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1. Osnovni podatki o katalogu 

 

Naziv zavoda: OŠ Milke Šobar – Nataše  

Odgovorna oseba: Matjaž Barič, prof. def., ravnatelj 

Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2011 

Datum zadnje spremembe: 6. 12. 2018 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osmsn.si 

Katalog je v fizični obliki dostopen v arhivu šole na lokaciji matične šole, tj. Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj. 

Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:  

 Ravnatelj: Matjaž Barič, prof. def.  

 E-naslov: matjaz.baric@guest.arnes.si 

 Telefonska številka: 07 30 61 742, 031 509 770 

 

2. Splošni podatki o zavodu 

 

2.a Organigram in drugi podatki  

 

Davčna številka: 15995615 

Matična številka: 5083729000 

Številka TRR: 01217 – 6030688873 

               Kontakt:   

Ravnatelj: Matjaž Barič, prof. def. matjaz.baric@guest.arnes.si 

Računovodja in tajnica: Tanja Starašinič os-msn-crnomelj@guest.arnes.si 

Svetovalna delavka: Mirjana Šikonja mirjana.sikonja@gmail.com 

Svetovalna delavka: Klavdija Žalec 07 30 61 748 

Logopedinja: Vlasta Lah lah.vlasta@gmail.com 

Knjižničarka: Simona Grdešič 07 30 61 745 
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2.b Delovno področje  

 

 Področje vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je urejeno tako, da 

omogoča integrirane oblike izobraževanja v primerih, ko lahko otrok sledi programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

 Vrtci in šole imajo zakonska pooblastila, da otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami prilagajajo 

izvajanje vzgojnih in izobraževalnih programov, ne da bi prizadeli predpisane izobraževalne standarde.  

 Za tiste, ki takega izobraževanja ne zmorejo, pa je sprejet prilagojen program osnovne šole, ki ne 

zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda, ter posebni programi vzgoje in 

izobraževanja, ki jih izvajajo za to posebej usposobljeni strokovni delavci.  

 

Na šoli tako izvajamo:  

- prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

- posebni program vzgoje in izobraževanja, 

- dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah v Beli krajini in 

- logopedsko obravnavo otrok in učencev v Beli krajini. 

 

3. Podatki o informacijah javnega značaja 

 

3.a Povezave na državni register predpisov  

 

- Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si  

- Uradni list RS: www.uradni-list.si  

- Državni zbor: www.dr-rs.si 

- Občina ustanoviteljica: Občina Črnomelj 

3.b Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda 

- Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto 

- Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu 

- Finančni načrt za posamezno leto 

- Vzgojni načrt 

Seznam uradnih evidenc – register zbirk osebnih podatkov 

- Evidenca zaposlenih delavcev 

- Evidenca o plači zaposlenega delavca 

- Evidenca o poškodbah pri delu 

- Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih 
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- Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 

- Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in 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 

3.c Zavod ne vodi drugih zbirk podatkov 

3.d Seznam posameznih internih aktov 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 

- Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto  

- Publikacija zavoda za posamezno šolsko leto  

- Letno poročilo za posamezno preteklo šolsko leto 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o delovnem času 

- Pravila zavoda 

- Poslovnik sveta šole 

- Pravila o zavarovanju osebnih podatkov 

- Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 

- Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad 

- Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za 

subvencioniranje šole v naravi 

- Register tveganj 

- Požarni red 

- Izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Pravilnik o popisu 

- Sklep o hrambi pečatov 

- Sklep o ustanovitvi šolskega sklada   

 

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Poleg dostopa prek spleta je možen še fizični dostop na lokaciji Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj v času  uradnih 

ur vsak delovnik od 10.00 do 13.00, razen v času letnih dopustov. 

 


