
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  
 
 

OŠ DRAVLJE 
 

 

 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU  
 
1. Izdajatelj: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1, Ljubljana 
2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Erna Čibej, ravnateljica  
3. Datum prve izdaje kataloga: oktober 2007 
4. Datum zadnje spremembe:  
5. Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.osdravlje.si 
6. Druge oblike: Tiskana oblika Kataloga je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu 
Klopčičeva ulica 1, Ljubljana 
7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zakona o 
medijih ZMed-A): 

• Erna Čibej, ravnateljica 
      poštni naslov: Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana 
      e-pošta: erna.cibej@guest.arnes.si 
      neposredna službena tel. št.: (01) 5072 600 
• druga pooblaščena oseba: Vesna Harej, pomočnica ravnateljice 
      poštni naslov: Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana 
      e-pošta: vesna.harej@guest.arnes.si 
      neposredna službena tel. št. (01) 5073 616 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU  
 
 

1. ORGANIGRAM:  
 
 

  

 

 

 



2.  DELOVNO PODROČJE:   
 

      a) Vzgoja  in  izobraževanje na področju: 
 

• osnovnošolskega izobraževanja, 
 

    b) dejavnost menz: 
 
• zagotavljanje malice in kosil osnovnošolskim učencem,  
• priprava  obrokov zunanjim naročnikom, 
• dostava hrane na naslov zunanjim naročnikom (catering).  

 

 

3. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom  
 
a) OSNOVNO ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE: 

 
• IZOBRAŽEVANJE UČENCEV po: 

- programu devetletne osnovne šole 
 

               -     in izdaja javne listine – spričevala. 
 
 

URADNE URE za starše/ zakonite zastopnike so vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure in v času 
rednih mesečnih govorilnih ur od 17.00 do 19.00 ure, v prostorih uprave. 
 

 

b) PREKRŠKOVNI POSTOPKI  po 102. členu Zakona o osnovni šoli - ZOsn (Ur. l. RS, št. 81 /2006   
-    ZOsn –  UPB3   ) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev po: 
 

• 4. členu ( zagotovitev izpolnitev osnovnošolske obveznosti otroku) in  
• 12. členu (starši ne vpišejo otroka v skladu z odločbo o usmeritvi otroka v program), 
• 45. oziroma 49. členu (ne vpišejo otroka v osnovno šolo oziroma otroka s posebnimi 

potrebami v OŠ v šolskem okolišu oziroma v skladu z odločbo o usmeritvi). 
 

 

 

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S 
KATERIMI RAZPOLAGA  
 

  

1.  Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje 
     delovanja zavoda:   

• Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si 
• Uradni list RS: www.uradni-list.si 
• Državni zbor: www.dz-rs.si 
• Druge povezave na državne registre: 

- EU portal 
- Mestna občina Ljubljana: www.ljubljana.si 

2.  Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda: 



 

• Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (ob izdaji kataloga za šolsko 
leto 2007/2008, nato pa do vsakega 30. septembra za tekoče šolsko leto); 

• Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu (ob izdaji 
kataloga za šolsko leto 2006/2007, nato pa vsakega 30. septembra za vsako 
preteklo šolsko leto); 

• Letno poročilo (poslovno poročilo, računovodsko poročilo - bilanca stanja, izkaz 
prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom) in inventurni elaborat (ob izdaji kataloga 
za koledarsko leto 2007, nato pa do vsakega 28. februarja za preteklo koledarsko 
leto); 

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod  
 
Zavod ne vodi oziroma upravlja z  javno evidenco. 
  

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov. 
 

5.  Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja 
 

- Ustanovitveni akt zavoda – Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Dravlje, z dne 
23.4.1980, št. 1-61-03/80 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dravlje z dne 
21.2.2005, št. 611-6/04-34; 

- Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2007/2008. z dne 27.9.2007. 
- Publikacija zavoda za šolsko leto 2007/2008. avgust 2007; 
- Kronika  zavoda, vodena od ustanovitve dalje; 
- Letna bilanca zavoda za leto 2006, z dne 28.2.2007; 
- Letno poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za š. l. 2006/2007. z dne 

