
Katalog informacij javnega značaja 

 

 
Vsebina: 

 

• 1. Osnovni podatki o katalogu 
• 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 
• 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
• 4. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha 

Jakčeva ul. 42 

1000 Ljubljana  

 

tel: 01520 84 80 
 

email: tajnistvo@os-kdk.si 

Matična številka: 5086655000 

Davčna številka: 10592849 

Odgovorna uradna oseba Nina Grum, ravnateljica 

Datum prve objave 
kataloga 

september 2011 

Datum zadnje spremembe september 2022 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

http://www.os-kdk.si/ 

Druge oblike kataloga ni 

http://www.osprule.si/index.php/1-osnovni-podatki-o-katalogu
http://www.osprule.si/index.php/2-splosni-podatki-o-organu-in-informacijah-javnega-znacaja-s-katerimi-razpolaga
http://www.osprule.si/index.php/3-opis-nacina-dostopa-do-drugih-informacij-javnega-znacaja
http://www.osprule.si/index.php/4-seznam-najpogosteje-zahtevanih-informacij-javnega-znacaja
mailto:tajnistvo@os-kdk.si
http://www.os-kdk.si/


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI 
RAZPOLAGA 
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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 
področja organa: 

Vzgoja in izobraževanje 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha 

Jakčeva ul. 42 

1000 Ljubljana 

Organigram zavoda Organigram zavoda 

2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij 

Odgovorna oseba: Iris Tatjana Prešeren, dipl.ekon., poslovna sekretarka 

tel.: 01 520 84 80 

e-naslov: osljkdk@guest.arnes.si 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa 

mailto:osljkdk@guest.arnes.si


 

Notranji predpisi Letni delovni načrt 

Knjižnični red 

Navodila o gibanju knjigovodskih listin na OŠ Karla Destovnika- 
Kajuha 

 

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
 

Poslovnik o delu šolskega sklada OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Pravila izdaje, obdelave in obračunavanja potnih nalogov 

 

Pravila o prilagajanju šolski obveznosti OŠ 
 

Pravila šolske prehrane OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
 

Pravilnik o računovodstvu OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
 

Pravilnik o rednem letnem popisu v OŠ Karla Destovnika- 
Kajuha 

 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

Pravilnik o statusu športnika 

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane 

Pravilnik o šoli v naravi 

Sklep o blagajniškem maksimumu OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
 

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Karla Destovnika- 
Kajuha 

 
Vzgojni načrt OŠ Karla Destovnika-Kajuha 

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi 

Državni predpisi Zakoni in pravilniki: 
 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 
 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 
 

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije 

 
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081625
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ODRE304.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ODRE304.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE497.html


 

 osnovni šoli 
 

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

Pravilnik o financiranju šole v naravi 
 

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive 

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 
 

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

 

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

 

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

 

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli 
 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni 
šoli 

 

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v 
osnovnih šolah 

 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

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

 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja 

 

Zakon o delovnih razmerjih 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE497.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6686.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV759.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5933.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV7711.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV6684.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV4272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV4272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV6029.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV6685.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV6685.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV791.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV791.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV3461.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV760.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV760.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV11729.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV11729.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV5860.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV5860.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV6687.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV4226.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV7217.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6096.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6096.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html


 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

Zakon o javnih naročilih 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o knjižničarstvu 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o računovodstvu 
 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o splošnem upravnem postopku 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 

Zakon o šolski inšpekciji 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o zavodih 

Zakon za uravnoteženje javnih financ 
 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov Trenutno ni predpisov 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov 

Letni delovni načrt Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole 
Karla Destovnika-Kajuha (dostopno v tajništvu šole) 

 
Poslovno poročilo OŠ Karla Destovnika-Kajuha 

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred 
 
Imenovanje ravnatelja 

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam zbirk Popis nepremičnin 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4077.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3830.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2519
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO460.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO6388.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij 

Dostop prek spleta: http://www.os-kdk.si/ 

Fizični dostop: 

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha 
Jakčeva ul. 43 
1000 Ljubljana 

Stroški posredovanja 
informacij 

(po vložitvi ustne ali pisne zahteve - posredovanje odgovora 
po telefonu, po pošti ali v prostorih tajništva v času uradnih 
ur: vsak delovni dan od 7.30 do 14.00) 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

 
 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam desetih 
najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma 
tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

 

 

http://www.os-kdk.si/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=83997&part&highlight=Uredba%2Bo%2Bposredovanju%2Binformacij%2Bjavnega%2Bzna%C4%8Daja
http://www.uradni-list.si/1/content?id=83997&part&highlight=Uredba%2Bo%2Bposredovanju%2Binformacij%2Bjavnega%2Bzna%C4%8Daja

