
 

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU   

Naziv zavoda: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice 
Ulica Viktorja Kejžarja 35 
4270 Jesenice 

Odgovorna uradna oseba: Aleksandra Valančič, prof. def., ravnateljica 
Tel.: 04 583 41 50 ali 041 758 671 
aleksandra.valancic@poldestrazisar.si  

Datum prve objave kataloga: 18. 10. 2006 

Datum zadnje spremembe:  23. 10. 2019 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.poldestrazisar.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: 

Vzgoja in izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami ter 
otrok z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 
po sledečih programih: 
- Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo 
- Prilagojen program z nižjim izobrazbenim 
standardom 
- Posebni program vzgoje in izobraževanja 
 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot: 

Osnovna šola Poldeta Stražišarja 
Ulica Viktorja Kejžarja 35 
4270 Jesenice 
 

Organigram zavoda:  

 

http://www.poldestrazisar.si/


 

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

Pristojna oseba: Aleksandra Valančič, prof. def., ravnateljica 
Tel.: 04 583 41 50 ali 041 758 671 
aleksandra.valancic@poldestrazisar.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) 
http://eur-lex.europa.eu/ 

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

Predlogi predpisov:  Preusmeritev na register predlogov predpisov 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov 

- Letni delovni načrt Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice 
2019/2020 
- Letno poročilo (poslovno poročilo in finančno poročilo) 
- Načrt integritete 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ:  

- Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi in prijavno-sprejemni 
postopek za vpis učencev 
- Odločanje o subvencijah šole v naravi  
- Postopek izbire delavca na razpisano delovno mesto  
- Postopek imenovanja ravnatelja 
- Postopek o napredovanju delavca v plačilni razred 
- Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja 
- Izrekanje vzgojnih ukrepov 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc:  https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/ 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov 

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 2019/2020 
- Šolska publikacija 2019/2020 

 

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.poldestrazisar.si/ 
 
Informacije so fizično dostopne v delovnem 
času na sedežu šole.  

 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/
http://www.poldestrazisar.si/


 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih sklopov: 

- Potrdilo o šolanju 
- Šolski urniki 
- Izpisi iz evidenc 
- Vzgojni ukrepi 

 


