Katalog informacij javnega značaja OŠ Tržič
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:

Osnovna šola Tržič, Šolska ulica 7, 4290 Tržič
Stanislav Grum, prof., ravnatelj
13. 2. 2013
1. 10. 2021

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
Osnovnošolsko izobraževanje
organa:
Seznam vseh notranjih
• Osnovna šola Tržič
organizacijskih enot
• Šolska ulica 7, 4290 Tržič
• Tel. št.: 04/5971-250, faks: 04/5971-260
• Elektronski naslov: tajnistvo@ostrzic.si
Organigram organa
Povezava na ločen dokument
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
• Stanislav Grum, prof., ravnatelj
• Tel. št.: 04/5971-252
• Elektronski naslov: stane.grum@ostrzic.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega
predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Register predpisov Slovenije
Predpisi lokalnih skupnosti
Register lokalnih predpisov
Predpisi EU
Evropski register predpisov
2.č Seznam predlogov predpisov z ustreznimi povezavami na vsebino
Predlogi državnih predpisov
Predlogi državnih predpisov
Predlogi predpisov EU
Predlogi evropskih predpisov
Predlogi predpisov lokalnih
Predlogi lokalnih predpisov
skupnosti
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in analiz z
delovnega področja organa, po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih • LDN
dokumentov
• LETNA POROČILA
2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki
jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Vrste postopkov, ki jih vodi organ • Razpisi
• Aktualni razpisi
• Zaključeni razpisi
2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ
Seznam evidenc
▪ Register zbirk osebnih podatkov
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
/
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
/
razčlenjenemu opisu delovnega
področja organa
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
Opis dostopa do posameznih
Na lokaciji šole: Šolska ulica 7, 4290 Tržič Uradne ure: vsak delovni
sklopov informacij:
dan od 7. do 10. in od 12. do 14. ure.
Stroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Navedba pogojev za zaračunanje ▪ če je dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi
stroškov:
materialnimi stroški, organ lahko zaračuna le-te skladno s 17. členom
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja.
5. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Navedba (morebitnega)
▪ pogoj je npr. lahko obvezna navedba vira podatkov, kot denimo
stroškovnika, cenika in drugih
»Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec«.
pogojev:
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
1. NADOMEŠČANJA
zahtevanih informacij oziroma
2. URNIK
tematskih sklopov (samodejno
3. JEDILNIK
generiran seznam, ki ga določa
4. ZADNJE NOVICE, OBVESTILA
5.
povpraševanje po posamezni
6.
informaciji)
7.
8.
9.
10.

podpis odgovorne osebe

OPOMBA:
1. Organi s sedežem na območjih občin, kjer je pri organu poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi
italijanski oziroma madžarski jezik, v katalogu zagotovijo informacije iz 1., 2. in 3. točke tudi v jeziku
narodne skupnosti.

