Osnovna šola Antona Ukmarja Koper na svoji spletni strani objavlja Katalog informacij javnega
značaja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
51/2006 in spremembe, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016 in spremembe, v nadaljnjem
besedilu uredba).
Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa
do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja
direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko
strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t. j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje
informacij javnega značaja.
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
Pot v gaj 2
6000 Koper
05 66 32 860
05 66 32 861
tajnistvo@antonukmar.si
Andrej Mlinar, ravnatelj šole
20. 12. 2019
20. 12. 2019
http://www.antonukmar.si/
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

Naziv zavoda:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletu:
Druge oblike kataloga:

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda:

nje športnih objektov

ava jedi

go informiranje
2. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
a) Seznam notranjih organizacijskih enot

Svet šole
Ravnatelj

Pomočniki ravnatelja

Pedagoški delavci:

Tehnično administrativno

- Strokovni aktivi učiteljev

Ostali strokovni
delavci:

- Šolska svetovalna služba

- Knjižničar

- Pedagog

- Laborant

in ostalo osebje:
- Spremljevalci učencev

- Tajništvo
- Računovodstvo
-Kuhinja
- Vzdrževalci
- Čiščenje

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:

Andrej Mlinar

Delovno mesto in naziv:

ravnatelj šole

Elektronski naslov:

andrej.mlinar@antonukmar.si

Poštni naslov:

Pot v gaj 2, 6000 Koper

Službena telefonska številka:

05 66 32 860

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega
področja vzgoje in izobraževanja

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvoza-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Odlok o ustanovitvi zavoda

https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=58961&obcina=KOP
ER

Splošni akti zavoda
-izobraževalnega zavoda

red

nosti na delovnih mestih

nih vozilih in notranji kontroli

č) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in
drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

d) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje
po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil na naslednji
povezavi: https://www.enarocanje.si/
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih
ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih vodi zavod:
informacije javnega značaja ali ponovno uporabo

športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.

opek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi

olanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi
področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke:

Dostop do zbirke (ali povezava)

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih
mest
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem
skladu

objavljeno na portalu MIZŠ

Šolski koledar za posamezno šolsko leto

objavljeno na šolski spletni strani

Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto

objavljeno na šolski spletni strani

Cenik prehranskih storitev za posamezno
šolsko leto

objavljeno na šolski spletni strani

https://dobrodoslivsolskiknjiznici.weebly.co
m/u269na-gradiva.html

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
Večina Informacij je dostopne preko spletnega naslova: http://www.antonukmar.si/
Informacije so dostopne tudi v tajništvu šole vsak delavnik v poslovnem času zavoda.
4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in
postopku iz 16., 17. in 18. člena Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)
5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO
UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,
VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
Šolski koledar za tekoče šolsko leto

Andrej Mlinar, ravnatelj šole

