
  Katalog informacij javnega značaja OŠ Franceta Prešerna Maribor 

 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

 

Naziv organa: OSNOVNA ŠOLA Franceta Prešerna 
Žolgarjeva 2, 2000 Maribor 

Tel: (02)320 69 50,  FAX: (02) 320 69 63 
e-pošta: os-f.preserna-mb@guest.arnes.si 

Odgovorna uradna oseba: Marta Otič, prof., ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: datum sprejema kataloga:  13.3.2006 

Datum zadnje spremembe: 12.12.2017 in 
29.03.2019 

Katalog je dostopen na 

spletnem naslovu: 

http.//www.o-preserna-mb.edus.si/ 

 

Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 7. do 14. ure 

 

 

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

 

Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega področja 
organa: 

Osnovna šola Franceta Prešerna s podružnično šolo Staneta Lenardona Razvanjska 
66 v Razvanju je javni vzgojno- izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z 

odlokom občine Maribor dne 23.07. 1997. in 28.2.2011 Zavod je ustanovljen za 
opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe šolskega okoliša, 

ki je skupen za zavode OŠ Franceta Prešerna, Oš Angela Besednjaka Maribor, ter 

obsega območje Mestne četrti Tabor in KS Razvanje. 
Zavod je  dolžan vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima proste 

kapacitete, ki omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad 
normativi, ki določajo maksimalno število otrok v oddelku, povečanja števila 

oddelkov brez soglasja pristojnega ministrstva ali prehoda v organizacijsko in 

pedagoško manj kvalitetne oblike dela. 
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

 pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo, 

 praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci, 

 organizirana svetovalna služba, 

 knjižničarska dejavnost, v sklopu katere deluje učbeniški sklad 

 fakultativni pouk, 

 jutranje varstvo, 

 tečaji plavanja, 

 organizacija in priprava šolske prehrane 

 organizacija in izvajanje drugih programov in dejavnosti kot so šolske prireditve,  

tekmovanja učencev, strokovno izobraževanje in usposabljanje za potrebe 
staršev, zaposlenih delavcev in drugih javnih zavodov. 

 šolska hranilnica, 

 šola v naravi, 

 oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno 

dejavnost v soglasju z ustanoviteljem. 
 

OŠ Franceta Prešerna si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh 

področjih svojega dela. Sodeluje v različnih projektih ZRSŠ, MŠŠ– Mladi za napredek 
Maribora in v mednarodnih projektih - Eko šala kot način življenja, Bralna 

pismenostti v okviru ESS in ZRSZŠ RS, Comenius,  Erasmus +Pomladni dan, NA-
MA, 20-20, in v mnogih šolskih projektih,npr. Energija za prihodnost,Smo v procesu 

pridobivanja certifikata in zastave Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja 
ISO.  

  

Seznam vseh notranjih 

organizacijskih enot 

/ 

 



 

  

 Seznam  organov zavoda 

 
Organi zavoda 

SVET ŠOLE           Damijana Počkaj Horvat – predsednica sveta šole 
                             Natalija Drakšič - podpredsednik 

RAVNATELJICA          Marta Otič 

POMOČNICI RAVNATELJICE Metka Pelicon in Karin Kaloh 
SVET STARŠEV  Tanja Verhovnik - predsednica                       

                        Natalia KOROSHETS - namestnica predsednice      

  

Strokovni organi 

UČITELJSKI ZBOR 

 
 

RAZREDNIKI 
 

Razrednik vodi delo oddelčnega 

učiteljskega zbora, skrbi za učno-
vzgojno delo učencev in sodeluje 

s starši in šolsko svetovalno 
službo. Opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 

 

Sestavljajo strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojno izobraževalno 

delo v posameznem oddelku 
 

STROKOVNI AKTIVI 
 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji 

istega predmeta oz. predmetnega  
področja. In razredni aktivi 

posameznih razredov. 

