
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Št. akta: 007-1/2018/4 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: 

OSNOVNA ŠOLA DOBROVA 
Cesta 7. maja 20 
1356 DOBROVA 
 
Telefon: 01 360 12 20 
E-naslov: o-dobrova.lj@guest.arnes.si 
 
TRR: 01221 603064 8907 
Matična številka: 5084415000 
Davčna številka: 13274546 
 
V sestavo OŠ Dobrova sodi enota vrtca Dobrova in enota vrtca Brezje. 
 

ENOTA VRTEC DOBROVA 
Stara cesta 13 
1356 DOBROVA 
Telefon: 01 360 12 42 
 

 ENOTA VRTEC BREZJE 
Brezje 18 
1356 DOBROVA 
Telefon: 01 360 12 50 
 

E-naslov: o-dobrova.lj@guest.arnes.si 
 
TRR: 01221 603064 8907 
Matična številka: 5084415000 
Davčna številka: 13274546 
 

Odgovorna uradna oseba:  

Ravnatelj: Viljem Kovačič, profesor športne vzgoje 
Telefon: 01 360 12 22 
E-naslov: viljem.kovacic@guest.arnes.si 
 
Datum prve objave kataloga: 5. 2. 2009 

Datum zadnje spremembe: 21. 3. 2018 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osdobrova.si 

Druge oblike kataloga: tiskana oblika, dostopna v tajništvu šole 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH,  S KATERIMI  RAZPOLAGA 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis delovnega področja zavoda:  

• Osnovnošolsko  izobraževanje 
• Predšolska vzgoja 
• Oskrba z jedmi 
• Medkrajevni in drugi cestni promet 
• Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
• Umetniško uprizarjanje 
• Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
• Umetniško ustvarjanje 
• Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
• Obratovanje športnih objektov 
• Druge športne dejavnosti 
• Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

Katalog javnih storitev, ki jih šola zagotavlja svojim uporabnikom: 

Osnovnošolsko izobraževanje 
Izobraževanje učencev po: 

• programu osnovnošolskega izobraževanja, 

• po posebnem programu vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja za 
otroke s posebnimi potrebami. 

Izdaja javne listine – spričevala. 

Podatki o organizaciji zavoda 

Osnovna šola Dobrova 
Cesta 7. maja 20 
1356 Dobrova 
 
Vrtec pri Osnovni šoli Dobrova 
 
ENOTA VRTCA DOBROVA 
Stara cesta 13 
1356 Dobrova 
Telefon: (01) 360 12 42 
 
ENOTA VRTCA Brezje 
Brezje 18 
1356 Dobrova 
Telefon: (01) 360 12 50 
 
 
 
Svet šole 
 
5 predstavnikov delavcev šole: Simona Glavič, Karin Armič, Irena Dovjak, Ksenija Pišljar, Roman Glavič 
 



3 predstavniki staršev: Mihael Alič, Urška Guzelj, Zlatko Ostanek 
 
3 predstavniki ustanovitelja: Andreja Dolinar, Nataša Peljhan, Marija Šenk 
 
Svet staršev: V svetu staršev je po en predstavnik staršev posameznega razreda in oddelka vrtca 
 
Ravnatelj šole: Viljem Kovačič 
Telefon: 01 360 12 22 
E-naslov: o-dobrova.lj@guest.arnes.si 
 
Pomočnica ravnatelja za šolo: Romana Novak Mlinar 
 
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Mojca Kogoj 
 
Poslovna sekretarka: Valerija Božič 
 
Predsednica Sveta šole: Simona Glavič 
 

 Kontaktni podatki uradne osebe 

Ravnatelj: Viljem Kovačič 
Naslov: Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova 
Telefon: 01 360 12 22 
E-naslov: o-dobrova.lj@guest.arnes.si 
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Organigram zavoda:

  

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega  
      področja javnega zavoda 

