
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 
  

1. Osnovni podatki o katalogu  

Naziv zavoda:  Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor  
Majcigerjeva ulica 31  
2000 Maribor  
 
Telefon: 02 429 25 21  
 Faks: 02 429 25 25 
 
 E-pošta: osgusi@guest.arnes.si 
 

Odgovorna uradna 
oseba:  

Milojka Sevšek, ravnateljica 
Tel. 02 429 25 22 
milojka.sevsek@gmail.com 
 

Datum prve objave 
kataloga:  

23.1.2015 

Datum zadnje 
spremembe:  

23.1.2015 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu:  

http://668.gvs.arnes.si  

Druge oblike kataloga  Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu Osnovne šole 
Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:osgusi@guest.arnes.si
http://668.gvs.arnes.si/


2. Splošni podatki o zavodu in o informacijah javnega značaja s katerimi 
razpolaga 
Organigram in podatki o organizaciji šole 

                                Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor   

                                                                         Majcigerjeva ulica 31,  2000 Maribor    

  

                                                                       Davčna številka: 24210978 

                                                                      (02)4292521,  faks: 4292525     

  

                                                                        TRR: 01270 - 6030690156 

                                                                         osgusi@guest.arnes.si                   

                                                                       Matična št.:    5085411000 

Kratek opis delovnega področja šole Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami  po sledečih programih: 

 Prilagojeni program z nižjim 
izobrazbenim standardom, 

 Posebni program vzgoje in 
izobraževanja, 

 Prilagojeni program za predšolske 
otroke, 

 Program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo. 

Seznam vseh notranjih organizacijskih 
enot 

 Osnovna šola s prilagojenim 
programom in nižjim izobrazbenim 
standardom (OŠPP)  

           Pomočnik ravnateljice;Darinka Ploj 
            tel. 02 429 25 27                   
 

 Posebni program (PP) 
           Vodja PP;Cvetka Kovačič 
            tel. 02 429 25 30 
 

 Predšolski oddelki s prilagojenim 
programom (POPP) 

           Vodja POPP; Pegi Zakrajšek           
Stergar, 
           tel. 02 429 25 26 

 
Pristojna oseba za informacije Milojka Sevšek, ravnateljica 

Tel. 02 429 25 22 

 
Ustanovitev Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Gustava Šiliha Maribor, z dne 25.11.2009 

mailto:osgusi@guest.arnes.si
mailto:branko.mihalic@guest.arnes.si


3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Notranji predpisi  Akt o ustanovitvi  

  Pravila zavoda OŠ Gustava 
Šiliha Maribor 

 Poslovnik Sveta zavoda OŠ 

Gustava Šiliha Maribor 

 Pravilnik o zavarovanju 

osebnih podatkov 

 Pravilnik o sistematizaciji 
delovnih mest  

 Izjava o varnosti in varstvu 
pred požarom 

 Pravilnik o varstvu pri delu 

 Pravilnik o zaščitnih sredstvih 
in delovni opremi za osebno 

varnost pri delu 

 Požarni red  

 Pravilnik o računovodstvu  

 Pravilnik o popisu 

 Pravilnik o upravi službenih 
mobitelov 

 Pravilnik o oddaji prostorov, 
nepremičnin in opreme  

 Pravilniki o pečatih 

 Podrobnejši kriteriji in 
postopek za uveljavljanje 

dodelitve sredstev učencem za 
subvencioniranje šole v naravi  

 Podrobnejši kriteriji in 

postopek za uveljavljanje 
dodelitve sredstev učencem za 

subvencioniranje šolske 
prehrane 

 Pravilnik o hišnem redu 

 Pravila šolskega sklada 

 Pravilnik o poslovnem času 

 Pravilnik o uporabi in 

vzdrževanju službenih vozil 

 Register tveganj 

 Načrt integritete 

 Poslovnik za delo Sveta staršev 
 

 
 

 
 



