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1. Osnovni podatki o katalogu 
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Odgovorna uradna oseba: Helena Ocvirk, ravnateljica 

Datum prve objave kataloga: Datum sprejema kataloga:  1. 9. 2006 

Datum zadnje spremembe: 27. 1. 2023 

Katalog je dostopen na 

spletnem naslovu: 

http://www.olgica.si 

 

Druge oblike kataloga V fizični obliki v tajništvu zavoda od 7. do 14. ure 

 

 

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

 Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega področja 

organa 
Osnovna šola Olge Meglič je bila ustanovljena s sklepom SO Ptuj 

leta 1979. 

Osnovno šolo Olge Meglič je v skladu z novo zakonodajo ustanovil 

Svet Mestne občine Ptuj z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Olge Meglič dne 26. 5. 1997. 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 5 in je začel veljati osmi 

dan po objavi v Uradnem listu dne 29. 5.1997. 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega splošnega 
izobraževanja za potrebe  Mestne občine Ptuj. Gravitacijski okoliš 

obsega: 

• mestne četrti: Center, Ljudski vrt, Panorama 

• primestno četrt: Grajena  

 

GRAVITACIJSKI  OKOLIŠ OŠ OLGE MEGLIČ 

Cafova ulica, Črtkova ulica, Čufarjeva ulica, Dravska ulica od št.  
12 –31, Erjavčeva pot, Gajzerjeva ulica, Grajska ulica, Jenkova ulica, 

Kettejeva ulica, Klepova ulica, Krčevina pri Ptuju od 64/a – 87, 
Maistrova ulica, Med vrti, Mestni vrh od št. 17/a – 73 in št. 75, 

Muzejski trg, Na gradu, Na hribu, Orešje, Pivkova ulica, Prešernova 
ulica, Raičeva ulica, Reševa ulica, Sovretova pot, Štuki, Ulica kneza 

Koclja, Ulica Vide Alič, Ulica 25. maja – neparne številke (razen št. 

1 in 1/a), Ulica 5. prekomorske od št. 11 – 21, Vičava, Volkmerjeva 
cesta od št. 16 naprej, Zavčeva ulica. 

 
Zavod je  dolžan vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če 

ima proste kapacitete, ki omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil 

oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo maksimalno število 
otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja 

pristojnega ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško 
manj kvalitetne oblike dela. 

 
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

• pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo, 

• praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci, 

• organizirana svetovalna služba, 

• knjižničarska dejavnost, 

• izposojo učbenikov v okviru učbeniškega sklada, 

• zgodnje učenje tujih jezikov in računalništva, 

• jutranje varstvo, 

http://www.olgica.si/


• varstvo vozačev, 

• tečaj plavanja v 3. razredu, 

• organizacija in priprava šolske prehrane, 

• organizacija in izvajanje drugih programov in dejavnosti kot so 

šolske prireditve,  tekmovanja učencev, strokovno 
izobraževanje in usposabljanje za potrebe staršev, zaposlenih 

delavcev in drugih javnih zavodov, 

• tabori in šole v naravi, 

• oddajanje telovadnic in šolskih prostorov za vzgojno-
izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z 

ustanoviteljem. 
 

OŠ Olge Meglič si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost 

na vseh področjih svojega dela. Sledi Razvojnemu načrtu zavoda. 
Sodeluje v projektih na nacionalnem in mednarodnem nivoju kot 

so: Eko šola, Zdrava šola, Šolska shema, Rastem s knjigo Branje ne 
pozna meja,  Trajnostna mobilnost, Prostovoljstvo, Erasmus+, 

SPIRIT ter v številnih drugih projektih, ki so določeni z Letnim 

delovnim načrtom šole.  
 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 

Osnovna šola Olge Meglič 

Seznam  organov zavoda 

 
Organi zavoda 

SVET ŠOLE: dr. Renata Debeljak – predsednica 
RAVNATELJICA: Helena Ocvirk 

POMOČNICA RAVNATELJICE:  Brigita Krajnc 

SVET STARŠEV:  Milan Klemenc –  predsednik 
  

Strokovni organi 

Učiteljski zbor 
 

Razredniki 
 

 

 
Oddelčni učiteljski zbor 

 
 

 
 

 

Strokovni aktivi 

Učiteljski zbor OŠ Olge Meglič sestavljajo vsi strokovni delavci 
šole. 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-
vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in šolsko svetovalno 

službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 
Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno 

delo v posameznem oddelku 
Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi 

sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in 
drugi strokovni delavci. 