Učiteljski zbor OŠ Franceta Prešerna sestavljajo vsi 

strokovni delavci šole. 
 

 
Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu 

oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. 

 
 

 
 

 
 

Aktiv prve VIO 

Aktiv drugega  VIO 
Aktiv OPB 

Aktiv tretjega  VIO 
Aktiv SL, knjižnica 

Aktiv ANJ- NEJ- 

Aktiv družboslovja (GEO – ZGO- SPD – DIE) 
Aktiv naravoslovno-tehnični predmeti 

Aktiv matematikov 
Aktiv glasbene vzgoje 

Aktiv likovne vzgoje 

Aktiv športne vzgoje 
Aktiv svetovalne službe 

 

  

Kontaktni podatki uradne osebe , pristojne za posredovanje informacij 

 

PRISTOJNA OSEBA 

 

Marta Otič, ravnateljica  
Tel.: (02) 320 69 54 

Fax: (02) 320 69 63 
 

  



  

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisovEvreopskih skupnosti z delovnega področja organa 
 ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov 

Šola deluje na osnovi naslednjih 
zakonskih pravnih podlag- 

državni predpisi: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Notranji predpisi 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Predpisi EU 

 
Odlok o ustanovitvi javnega  vzgojno-izobraževalnega zavoda  OŠ Franceta 

Prešerna Maribor 

 
Zakon o zavodih 

Zakon o osnovni šoli 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o javnih naročilih 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 
Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v 9-letni 

osnovni šoli 
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov 
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive 
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v 

plačilne razrede 
Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki 

so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev 
državnega proračuna 

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli 

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole 
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov OŠ Franceta 

Prešerna 
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije 

Odredba o normativih in standardih v osnovnih šolah 

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola 
Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole 

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli 
 

Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Franceta Prešerna 

Pravilnik o delovnih razmerjih OŠ Franceta Prešerna 
Pravilnik o računovodstvu OŠ Franceta Prešerna 

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev OŠ Franceta Prešerna 
Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov 

Pravilnik o požarni varnosti OŠ  
Načrt požarne varnosti in oceno požarne ogroženosti OŠ Franceta Prešerna 

 

 
 

 
 

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU  

 
 

 
 

 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov  

Seznam programskih dokumentov - PUBLIKACIJA ŠOLE, 

- RAZVOJNI NAČRT ŠOLE 
- LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA 

- LETNI DELOVNI NAČRT UČITELJEV 



- POSLOVNIK ŠOLE, 
- HIŠNI RED, 

-PRAVILA ŠOLSKEGA REDA; 

--VZGOJNI NAČRT ŠOLE; 
-PRAVILNIK O STATUSU UČENCA 

 

 

 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

- Prijavno- sprejemni postopek za vpis v 1. Razred, 

- Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja, 
- Napredovanje delavcev v plačne razrede in nazive, 

- Imenovanje ravnatelja, 
- sprejem letnega poročila, 

- Sprejem  in realizacija LDN, 

- Sprejem Poslovnega poročila 
- IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV 

- VPIS UČENCEV IZ DRUGIH ŠOL 
- PREŠOLANJE UČENCEV NA DRUGE ŠOLE 

 

 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Podatki o učencih in starših 
 

 

 Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja 

Sklopi informacij  - Vzgojni načrt 

- Pravila šolskega reda 

- Hišni red 
- Urnik 

- Šolska publikacija 
 

 

3.  NAČINA DOSTOPA DO  INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

- spletna stran http://www.o-preserna.mb.edus.si/ 
- fizična oblika: informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 7. do 14 ure na 

sedežu zavoda. 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij  

 

 
 

Stroškovnik 

1. Šolski koledar  
2. Urnik zvonjenja 

3. Številčno stanje otrok 

4. Številčno stanje zaposlenih  
 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. 
 

   

 
 

 podpis odgovorne osebe 
                                                                                         Marta Otič 

 

 

 
 

http://www.o-abesednjaka.mb.edus.si/