Temeljni predpisi  
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Gustava Šiliha Maribor 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede 

Zakon o zavodih Pravilnik o dodeljevanju študijske pomoči 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti 
direktorjev s področja šolstva 

Zakon o šolski inšpekciji Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

Zakon o nagradah republike Slovenije na področju 
šolstva 

Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji 
in 
izobraževanjem s poskusom 

Zakon o delovnih razmerjih Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami 
ter javne mreže glasbenih šol 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 
republiki Sloveniji 

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj 

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s 
področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu 

skupine otrok Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v 
vzgojnoizobraževalnih zavodih Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi 
direktorjev 
javnih zavodov 

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in 
šolah v 
plačilne razrede 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega 

Zakon o splošnem upravnem postopku 

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in 
načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in 
vrednotenja 

Zakon o računovodstvu 

Uredba o posredovanju informacij javnega značaja 

 
Splošni predpisi 

 Zakon o praznikih in dela prostih dnevih 
 Zakon o javnih naročilih 

 Zakon o športu 

 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok 

 Zakon o knjižničarstvu 

 Pravilnik o potrjevanju učbenikov 

 Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka 

 Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene 

 Dokumentacije 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot 

 javne službe 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
 
 
 
 
 
 

 



Predpisi vrtec 
 
 

 Zakon o vrtcih 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju predšolske vzgoje 

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega 
proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil 
staršev 

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v 
vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport 

Pravilnik o publikaciji vrtca 

Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
predšolske vzgoje 

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih 
strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v 
prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami 

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev 

Sklep o programu za predšolske otroke 

Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce 

Uredba o merilih z oblikovanje javne mreže vrtcev 

Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine 
Maribor 

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Občina Maribor) 
 
 
 

Predpisi Osnovna šola 
Zakon o osnovni šoli 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju osnovnošolskega izobraževanja 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni 
šoli 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole 

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne 
osnovne šole 

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola 

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje 
in delo osnovne šole 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
v izobraževalnem programu osnovne šole 

Pravilnik o financiranju šole v naravi 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 

 
 
 



Predpisi Osnovna šola s prilagojeni  programom 

   Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

  
 Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju 

  
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem 

programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 

  
 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum 

   Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 

  
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi 

potrebami 

   

  
 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 

   Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami 

   Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 

   Pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje 

   Pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za delovno usposablja 
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4. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
 

 Letni delovni načrt OŠ Gustava Šiliha Maribor 2014/2015 

Publikacija šole za šolsko leto 2014/2015 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 

Akcijski načrt OŠ Gustava Šiliha Maribor 2014/2015 

 Razvojni načrt OŠ Gustava Šiliha Maribor 2011/2012-2016/2017  

 
5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred   

Dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

Napredovanje delavcev v plačilne razrede 

Napredovanje strokovnih delavcev v nazive 

Imenovanje ravnatelja 

Sprejem Letnega delovnega načrta 

Sprejem Poročila o realizacij letnega delovnega načrta 

Sprejem Poslovnega poročila 

 
 
6. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

 Katalog evidence zaposlenega delavca  

Katalog evidence o plači zaposlenega delavca  

Katalog evidence o poškodbah pri delu  

Katalog evidence vstopov in izstopov  

 

 
7.Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo, in o njihovih starših 

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah 

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev 

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje 

Katalog evidence plačil staršev 

 Evidence iz naslova upravljanja učbeniškega sklada 

 
 
8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov 

 Urnik  
 Šolski koledar  
 Cene delovnih zvezkov in  učbenikov iz učbeniškega sklada 

 Pravila šolske prehrane  
 Cenik šolske prehrane 

 



 
9. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu                                                     
ob vsakem času. 
Ostale informacije so v okviru Zakona o varstvu osebnih podatkov fizično dostopne v 
delovnem času na sedežu šole po predhodnem dogovoru. 

 
10. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

 
 
 

 
 


