KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletu:
Druge oblike kataloga:

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Oljčna pot 24
6330 Piran
05 67 31 154, 051 38 83 80
05 67 31 152
info@oskosmac.si
Zlata MILIČ, ravnateljica šole
25. 11. 2016
14. 12. 2016
www.oskosmac.si
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda:
Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zavod izvaja javno veljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
Osnovna dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) je: P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.2 Gojenje trajnih nasadov
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.29 Gojenje drugih trajnih nasadov
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.2 Ravnanje z odpadki
H49.39 Drug kopenski potniški promet
I55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
J58.1Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
J58.130 Izdajanje časopisov
J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov
L68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Šola lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje
registriranih dejavnosti in se opravljajo v manjšem obsegu ter lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši
izrabi zmogljivosti sredstev in znanja šole.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
2. a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram
Seznam notranjih organizacijskih enot:
- zavod ima naslednje notranje organizacijske enote.
Enota 1: Podružnična šola Portorož
Naziv in naslov: Podružnična šola Portorož, Sončna pot 20 b, 6320 Portorož
šola Portorož, Sončna pot 20 Telefon:
b, 6320 Portorož
05 67 44 234, 05 67 48 328
Telefon dislociranega oddelka:
Elektronski naslov: info@oskosmac.si
Vodja notranje organizacijske enote: Barbara SOTOŠEK MROVLJE
OŠEK
MROVLJE
b) Kontaktni
podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Zlata MILIČ
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
ljice
Elektronski naslov: zlata.milic@oskosmac.si
gmail.com
Poštni naslov: Oljčna pot 24, 6330 Piran
Službena telefonska številka: 05 67 31 775
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
povezava
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
Seznam predpisov povezava
z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja
povezava
Odlok o ustanovitvi zavoda
povezava
Splošni akti zavoda
Dokumenti šole so objavljeni na povezavi.
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
dokumentov po vsebinskih sklopih
Letni delovni načrt
Akcijski načrt
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
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:
-

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi
Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega
športnika, ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika
Izdaja nadomestil, dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v 1. razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učencev v druge šole ali izobraževalne zavode
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Odločanje o pritožbah učencev, staršev
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register
Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.
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)
Objavljeno na portalu MIZŠ

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu

povezava

Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto

povezava

Število učencev po oddelkih in razredih

povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
- Preko spleta na naslovu: http://www.oskosmac.si/katalog-ijz/
- Preko »fizičnega« dostopa na sedežu šole (Oljčna pot 24):
Poslovni čas matične šole Piran: od 6.15 do 16.30
Poslovni čas podružnične šole Portorož: od 6.15 do 16.30
Uradne ure tajništva šole: od PON do PET od 7.00 do 15.00

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
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI
PODATKOV
→
Podpis ravnateljice
Zlata Milič

