
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: Osnovna šola Šenčur 

Naslov: Pipanova cesta 43 

Pošta: 4208 Šenčur 

Telefon: 04 25 19 250 

Elektronski naslov: tajnistvo@os-sencur.si  

Odgovorna uradna oseba: Majda VEHOVEC, ravnateljica šole  

Datum objave kataloga: 01.01. 2017   

Datum zadnje spremembe: 1 .10. 2021 

Katalog je dostopen na spletu: www.os-sencur.si 

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole. 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI 

RAZPOLAGA 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Seznam notranjih organizacijskih enot: 

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote. 

Enota 1:  

Naziv:   Podružnična šola Olševek 

Naslov: Olševek 59 

Telefon: 04 25 19 230 

Elektronski naslov: os-sencur.olsevek@guest.arnes.si 

Vodja notranje organizacijske enote: Mira Primožič 

Enota 2:  

Naziv:  Podružnična šola Voklo 

Naslov: Voklo 7 

Telefon: 04 25 19 236 

Elektronski naslov: os-sencur.voklo@guest.arnes.si 

Vodja notranje organizacijske enote: Vanja Umnik (Alenka Kern) 

Enota 3:   

Naziv:  Podružnična šola Trboje 

Naslov: Trboje 116 

Telefon: 04 25 19 241 

Elektronski naslov: os-sencur.trboje@guest.arnes.si 

Vodja notranje organizacijske enote: Tanja Bogataj 

Enota 4:   

Naziv:  Vrtec Šenčur 

Naslov: Pipanova cesta 43 a 

Telefon: 04 25 19 270, 04 25 19 271, 04 25 19 272, 051 378 557 

Elektronski naslov: vrtec-sencur@guest.arnes.si 

Vodja notranje organizacijske enote: Darja Marinšek 

Enota 5:   

Naziv:  Vrtec Voklo 

Naslov: Voklo 7 

Telefon: 04 25 19 238 

Elektronski naslov: os-sencur.voklo@guest.arnes.si 

Vodja notranje organizacijske enote: Anja Osterman 

Enota 6:   

Naziv:  Vrtec Janček Visoko 

Naslov: Visoko 67, 4212 Visoko 

Telefon: 04 25 19 245 

Elektronski naslov: vrtec.jancek@guest.arnes.si 

Vodja notranje organizacijske enote: Andreja Mali 

  

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

Ime in priimek pristojne osebe: Majda Vehovec 

http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/


Delovno mesto in naziv: ravnateljica 

Elektronski naslov: ravnatelj@os-sencur.si 

Poštni naslov: Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 

Službena telefonska številka: 04 25 19 252 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda 

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja                             (povezava) 

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje                                       (povezava) 

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja              (povezava) 

Odlok o ustanovitvi zavoda  (povezava) 

Splošni akti zavoda (povezava) 

1. Hišni red OŠ Šenčur (povezava) 

2. Izjava o varnosti z oceno tveganja 

3. Načrt integritete 

4. Načrt šolskih poti (povezava) 

5. Navadila za varno delo (lestev, delo v kuhinji, prenos bremen) 

6. Navodila o opravljanju izpitov (povezava) 

7. Navodila o opravljanju izpitov in odločanju o ugovorih (povezava) 

8. Navodilo o izobraževanju in usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu ter 

požarnega varstva za delavce šole 

9. Navodilo o uporabi in skrbništvu omaric  za prvo pomoč 

10. Navodilo za izpolnjevanje potnih nalogov  

11. Navodilo zaposlenim o izpolnjevanju obveznosti v času bolniškega staleža 

12. Požarni red (povezava) 

13. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika  

oziroma mladega umetnika na OŠ Šenčur (povezava) 

14. Pravila šolske prehrane (povezava) 

15. Pravila šolskega reda na OŠ Šenčur (povezava) 

16. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci  porabljajo pri delu 

17. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest za zavod osnovna šola Šenčur 

18. Pravilnik o uporabi in varovanju žigov 

19. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v osnovni šoli Šenčur (priloga: katalog 

zbirk osebnih podatkov OŠ Šenčur) 

