
 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU  

 
Naziv organa:  

 
Odgovorna 

uradna oseba:  
 
Datum prve 

objave kataloga:  
 
Datum zadnje 

spremembe:  
 
Katalog je 

dostopen na 

spletnem 

naslovu:  

 

 Osnovna šola Preserje  

 Petra Krajnc Urbanija  

 6.5.2008   
21.10.2022  

 
 
www.ospreserje.si  

 
Druge oblike 

kataloga 

 
Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na 
naslovu: http://www.ospreserje.si/ 

http://www.ospreserje.si/


 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

S KATERIMI RAZPOLAGA  
 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa  
 

Kratek opis delovnega 

področja organa:  
 

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organigram organa  

 

Osnovnošolsko izobraževanje  
Priprava hrane  

 

1. Matična šola Preserje, Preserje 60, 1352 Preserje, 

(01) 360 12 60  
 

E-pošta: os.preserje@guest.arnes.si 

 

2. Podružnična šola Jezero, Jezero 34, 1352 Preserje,  
(01) 360 12 90 

 

E-pošta: os-jezero@guest.arnes.si 

 

3. Podružnična šola Rakitna, Rakitna 54, 1352 Preserje,  
 (01) 360 12 92 

 

E-pošta: os-rakitna@guest.arnes.si   

 http://www2.arnes.si/~osljpreserje/preserje/organigram.pdf  
 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za 

posredovanje informacij  
 

Pristojna oseba:  

 

Petra Krajnc Urbanija 
 

(01) 360 12 62  
(01) 360 12 70  

 

E-pošta: petra.krajnc-urbanija@guest.arnes.si 
 

Preserje 60, 1352 Preserje  
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 

delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma 

evropskega registra predpisov)  
 

Državni predpisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predpisi lokalnih 

skupnosti 

 

- Register predpisov Slovenije 

 

Zakoni s področja dela zavoda: 
 

- Predpisi z delovnega področja  
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- Zakon o javnih naročilih 

- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o javnih uslužbencih 
 
- Odlok o ustanovitvi  
- Register lokalnih predpisov  

mailto:petra.krajnc-urbanija@guest.arnes.si
http://zakonodaja.gov.si/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_9_2_4_0.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1667.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://www.brezovica.si/


 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega 

registra predpisov) 
 

Predlogi predpisov  - Preusmeritev na trenutno predlagane predpise 
     

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  
 

Seznam strateških 
in programskih 

dokumentov  

 

/  

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  
 

Vrste postopkov, ki 

jih vodi organ  

 

Razpisi Urada vlade za 

informiranje Aktualni razpisi  
• Trenutno ni nobenega razpisa 
Zaključeni razpisi  
• Prehranske storitve  

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  
 

Seznam evidenc  

 

Preusmeritev na sezname evidenc na spletni 

strani Informacijskega pooblaščenca  
 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 

Seznam zbirk  / 
     

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega 

značaja oziroma seznam posameznih dokumentov  
 

Sklopi informacij - 

sledijo razčlenjenemu 

opisu delovnega 

področja organa 

 

/ 

http://www.mss.gov.si/index.php?id=72
http://www.i-sola.net/redirect.php?url=http://www.ip-rs.si/index.php?id=459&tx_register_pi1%5Bmode%5D=1&tx_register_pi1%5Bpointer%5D=&tx_register_pi1%5Bsifra%5D=6733EB76FC6ABEAEC125711D002F46EA&tx_register_pi1%5Bletter%5D=O&tx_register_pi1%5Bsword%5D=franceta
http://www.i-sola.net/redirect.php?url=http://www.ip-rs.si/index.php?id=459&tx_register_pi1%5Bmode%5D=1&tx_register_pi1%5Bpointer%5D=&tx_register_pi1%5Bsifra%5D=6733EB76FC6ABEAEC125711D002F46EA&tx_register_pi1%5Bletter%5D=O&tx_register_pi1%5Bsword%5D=franceta
http://www.i-sola.net/redirect.php?url=http://www.ip-rs.si/index.php?id=459&tx_register_pi1%5Bmode%5D=1&tx_register_pi1%5Bpointer%5D=&tx_register_pi1%5Bsifra%5D=6733EB76FC6ABEAEC125711D002F46EA&tx_register_pi1%5Bletter%5D=O&tx_register_pi1%5Bsword%5D=franceta


 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA  
 

Opis dostopa do 
posameznih 
sklopov informacij:  

 

Dostop prek spleta  
Katalog je dostopen na spletnem naslovu 

www.ospreserje.si 

 

Fizični dostop  
Na lokaciji matične šole: 

Preserje 60, 1352 Preserje 

Uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 14. ure 
(v času počitnic od 9. do 11. ure) 

 

Stroški: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja  
 

4. SEZNAM DVAJSETIH NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ  
 

Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po 
posamezni informaciji  

- aktualne informacije 
- nadomeščanja 

- zaposleni na šoli 
- ŠŠD 

http://www.ospreserje.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200576&stevilka=3389

