
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OSNOVNE ŠOLE KUZMA 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: Osnovna šola Kuzma, Kuzma 20, 9263 Kuzma 

Odgovorna uradna oseba za katalog: Jasminka Krpič, ravnateljica 

 

Datum prve objave kataloga: 1. 4. 2008 

Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 10. 2020   

 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: spletna stran Osnovne šole Kuzma  

http://www.oskuzma.si/dokumenti/  

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu šole na naslovu Osnovna šola 

Kuzma, Kuzma 20, 9263 Kuzma 

Naslov: Osnovna šola Kuzma, Kuzma 20, 9263 Kuzma 

Telefon: 02/555 80 40 

Faks: 02/555 80 48 

Elektronski naslov: os.kuzma@guest.arnes.si 

 

Pooblaščena oseba za VOP je dosegljiva na telefonski številki 02/5223482. 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Kuzma je ustanovljen za opravljanje 

osnovnošolskega izobraževanja ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Izobraževalno delo na 

Osnovni šoli Kuzma izvajamo po letnem delovnem načrtu, ki ga podrobneje določa 31. člen 

Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 

87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). 

Občinski svet občine Kuzma je 31. januarja  1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kuzma. Šola izvaja javno veljavni vzgojno-

izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom. 

 

Delovno področje – Vzgoja in izobraževanje 

 

Šola opravlja javno službo na področju: 

- M/80.102  - osnovnošolsko splošno izobraževanje 

- M/80.4  - izobraževanje odraslih 

- M/80.101  - dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje 

- 0/92.61  - obratovanje športnih objektov 

- H/55.51  - storitve menz 

- K/70.20  - oddaja prostorov v najem 

- I/60.23  - prevozi s kombijem 

 

Dejavnost šole šteje kot javna službe, katere izvajanje je v javnem interesu. 
 

 
Davčna številka: 77414900 

Matična številka: 5085632000 

Številka TRR: SI56 0125 6603 0659 608 

 

Ravnateljica: Jasminka KRPIČ                                  02 555 80 44 

Pomočnik ravnatelja za vrtce: Angela TIVOLD        02 555 81 10 

Tajnik VIZ VI: Alenka URBANČIČ                          02 555 80 40 

Računovodstvo Javi zavod VIZ Murska Sobota:       02 522 34 80 

Svetovalna delavka:  Suzana FARIČ                         02 555 80 49 

Knjižnica: Marina Balajc                                           02 555 80 43 

Kuhinja: Rudolf KLEMENT                                     02 555 80 42 

Zbornica:                                                                    02 555 80 41 

Faks: 02 555 80 48 

Elektronska pošta:                                              os.kuzma@guest.arnes.si 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999


 

a) organigram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVNATELJICA 

SVET ZAVODA SVET STARŠEV 

SKUPNOST UČENCEV 

ŠOLE 

STROKOVNI DELAVCI ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI 

DELAVCI 

RAČUNOVODKINJA 

TAJNIK VIZ 

HIŠNIK 

KUHAR 

ČISTILKE 

ENOTA VRTEC ŠOLA 

POMOČNICA 

RAVNATELJA ZA VRTEC 

VZGOJITELJICE 

POMOČNICE 

VZGOJITELJIC 

UČITELJI 

Aktiv učiteljev I. VIO in 

OPB 

Aktiv učiteljev SLJ 

 

Aktiv učiteljev II. in III. 

VIO 

 

Aktiv učiteljev MAT 

Aktiv učiteljev TJ 

DRUGI STROKOVNI DELAVCI 

Aktiv učiteljev NAR 

Aktiv učiteljev OPB 

DELAVCI ZA DSP 

KNJIŽNIČARKA 

SVETOVALNA DELAVKA 

ORG. ŠOL. PREHRANE 

ROMSKI POMOČNIK 

JAVNA DELA 



ORGANI ŠOLE 

 

Najvišji organ šole je Svet zavoda.  

Starši uresničujejo svoje interese preko Sveta staršev. 

