
Katalog informacij javnega značaja OŠ Križe 
 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Osnovna šola Križe, Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe 

Odgovorna uradna oseba: Erna Meglič, prof., ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: 26. 10. 2012 

Datum zadnje spremembe: 26. 10. 2012 

Katalog je dostopen na 

spletnem naslovu: 

http://www.oskrize.si/ 

Druge oblike kataloga - 

 

 

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 

področja organa: 

Osnovnošolsko izobraževanje 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

 Osnovna šola Križe 
 Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe 

 Tel. št.: 04/5951-100, faks: 04/5951-110 
 Elektronski naslov: o-krize.kr@guest.arnes.si 

Organigram organa Povezava na organigram 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:  Erna Meglič, ravnateljica 
 Tel. št.: 04/5951-102 

 Elektronski naslov: erna.meglic@guest.arnes.si 

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

Državni predpisi Register predpisov Slovenije 

Predpisi lokalnih skupnosti Register lokalnih predpisov 

Predpisi EU Evropski register predpisov 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov Predlogi predpisov 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 

programskih dokumentov  

 LDN,  

LETNA POROČILA  

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ 

 Razpisi  

 

 Aktualni razpisi  
 

 
 Zaključeni razpisi  

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc Register zbirk osebnih podatkov 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 

posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu 

delovnega področja organa 

/ 

 

 

 
 

http://www.oskrize.si/images/stories/katalog_inf_javnega_znacaja/ORGANIGRAM_OS_KRIZE.pdf
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=e5fe7dc8-04fc-434a-a2cd-4cebb1647933
http://europa.eu/old-address.htm
http://www.mss.gov.si/index.php?id=72
http://www.oskrize.si/index.php/sola/dokumenti-sole/letni-delovni-nacrt
http://www.oskrize.si/index.php/sola/dokumenti-sole/letno-porocilo
https://www.ip-rs.si/index.php?id=159&no_cache=1&tx_register_pi1%5bmode%5d=1&tx_register_pi1%5bpointer%5d=&tx_register_pi1%5bsifra%5d=briwchozguta14aelahxsm99snqx3jsd&tx_register_pi1%5bsword%5d=osnovna%20šola%20križe&tx_register_pi1%5bshowUid%5d=1882&tx_register_pi1%5bexpand%5d=1


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

sklopov informacij: 

 

 Na lokaciji šole: Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe 

     Uradne ure: vsak delovni dan od 7. do 10. in od 12. do 14. ure 
 

 Stroški:  
     Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega    

     značaja 

 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 

tematskih sklopov (samodejno 

generiran seznam, ki ga 
določa povpraševanje po 

posamezni informaciji) 

1.  NADOMEŠČANJA 
2.  URNIK 

3.  JEDILNIK 

4.  ZADNJE NOVICE 
5.  SLIKE 

6.  SEZNAM POTREBŠČIN 
  

  

  
 

 
 

  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007119&stevilka=5992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007119&stevilka=5992