 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. 
predmetnega področja. 

Aktiv prvega vzgojno izobraževalnega obdobja 
Aktiv drugega vzgojno izobraževalnega obdobja 

Aktiv tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja 

Aktiv OPB 
Aktiv jezikovno umetnostno področje 

Aktiv naravoslovno matematično področje 
Aktiv svetovalne službe 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
Kontaktni podatki uradne osebe , pristojne za posredovanje informacij 

Pristojna oseba Helena Ocvirk, ravnateljica 

helena.ocvirk@olgica.si 
 

Tel.: (02) 749 20 12 
Fax: (02) 749 20 11 

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda 

Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag: 

Predpisi lokalne skupnosti 

 

Akt o ustanovitvi 

 

Državni predpisi 
 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) 

 
Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli: 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli 
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja 
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole  
  
Skupni zakoni 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)  
 
Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)  
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-
izobraževalnih zavodih 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole  
Pravilnik o financiranju šole v naravi 
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj 
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole   
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela 
Pravilnik o potrjevanju učbenikov 
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence 
udeležencev vzgoje in izobraževanja 
Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne 
zavode 
 

Zakon o zavodih 
Zakon o javnih naročilih 

Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem 

izobraževanju v nazive 
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in 

srednjem šolstvu v plačilne razrede 

mailto:helena.ocvirk@olgica.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11584&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11251&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6096&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6096&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11347&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9024&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO445&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6564&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5896&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO445&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6564&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5896&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED4894&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED4894&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7973&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5933&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7977&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4226&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12027
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12484
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10764&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10764&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9804&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9804&pogled=osnovni


Interni predpisi Poslovnik o delovanju sveta zavoda OŠ OM 
Pravila delovanja sveta staršev OŠ OM 

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ OM 
Pravilnik o statusu športnika in kulturnika OŠ OM 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ OM 

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj, nagrad učencem OŠ OM 
Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe OŠ OM 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest OŠ OM 
Navodila o gibanju knjigovodskih listin 
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov  

Pravilnik o osnovah in merilih za delitev sredstev za plače in druge 

osebne prejemke delavcev OŠ OM 
Pravilnik o računovodstvu OŠ OM 

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev OŠ OM 
Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov 

Pravilnik o požarni varnosti OŠ OM 

Načrt požarne varnosti in oceno požarne ogroženosti OŠ OM 
Pravila knjižničnega reda 

Vzgojni načrt OŠ OM 
Pravila šolskega reda OŠ OM 

Pravila hišnega reda OŠ OM 

Pravila šolske prehrane OŠ OM 
Dodelitev sredstev za subvencioniranje prehrane 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov  

Seznam programskih dokumentov Letni delovni načrt šole 

Letna učna priprava učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
Poročilo o realizaciji dela LDN in poročilo o samoevalvaciji 

Letno poročilo zavoda 

Program dela, kadrovski in finančni načrt za posamezno koledarsko 
leto 

Evidenca delovnega čas 
iLDNČ 

  

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

- vpis učencev v 1. razred 

- postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav) 

- napredovanje strokovnih delavcev v nazive in vseh delavcev šole v plačne razrede 
- izrekanje vzgojnih opominov 

- vpis učencev iz drugih šol 
- prešolanje učencev na druge šole 

- imenovanje ravnatelja 

- identifikacija nadarjenih učencev 
- postopek obravnave učencev s posebnimi potrebami 

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk Podatki o učencih in starših 

Podatki o šolski prehrani 
Športno-vzgojni karton 

Popis nepremičnin 

Evidenca učencev s posebnimi potrebami 
Evidenca nadarjenih učencev 

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja 

Sklopi informacij  Večina informacij je dostopna prek spletne strani: www.olgica.si 
in v tajništvu OŠ Olge Meglič 

 

 
 

http://www.olgica.si/


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

sklopov informacij: 

- spletna stran www.olgica.si 

- fizična oblika: informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 7. 

do 14 ure na sedežu zavoda  (ustno preko telefona ali pisno preko 
elektronske pošte).  

 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 

zahtevanih informacij  

- jedilnik 

- šolski koledar  
- govorilne ure in roditeljski sestanki 

- urnik  
- pravila šolskega reda 

- številčno stanje otrok 

- številčno stanje zaposlenih  
- javna naročila 

- potrdilo o vpisu 

 

 

 Helena Ocvirk, ravnateljica 
  

 

http://www.olgica.si/