SVET ŠOLE: Predsednica: Erika Klement - Bokan 

RAVNATELJICA: Jasminka Krpič 

SVET STARŠEV: Predsednica:  Sonja Pelcar 

STROKOVNI ORGANI 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni 

aktivi. 

UČITELJSKI ZBOR 

Učiteljski zbor Osnovne šole Kuzma sestavljajo vsi strokovni delavci šole. 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 

Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 

oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor.  

 

RAZREDNIKI 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in 

sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

STROKOVNI AKTIVI 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij. 

Strokovni aktivi so: 

 aktiv učiteljev I. VIO in OPB 

 aktiv učiteljev II. in III. VIO  

 aktiv učiteljev za SLJ  

 aktiv učiteljev za MAT  

 aktiv učiteljev za TJ  

 aktiv učiteljev za naravoslovje  

Strokovni timi:  

Skrbijo za kontinuirano in kvalitetno delo na posameznih predmetnih področjih. Na nivoju 

celotne OŠ vodijo in kontinuirajo delo vodje timov posameznega predmetnega področja. 

 Drugi strokovni delavci: šolska svetovalna služba in šolska knjižnica. 

Tehnične službe: hišnik, kuhar, čistilke, pomivalka, tajnica VIZ, izvajalec javnih del, pomoč 

Romom pri socializaciji 



a) kontaktni podatki uradne osebe zavoda, pristojne za posredovanje informacij 

javnega značaja 

Ime in priimek: Jasminka Krpič 

Delovno mesto: ravnateljica 

Poštni naslov: Osnovna šola Kuzma, Kuzma 20, 9263 Kuzma 

Elektronski naslov: os.kuzma@guest.arnes.si 

Neposredna službena telefonska številka:  02/555 80 44 

 

 

b) seznam glavnih predpisov z delovnega področja 

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije 

(PIS) http://www.pisrs.si/Pis.web/, straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazev

anja/, 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazev

anja/osnovnosolsko_izobrazevanje/ 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazev

anja/predsolska_vzgoja/ 

Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl. 

 

c) sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša 

poročila, stališča, mnenja 

 

 letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kuzma 

 program razvoja 

 letno poročilo o samoevalvaciji 

 akt o sistemizaciji 

 izjava o varnosti z oceno tveganja 

 ukrepi za zagotovitev prve pomoči 

 nevarnost za nasilje tretjih oseb 

 ukrepi za preprečevanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik 

psihosocialnega tveganja, 

 promocija zdravja na delovnem mestu 

 prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc 

 določitev požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije 

 pravilnik o računovodstvu 

 pravilnik o knjigovodskih listinah 

 navodila za popis 

 register tveganj 

 načrt integritete 

mailto:os.kuzma@guest.arnes.si
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http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/
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 pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 

 šolska pravila 

 publikacija vrtca 

 kriteriji za sprejem otrok v vrtec 

 pravila šolske prehrane 

 publikacija osnovne šole 

 hišni red 

 vzgojni načrt šole 

 pravila šolskega reda 

 pravila šolske prehrane 

 pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 

 način opravljanja izpitov 

 subvencioniranje šole v naravi 

 

d) katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Šola vodi upravne postopke v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, 

oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po 

izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma 

statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne 

zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, 

učbeniki). V skladu z upravnim postopkom vodi zavod vpis otroka v vrtec, odloča o ugovoru o 

prednostnem vrstnem redu. 

e) seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ 

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami. 

f) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

 Katalog zbirke osebnih podatkov:   

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=3163&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction

%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=66f97b2f94e5e

c8bc253fe2bb49e0c9b 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI 

ZAVODU 

Poleg dostopa po elektronski poti je mogoč še fizični dostop na lokaciji Osnovna šola Kuzma, 

Kuzma 20, 9263 Kuzma. 
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4. STROŠKOVNIK 

Osnovna šola Kuzma zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja 

na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list 

RS, št. 24/16) in Stroškovnika. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le 

materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV). 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK- ALI 

DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 

/ 

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 

Šola do sedaj še ni prejela zahteve za posredovanje informacij javnega značaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