Državni predpisi 

• Zakon o zavodih 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
• Zakon o šolski inšpekciji  
• Zakon o delovnih razmerjih 
• Zakon o javnih uslužbencih  
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
• Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja  
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• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede  
• Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  
• Zakon o javnih naročilih  
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo 

skupine otrok 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov  
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
• Zakon o splošnem upravnem postopku  
• Zakon o osnovni šoli  
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ  
• Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli  
• Pravilnik o dokumentaciji v OŠ  
• Pravilnik o izvajanju diferenciacije v osnovni šoli  
• Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli  
• Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli  
• Pravilnik o financiranju šole v naravi  
• Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj  
• Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane 
• Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij 
• Pravilnik o izobraževanju učencev v osnovni šoli s posebnimi potrebami na domu  
• Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2) 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
• Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah 
• Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic 
• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  
• Pravilnik o plačilih staršev  
• Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

 

Predpisi lokalnih skupnosti 
Predpisi EU 
Pravno informacijski sistem 
 
 
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov 
Državni register predpisov 
Lokalni register predpisov 
EU portal 

2.e Seje sveta javnega zavoda 

Seje sveta javnega zavoda 

2.f  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Program razvoja zavoda 
Letni delovni načrt 
Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 
Finančni načrt 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=69976
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4226
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4298
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6047
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6047
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200624&stevilka=970
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113609
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114836
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200663&stevilka=2720
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8850
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9023
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200461&stevilka=2810
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7977
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/
http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11110
http://www.uradni-list.si/1/content?id=58651&part
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85411&part
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r05&p_predpis=ZAKO445
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r07&p_predpis=ZAKO2057
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r00&p_predpis=PRAV3140
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r00&p_predpis=PRAV7890
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r06&p_predpis=PRAV7036
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://europa.eu/index_sl.htm


Poročilo o realizaciji finančnega načrta 
Kurikulum za vrtce 
Publikacija za šolskega leta 
Hišni red 
Vzgojni načrt  
 
2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
 
Postopek imenovanja ravnatelja zavoda 
Razpisi delovnih mest 
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register 
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda 
Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive 
Postopek dodelitev sredstev za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki) 
Postopek za dodelitev statusa učencev 
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc 
Postopki na osnovi pritožb zaposlenih 
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred 
Vpis učencev iz drugih šol 
Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode 
Izrekanje vzgojnih ukrepov 
Javno naročanje po ZJU2 – Portal javnih naročil 
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja 
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: 
Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o 
splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo 
postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. 
Normativna podlaga: 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

• Katalog evidence o stroških dela 

• Katalog evidence o izrabi delovnega časa 

• Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov 

• Katalog evidence o poškodbah pri delu 

• Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 

• Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 

• Katalog evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom 

• Katalog evidence  izvajalcev del po delovršnih pogodbah 

• Katalog evidence o zaposlenih delavcih, 

• Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in o njihovih starših, 

• Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah, 

• Katalog zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih  in morfoloških značilnostih učencev, 

• Katalog zbirke podatkov o učencih in otrocih iz vrtca, ki potrebujejo pomoč oziroma 
svetovanje, 

• Katalog evidence vpisanih in vključenih otrok v vrtec,  

• Katalog evidence plačil staršev oskrbnine vrtca. 
  

http://871.gvs.arnes.si/joomla_vrtec/index.php/dokumenti/category/1-pravilniki?download=7:pravilnik-o-sprejemu-otrok-v-vrtec
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r06&p_predpis=ZAKO3336


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda – v pripravi 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

Šola in vrtec ne vodita drugih informatizacijskih zbirk podatkov. 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

3.1 Neposreden dostop 

Osebno 

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo v javnem zavodu vsak 
delovnik v času uradnih ur.  

Po elektronski poti 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu: 
http://www.osdobrova.si 

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.  

4. STROŠKOVNIK 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:  

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne 
stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski 
zapis). 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za 
posredovanje informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja 
ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanje 
svobode izražanja, kulture  in umetnosti ter uporabe informacij s strni medijev. 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam je v pripravi. 


