KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletu:
Druge oblike kataloga:

Osnovna šola Stična
Cesta občine Hirschaid 1,
1295 Ivančna Gorica
01 78 87 260
01 78 87 265
tajnistvo@os‐sticna.si
Marjan Potokar, ravnatelj
April 2008
Oktober 2020
http://www.os‐sticna.si/?page_id=8
Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S
KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji šole
Podatki o šoli
Javni vzgojno‐izobraževalni zavod je ustanovila Občina Ivančna Gorica z Odlokom o ustanovitvi javnih
vzgojno‐izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Ivančna Gorica in je vpisan v
razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.
Osnovna šola opravlja javno službo na področju:
 85.200 ‐ osnovnošolsko izobraževanje.
Poleg osnovne dejavnosti opravljata osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o
ustanovitvi.
Zavod posluje pod imenom:
Skrajšano ime zavoda:

Osnovna šola Stična
OŠ Stična

V sestavo zavoda sodijo:
– matična šola, Cesta občine Hirschaid 1, Ivančna Gorica, od 1. do 9, razreda,
oddelki za izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom osnovnošolskega
izobraževanja so v sklopu matične šole,
– Podružnična šola v Ambrusu, Ambrus 33, 1303 Zagradec, od 1. do 5. razreda,
– Podružnična šola na Krki, Krka 1a, 1301 Krka, od 1. do 5. razreda,
– Podružnična šola na Muljavi, Muljava 3, 1295 Ivančna Gorica, od 1. do 3. razreda,
– Podružnična šola v Stični, Stična 24, 1295 Ivančna Gorica, od 1. do 3. razreda,
– Podružnična šola v Višnji Gori, Cesta na Polževo 26, 1294 Višnja Gora, od 1. do 9. razreda,
– Podružnična šola v Zagradcu, Zagradec 33, 1303 Zagradec, od 1. do 9. razreda in
Podružnična šola Zagradec program osnovnošolskega izobraževanja od 6. do 9. razreda izvaja še za
učence Podružnične šole Krka in Podružnične šole Ambrus.
Odgovornost za učence prevzemajo strokovni delavci šole v času izvajanja vzgojno‐izobraževalnih
dejavnosti in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,...) na področju šolskega
prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski
prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.
Šolski okoliš
Za matično šolo posamezne podružnice je šolski okoliš določen v odloku.

Organi šole
 svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
Strokovni organi šole
 učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Organigram

Seznam notranjih organizacijskih enot:
Naziv in naslov:
Matična šola, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica
Telefon:
01 78 87 260
Elektronski naslov:
tajnistvo@os‐sticna.si
Naziv in naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja podružnice:

Podružnična šola v Ambrusu, Ambrus 33, 1303 Zagradec
01/ 780 10 88
natasa.svener‐skrajnar@os‐sticna.si
Nataša Švener Škrajnar

Naziv in naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja podružnice:

Podružnična šola na Krki, Krka 1a, 1301 Krka
01 788 73 93
toncka.rajer@os‐sticna.si
Tončka Rajer

Naziv in naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja podružnice:

Podružnična šola na Muljavi, Muljava 3, 1295 Ivančna Gorica
01/ 787 63 69
polona.strmole@os‐sticna.si
Polona Strmole

Naziv in naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja podružnice:

Podružnična šola v Stični, Stična 24, 1295 Ivančna Gorica
01/ 788 72 80
simonca.barle‐krese@os‐sticna.si
Simonca Barle Krese

Naziv in naslov:

Podružnična šola v Višnji Gori, Cesta na Polževo 26,
1294 Višnja Gora
01/ 788 40 30 in 01/ 788 44 41
barbara.pavovec@os‐sticna.si
Barbara Pavovec

Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja podružnice:

Naziv in naslov:
Podružnična šola v Zagradcu, Zagradec 33, 1303 Zagradec
Telefon:
01 620 74 01
Elektronski naslov:
darja.strah@os‐sticna.si
Vodja podružnice:
Darja Strah
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:
Marjan POTOKAR Delovno
mesto in naziv:
ravnatelj, profesor
Elektronski naslov:
marjan.potokar@os‐sticna.si
Poštni naslov:
Osnovna šola Stična, Cesta občine Hirschaid 1,
1295 Ivančna Gorica
Službena telefonska številka:
01 788 72 62
Druge kontaktne osebe
Ime in priimek:
Telefon:
Elektronski naslov:

Lidija Zajc, pomočnica ravnatelja
01/ 78 87 269
lidija.zajc@os‐sticna.si

Ime in priimek:
Telefon: telefon:
Elektronski naslov:

Jasmina Selko, pomočnica ravnatelja
01/ 78 87 268
jasmina.selko@os‐sticna.si

Ime in priimek:
Telefon: telefon:
Elektronski naslov:

Barbara Maver, pomočnica ravnatelja
01/ 78 87 261
barbara.maver@os‐sticna.si

Ime in priimek:
Gregor Arko, pomočnik ravnatelja
Telefon:
01/ 78 87 273
Elektronski naslov:
gregor.arko@os‐sticna.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:
‐ predpisi s področja vzgoje in izobraževanja
‐ predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja
‐ predpisi s področja otrok s posebnimi potrebami

povezava
povezava
povezava

Povezava na odlok o ustanovitvi v Uradnem listu RS, št. 25/2015
‐ Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno‐izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini
Ivančna Gorica
Splošni akti šole: VzgojninačrtOsnovne
šoleStična ŠolskapravilaOsnovnešole
Stična Hišnirednamatičnišoli Pravila
šolskeprehrane Pravilaoprilagajanju
šolskihobveznosti Šolskisklad

2.č Seznam predlogov predpisov
‐ predlogi predpisov s področja izobraževanja
povezava
2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumentov po vsebinskih sklopih
‐ Šolski koledar zatekočešolskoleto
‐ Publikacija zatekočešolskoleto
‐ Letni delovni načrt zatekočešolskoleto
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN‐3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU e‐NAROČANJE:
povezava
2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih
storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
‐ Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
‐ Postopek za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
‐ Postopek za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede
‐Vpis otrok v prvi razred
‐ Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca
‐ Odločanje o podelitvi, dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca ‐ perspektivnega ali
vrhunskega športnika/perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika
2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)
Šola ne vodi javnih evidenc.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja
Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih:
‐ Matična šola (Ivančna Gorica)
povezava
‐ Podružnična šola v Ambrusu
povezava
‐ Podružnična šola na Krki
povezava
‐ Podružnična šola na Muljavi
povezava
‐ Podružnična šola v Stični
povezava
‐ Podružnična šola v Višnji Gori
povezava
‐ Podružnična šola v Zagradcu
povezava
‐ Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest ‐ potrdi vsako šolsko leto pristojno ministrstvo.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
 za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox).
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
 osebni dostop na sedežu šole,
 dostop po elektronski poti.
Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:
 ustna zahteva,
 preko telefona,
 po elektronski poti.
Formalna zahteva:
 podana ustno na zapisnik,
 pisna zahteva po pošti,
 vložitev zahteve po elektronski pošti.
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
 dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po
prehodnem dogovoru.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16.,
17. in 18. člena. Uredbaoposredovanjuinponovniuporabiinformacijjavnegaznačaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena
Uredbaoposredovanjuinponovniuporabiinformacijjavnegaznačaja

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ OZ. TEMATSKIH
SKLOPOV
Ni zahtev.

podpis ravnatelja