27.9.2007; 
- Pravila zavoda, z dne 16.9.1998; 
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  zavoda, z dne 21.9.1999;  
- Pravilnik o kriterijih in merilih za  ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev v 

zavodu. z dne 28.9.1999; 
- Izjava o varnosti, z dne 20.12.2000; 
- Pravilnik o računovodstvu,  z dne 21.6.2000; 
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov, z dne 

28.1.1998; 
- Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti (se usklajuje s spremembami 

ZJN-1); 
- Poslovnik za delo sveta zavoda, z dne 29.6.2004;  
- Pravilnik o številu in hrambi žigov zavoda, z dne 22.10.1998; 
- Pravilnik o hišnem redu, (v Publikaciji). 

  

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.  
  

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja  
 

- Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu: 
 

• Dan šole – Sončkov dan (3. ali 4. sobota v septembru), 



• Evropska vas – zaključek projekta (v šoli pred dnevom zmage, na Hribarjevem nabrežju v 
centru Ljubljane pa 9.5. na Dan Evrope vsako leto), 

• Novoletni sejem (razstava in prodaja otroških izdelkov v decembru), 
• Eko šola kot način življenja (razstava in proslava ob Dnevu Zemlje v aprilu), 
• Koncert otroškega in mladinskega zbora (v prostorih Škofijske gimnazije konec maja), 
• Proslava ob zaključku bralne značke (v aprilu), 
• Skupne razredne ure in šolski plesi (vsaj štirikrat letno), 
• Pustni karneval, 
• Valeta, 
• Udeležba na različnih likovnih in literarnih natečajih. 

 

- Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda: 
 

• Šola za starše, 
• Hospitacijska šola (naši strokovni delavci so mentorji študentom Pedagoške fakultete, 

Filozofske fakultete, Fakultete za šport), 
• Mentorska šola za študijske skupine (izobraževanje strokovnih delavcev). 

 

 

 

 

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA     
ZNAČAJA  ZAVODA 
 

 1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo 
informacije javnega značaja:  
 
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Explorer ali Mozilla ) 
 

 2. Opis »fizičnega« dostopa:  
 
Informacije javnega značaja lahko dobite: 
-   na naslovu zavoda: OŠ Dravlje, Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana  
-   uradne ure: vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure in v času rednih mesečnih govorilnih ur od 
17.00 do 19.00 ure,  
-   v prostorih uprave v pritličju. 
 

     
3. 

 
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami: 
 
(v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja) 
 
V zgradbi na naslovu Klopčičeva 1 je možen  dostop z invalidskimi vozički za vpogled v 
dokumente. Dostop je mogoč skozi vrata na ploščadi na hodnik v pritličju, kjer omogočimo 
vpogled v dokument z informacijo javnega značaja.  

 

4.  Opis delnega dostopa: v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja. 

  

 



V. STROŠKOVNIK in CENIK  
materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (36. člen ZDIJZ-UPB2) 
IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 

Šola uporablja stroškovnik določen z ZDIJZ. 
 

 

 

VI. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA v zvezi z izvajanjem 
izobraževalnih programov 

 
• o pogojih za vpis v šolo, 
• o pogojih za vpis v drug šolski okoliš, 
• v zvezi z govorilnimi urami, roditeljskimi sestanki, interesnimi dejavnostmi, 
• v zvezi z delovanjem sveta zavoda in sveta staršev, 
• v zvezi z izbranimi kandidati na objavljena prosta delovna mesta, 
• v zvezi s prostimi termini za vadbo v telovadnici, 
• v zvezi s plačili, prijavo in odjavo prehrane. 

 

 

PRILOGA 1  
PODATKI O ZAPOSLENIH  
 
Vodstvo šole 

Ime in priimek 
Strokovni  
naziv 

Strok.  
področje 

Vrsta 
zaposlitve 

Erna Čibej Svetnica RP 
ravnateljica 

NDČ 

Vesna Harej Svetnica 
MAT-FIZ 
pom. ravn. 

