
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  

2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, ŠOLSKA ULICA 5,  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: 2.osnovna šola Slovenska Bistrica,  

Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica 
telefon: 02 8051 680 

fax: 02 8051 670 

e-naslov:info@2os-slb.si 

Odgovorna uradna oseba: Sonja Arbeiter, prof., ravnateljica 

telefon: 02 8051 680 

e-naslov: sonja.arbeiter@2os-slb.si 

Datum prve objave kataloga: 27. 11. 2013 

Datum zadnje spremembe: 29. 3. 2019 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.2os-slb.si 
 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu 2.OŠ Slovenska 

Bistrica, Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica 

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

 a.) Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis delovnega 

področja zavoda: 

Osnovnošolsko izobraževanje 

Seznam vseh organizacijskih 
enot 

 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5,  

2310 Slovenska Bistrica 

 b.) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij 

Kontaktna oseba: Sonja Arbeiter,ravnateljica 

sonja.arbeiter@2os-slb.si 
telefon: 02 8051 681 

 

Jožica Smogavec, pomočnica ravnateljice 
jozica.smogavec@2os-slb.si  

telefon: 02 8051 682 

c.) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Notranji predpisi - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
2. OŠ Slovenska Bistrica 

- Hišni red 2.OŠ Slovenska Bistrica 

- Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti učenca 
- Register zbirk osebnih podatkov 

Državni predpisi Povezave na državne registre predpisov: 

- Zakonodaja s področja Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport 

- Pravno – informacijski sistem Republike Slovenije 
- Uradni list RS 

Delovna razmerja: 
- Veljavni predpisi 

- Plače v javnem sektorju 
Javna naročila: 

- Veljavni predpisi 

Predpisi EU - Dostop do zakonodaje Evropske unije 

 d.) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 

predpisov) 

http://www.2os-slb.si/
mailto:sonja.arbeiter@2os-slb.si
mailto:jozica.smogavec@2os-slb.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20081771
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20081771
http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/Pravila-solskega-reda-maj-2018.pdf
http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/Pravila-o-prilagajanju-solskih-obveznosti.pdf
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=667561&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=ed04c2b2a878bfd03439d16e6aac76a9
http://www.mizks.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://www.mizks.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.uradni-list.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavni_predpisi_v_zvezi_s_placnim_sistemom/
http://djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/predpisi
https://europa.eu/european-union/index_sl


Predlogi predpisov  Povezava na predlog predpisov 

 Povezava na EU portal 

 e.) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov 

 Letni delovni načrt (LDN) 

 Publikacija šole 

 Letno poročilo za leto 

 Finančni načrt za leto 

 f.) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ 

- Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred 

- Imenovanje ravnatelja 

- Volitve v Svet zavoda 
- Izdaja nadomestnih listin 

 g.) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam javnih evidenc - Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto 
- Seznam zaposlenih 

 h.) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk  
 

 i.) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 

seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij - sledijo 

razčlenjenemu opisu 

delovnega področja organa 

- Urniki učencev 

- Urniki oddelkov 

- Urniki dopoldanskih govorilnih ur 
- Šolski koledar 

- Cenik malic in kosil 
- Seznam učbenikov 

- Vozni redi šolskih prevozov 

 
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij 

 Osebni obisk na lokaciji 2. OŠ Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5, 

2310 Slovenska Bistrica od 7.00 do 14.00. 
 Po telefonu: 02 8051 680 

 Po e-pošti: info@2os-slb.si 

 

Programi zavoda in druge informacije  so podrobneje predstavljeni 

na spletni strani zavoda http://www.2os-slb.si 
 

 

4. Stroškovnik cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja 
Stroškovnik iz 36. člena 

Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja in 
morebitni cenik ali druge 

pogoje za ponovno uporabo 
informacij javnega značaja; 

- Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje 

informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. 

členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja(Ur. l. RS, št 24/16). 

- Za ponovno uporabo informacij javnega značaja zavod nima 
stroškovnika. 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 

tematskih sklopov 

- Publikacija 
- Vozni red šolskih prevozov 

- Razpored govorilnih ur 
- Jedilnik 

 

 
 

 Sonja Arbeiter, prof., ravnateljica 

http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/LDN_2018_19l.pdf
http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/LDN_2018_19l.pdf
http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/Šolska-publikacija-2018-19.pdf
mailto:group2.osmbpo@guest.arnes.si
http://www.2os-slb.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994
http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/Šolska-publikacija-2018-19.pdf
http://neznano.splet.arnes.si/files/2018/10/Šolska-publikacija-2018-19.pdf
http://neznano.splet.arnes.si/organizacija-dela/vozni-red-avtobusov/
http://neznano.splet.arnes.si/organizacija-dela/vozni-red-avtobusov/
http://neznano.splet.arnes.si/govorilne-ure-in-roditeljski-sestanki/
http://neznano.splet.arnes.si/govorilne-ure-in-roditeljski-sestanki/
https://2osslb-my.sharepoint.com/personal/spletna_2os-slb_si/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fspletna%5F2os%2Dslb%5Fsi%2FDocuments%2FJedilnik%2Fjedilnik%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fspletna%5F2os%2Dslb%5Fsi%2FDocuments%2FJedilnik&cid=a8cb6c29-d19f-4da4-9356-9ca7f98cca5a