20. Predpis o postopku ugotavljanja delovne sposobnosti z alkotestom 

21. Razvojni načrt osnovne šole Šenčur (povezava) 

22. U k r e p i  za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem  

23. Ukrepanje  v primeru delovnih nezgod, nevarnega pojava, požara ali drugih 

elementarnih nesreč 

24. Vzgojni načrt OŠ Šenčur (povezava) 

25. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (povezava) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (povezava) 
26. Pravilnik o varnosti otrok (povezava) 

27. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Šenčur (povezava) in 

Slep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine 

Šenčur (povezava) 

28. Podatki o razpoložljivih prostih mestih in zasedenosti vrtca – centralni vrtec 

(povezava), oddelek Visoko (povezava), oddelek Voklo (povezava) 

29. Sklep o šolskih športnih tekmovanjih na OŠ Šenčur (povezava) 

30. Stroškovnik in cene za posredovanje informacij javnega značaja (povezava) 

31. Navodilo o izvajanju ukrepov za zagotavljanje večje stopnje varnosti v ustanovi 2017 

(povezava) 

32. Navodilo o organiziranju in izvajanju zdravstvenih pregledov 
33. Pravila o varnosti in varnostni ukrepi za učitelje in učence 
34. Navodilo voznikom za varno službeno pot in ukrepanje 
35. Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/predsolska_vzgoja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/
http://www.sencur.si/assets/files/odloki/2007/Odlok-ustanovitev_JVI_zavoda.pdf
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
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http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
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http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://vrtecsencur.splet.arnes.si/files/2015/03/PRAVILNIK-O-SPREJEMU-OTROK-V-VRTEC.pdf
http://vrtecsencur.splet.arnes.si/files/2015/03/PRAVILNIK-O-SPREMEMBAH-IN-DOPOLNITVAH-PRAVILNIKA-O-SPREJEMU-OTROK-V-VRTEC-objava.pdf
http://vrtecsencur.splet.arnes.si/files/2015/03/Pravilnik-o-varnosti-otrok_Vrtec-pri-O%C5%A0-%C5%A0en%C4%8Dur.pdf
http://vrtecsencur.splet.arnes.si/files/2015/03/Sklep-o-dolo%C4%8Ditvi-cen-programov-v-vrtcu_21.12.2011.pdf
http://vrtecsencur.splet.arnes.si/files/2015/03/Sklep-o-spremembi-cene-za-vrtec-14-09-2012.pdf
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodId=1126
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=16309
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=16310
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://ossencur.splet.arnes.si/files/2015/03/Navodilo-o-izvajanju-ukrepov-za-zagotavljanje-večje-stopnje-varnosti-v-ustanovi-2017.pdf
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/


36. Pravilnik o popisu 
37. Priporočila za ukrepanje ob pojavu pandemske gripe 
38. Promocija zdravja na delovnem mestu 

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  

Podatki so objavljeni  na spletni strani šole v zavihku Pomembni dokumenti . 

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:  Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka. 

 Aktualni postopki, dogodki in razpisi so objavljeni v rubriki novice na spletni strani šole  oziroma 

vrtca. 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod  

Zavod ne vodi javnih evidenc. 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne 

zakonodaje s 

    svojega delovnega področja  

Naziv informatizirane zbirke: 

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest 

Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu 

Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke 

Število učencev po oddelkih in razredih 

 

Dostop do zbirk je možen v tajništvu šole v času uradnih ur. 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja: 

- Na spletni strani šole http://ossencur.splet.arnes.si/ zavihek Dokumenti in zavihek Vrtec Šenčur- 

Dokumenti. 

- V tajništvu OŠ Šenčur (prvo nadstropje)  v času uradnih ur tj. od 7.30 do 10.00 in od 12.00 do 14.00.  

- Osebe s posebni potrebami se lahko za uporabo dvigala predhodno dogovorijo s  tajnico (po telefonu: 04 

25 19 250 ali elektronski pošti: tajnistvo@os-sencur.si.  

- Delni dostop v skladu s 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 

značaja. 
 

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 ravnatelja/ice 

 

 Majda Vehovec 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
http://www.os-sencur.si/ps-trboje-2/
http://www.enarocanje.si/
http://www.os-sencur.si/novice_os_sencur/
http://vrtecsencur.splet.arnes.si/novice_vrtec/
http://ossencur.splet.arnes.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

