
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Osnovna šola MINKE NAMESTNIK-SONJE 

SLOVENSKA BISTRICA 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 
Partizanska ulica 20 
2310 Slovenska Bistrica  

Odgovorna uradna oseba: Klavdija Fridrih Gošnjak, prof. defektologije, ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: 05. 06. 2011 

Datum zadnje spremembe: 6. 2. 2020 

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu 

http://www.osminka.si 

Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu osnovne šole Minke Namestnik-
Sonje Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica 

 

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega po-
dročja organa: 

Celovito opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s poseb-
nimi potrebami. Izvajamo naslednje programe: 

 prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 

 posebni program vzgoje in izobraževanja, 

 program domske vzgoje. 
V okoliških šolah izvajamo mobilno specialno pedagoško službo. 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 
Partizanska ulica 20 
2310 Slovenska Bistrica 
tel.: 02/80 50 470 
 
Dom  pri osnovni šoli Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 
Partizanska ulica 9  
2310 Slovenska Bistrica 
tel.: 02/80 50 475 

Organigram organa Organizacijska shema  
http://osminka.si/dokumenti/organizacijska-shema-5/ 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: Klavdija Fridrih Gošnjak, prof. defektologije, ravnateljica 
tel.: 02/80 50 471 
e-pošta: info@osminka.si   

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

Državni predpisi Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja  
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ 
Pravno-informacijski sitem RS 
http://www.pisrs.si/Pis.web/ 
Uradni list RS 
https://www.uradni-list.si/ 

Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Minke na-
mestnik-Sonje Slovenska Bistrica z dne 14. 4. 2008  

http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=0e06c6a9-
454a-427f-bf5b-69437e14ee16 
Hišni red  
http://osminka.si/files/2011/10/Hi%C5%A1ni-red-2019.pdf 
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Vzgojni načrt 
http://osminka.si/files/2016/10/VZGOJNI-NA%C4%8CRT-2016.pdf 
Pravila šolskega reda 
http://osminka.si/files/2016/10/PRAVILA-%C5%A0OLSKEGA-REDA-2016.pdf 

Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in pro-
gramskih dokumentov  

Letni delovni načrt  
http://osminka.si/files/2020/10/LDN-2020-21-OŠ-MNS.pdf 
Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu in realizaciji letnega delovnega načrta  
http://osminka.si/files/2020/10/Realizacija-LDN-19-20.pdf 
Učbeniški sklad 
http://minka.splet.arnes.si/knjiznica/ 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

Vpis učencev  
Odločanje o pritožbah 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc Register zbirk osebnih podatkov 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-
zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=497&tx_zbirke_registerzbirk%5Bactio
n%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=7138cdf87
67a42359fe2aea9f1a2fb82 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu delov-
nega področja organa 

Publikacija   
Urnik oddelkov  
Šolski koledar 
Interesne dejavnosti 

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Večina informacij je dostopnih na spletni strani šole http://www.osminka.si 
Osebni obisk na sedežu osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica, 
Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica od 8.00 do 14.00 ure po predhodnem 
dogovoru. 

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Stroškovnik, cenik  in drugi pogoji 
za ponovno uporabo informacij 
javnega značaj 

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  

Urnik oddelkov za šolsko leto 
Šolski koledar 
Urnik govorilnih ur 
Prehrana 
Publikacija 
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