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2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti je ustanovljen za
področja organa
opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s
posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo in kulturne
dejavnosti mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo
kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja.
Delovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti sega na področje
šolstva, športa, znanosti in kulture. Primarna dejavnost Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti je izvedba programov v okviru javne
službe. V okviru javne službe CŠOD izvaja tedenske programe šole v
naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami, kot
naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden
obveznih izbirnih vsebin, dneve dejavnosti (naravoslovni, kulturni,
tehniški in športni dnevi) in aktivne počitnice. Programi se izvajajo v
domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter na drugih
lokacijah po Sloveniji (dnevni centri), kar omogoča udeležencem, da
ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene
cilje.
Poleg javne službe zavod opravlja tudi tržno dejavnost: dejavnost
počitniških domov in letovišč, druge nastanitve za krajši čas, dajanje
športne opreme in drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
dejavnost okrepčevalnic in drugih obratov, dejavnost hotelov in
mladinskih prenočišč, trgovina na drobno v ne specializiranih
prodajalnah in drugo.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Vodstvo organa

Organigram organa

CŠOD Skupne službe (Centrala); CŠOD Ajda; CŠOD Bohinj; CŠOD
Breženka; CŠOD Burja; CŠOD Cerkno; CŠOD Čebelica; CŠOD Fara;
CŠOD Gorenje; CŠOD Jurček; CŠOD Kavka; CŠOD Kranjska Gora;
CŠOD Lipa; CŠOD Medved; CŠOD Murska Sobota; CŠOD Peca; CŠOD
Planica; CŠOD Planinka; CŠOD Radenci; CŠOD Rak; CŠOD Soča; CŠOD
Škorpijon; CŠOD Štrk; CŠOD Trilobit; CŠOD Vojsko; CŠOD Dnevni
centri; CŠOD Projektna enota;
•
•

Branko Kumer, MSc, direktor
Marija Kobetič Premru, namestnica direktorja, vodja
splošnega sektorja

V pripravi nov organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba
Martina Sever, samostojni strokovni delavec za splošne
zadeve
Telefon: 01 2348 601
Telefaks: 01 2348 630
e-pošta: info@csod.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega
področja organa
Notranji predpisi
• Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
• Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
Državni predpisi in podzakonski Register predpisov: Register predpisov RS
akti
SPLOŠNA ZAKONODAJA:
• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
• Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
• Zakon o zavodih
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
• Zakon o javnih financah
• Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
• Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
• Proračun Republike Slovenije
• Zakon o javnih uslužbencih
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o javnem naročanju
• Zakon o splošnem upravnem postopku
• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Zakon o računovodstvu
• Zakon o knjižničarstvu
• Zakon o založništvu

Državni predpisi in podzakonski PODROČNA ZAKONODAJA:
akti
• Zakon o vrtcih
• Zakon o osnovni šoli
• Zakon o glasbenih šolah
• Zakon o gimnazijah
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
• Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
• Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno –
izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v
osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
• Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive
• Pravilnik o posodabljanju vzgojno – izobraževalnega dela
• Pravilnik o financiranju šole v naravi
Predpisi EU
/
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov
/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
• Letni delovni in finančni načrt Centra šolskih in obšolskih
programskih dokumentov
dejavnosti
2.f Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov
/
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Katalog zbirk osebnih podatkov (Op.: Evidence v Katalogu zbirk
osebnih podatkov niso javne. Podatki iz njih so dostopni
upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
/
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Seznam vsebinskih sklopov
/

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
• dostop preko spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu
Opis dostopa do posameznih
www.csod.si
sklopov informacij
• fizični dostopa: na sedežu Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana od ponedeljka
do petka po predhodni najavi pri uradni osebi, pristojni za

posredovanje informacij.
4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Cenik za posredovanje
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
informacij javnega značaja
Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri
posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija,
elektronski zapis) na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in
stroškovnika.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
/
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih sklopov