NDČ 

 
Razredni pouk 

Ime in priimek 
Strokovni 
 naziv 

Strok. 
področje 

Vrsta 
zaposlitve 

Alenka Balon Svetovalka RP NDČ 
Lučka Černuta Svetovalka Vzgojiteljica NDČ 
Tia Stojanka Dončič  RP DČ 
Urška Dolinar  RP NDČ 
Vikica Hvalec – Zibelnik Mentorica RP NDČ 
Vesna Kramer (porod. d.) Mentorica RP NDČ 
Alenka Molk Svetovalka RP NDČ 
Maja Novak  RP NDČ 
Helena Pegan Svetovalka RP NDČ 
Petra Pivec  Mentorica RP NDČ 
mag. Vanja Sorjan Svetnica RP NDČ 



Nataša Tomec Mentorica RP NDČ 
Sena Volovšek Svetovalka Vzgojiteljica NDČ 
RP = razredni pouk 
 
Podaljšano bivanje 

Ime in priimek 
Strokovni 
naziv 

Strok. 
področje 

Vrsta 
zaposlitve 

Milena Bukovec  ZGO-SOC DČ 
Vesna Farkaš  Soc. del. DČ 
Jurij Kalan  ŠVZ DČ 
Marjetka Magister - Derlink Mentorica Vzgojiteljica NDČ 
Cvetka Stritih  BIO-KEM NDČ 
Zvonka Vujević Prislan  SOC. PED. DČ 
 
Predmetni pouk 

Ime in priimek 
Strokovni 
naziv 

Strok. 
področje 

Vrsta 
zaposlitve 

Milojka Badalič Mentorica SLO NDČ 
Vesna Bizalj  MAT-TIT DČ 
Jelka Černe Svetovalka ŠVZ NDČ 
Vesna Dakič  TJA DČ 
mag. Danilo Dominc Svetnik ŠVZ NDČ 
Magdalena Glavač Mentorica ZGO–SOC NDČ 
Milena Grubelnik – Kamenšek Mentorica GEO-ZGO NDČ 
Brigita Horvat 
(porod. dopust) 

 MAT-TIT NDČ 

Tanja Kogoj Mentorica LVZ NDČ 
Andreja Kozlevčar Svetovalka GVZ NDČ 
Tjaša Milijaš (porod. dopust)  TJA NDČ 
Nevenka Možek  TJA-TJN NDČ 
Jasna Rozman Mentorica KEM-GOS NDČ 
Lidija Rupnik Svetovalka SLO NDČ 
Diana Rutar Mentorica BIO-GOS NDČ 
Nives Zavodnik Mentorica MAT-FIZ NDČ 
 
Drugi strokovni delavci 

Ime in priimek 
Strokovni 
naziv 

Strok. 
področje 

Vrsta 
zaposlitve 

Barbara Eržen 
(porod. dopust) 

 Računalnikar NDČ 

Tomaž Hožič  Računalnikar DČ 
Barbara Koritnik Svetovalka SLO-KNJ NDČ 
 
 



Svetovalni delavci 

Ime in priimek 
Strokovni 
naziv 

Strok. 
področje 

Vrsta 
zaposlitve 

Mojca Klug Mentorica Spec. ped. NDČ 
Nada Liplin Svetnica Psihologinja NDČ 
Jelka Štritof Svetnica Pedagoginja NDČ 
 
Administrativni in tehnični delavci 

Ime in priimek Del. področje 
Vrsta 
zaposlitve 

Fatima Djogić Čistilka NDČ 
Fadila Gerzić Čistilka NDČ 

Sefa Hamzić 
Kuhinjska 
pomočnica 

NDČ 

Tomaž Kranjc Računovodja NDČ 
Mine Kuduzović Čistilka NDČ 
Gojko Marić Hišnik DČ 

Miroslava Milanić 
Kuhinjska 
pomočnica 

NDČ 

Mara Petković Čistilka NDČ 

Jelka Pongračič 
Kuhinjska 
pomočnica 

NDČ 

Zlate Šabić Čistilka DČ 
Eva Vavpotič Tajnica NDČ 
Miroslav Zidar Kuhar NDČ 
 
Čakanje na delo doma 

Ime in priimek Del. področje 
Vrsta 
zaposlitve 

Marko Govekar Hišnik NDČ 
Zorica Šabić Čistilka NDČ 
 
 
 
 

             RAVNATELJICA: 
                              ERNA ČIBEJ, prof. 
 

 

 

 
       
 


