločanje o pritožbah  
▪ Postopki priznavanja tujega izobraževanja 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja  

Seznam evidenc 

Zavod vodi naslednje zbirke podatkov: 
▪ zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih 

starših, 
▪ zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih 

listinah, 
▪ zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih 

učencev, 
▪ zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje, 
▪ zbirko podatkov o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših 
▪ zbirko podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje 
▪ zbirko podatkov o zaposlenih 

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  

Seznam zbirk Jih ni 

 

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

Sklopi informacij – 
sledijo razčlenjenemu 
opisu delovnega 
področja organa 

▪ Urniki oddelkov 
▪ Šolski koledar  
▪ Šolska prehrana 
 

 
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij 

Večina informacij je dostopna na spletni strani OŠ Dornberk 
 www.os-dornberk.si  ob vsakem času. 
Informacije so dostopne v delovnem času na sedežu šole: 

http://www.os-dornberk.si/
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▪ osebni obiski:   med delovnim časom 
▪ po telefonu:      05 301 91 00 
▪ po e-pošti:         os.dornberk@os-dornberk.si 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam desetih 
najpogosteje 
zahtevanih informacij 
oz. tematskih sklopov 

Urniki govorilnih ur 
Urniki oddelkov 
Šolski koledar 
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 
Vozni redi šolskih prevozov 
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