
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA 
 
 

I.                   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU              
 

1. Izdajatelj:  Srednja upravno administrativna šola Ljubljana 
2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnatelj Dušan Vodeb, prof.  
3. Datum prve izdaje kataloga: 1.3.2007  
4. Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2011  
5. Katalog je dostopen na spletni strani: http://wwwsuaslj.com 
6. Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v  tajništvu zavoda na naslovu Zdravstvena 

pot 10, Ljubljana  
7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A): 

•         Ravnatelj  Dušan Vodeb, 
telefon: 01/2317167, fax: 01/4315055 

•         Druga pooblaščena oseba: Darja Vidovič, pomočnica ravnateljice, 
telefon: 01/2317167, fax: 01/4315055 
 

 
II.                 SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 
 
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA 
Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana  
spletna stran:www.suaslj.com  
1. ORGANIGRAM: 
 

Ravnateljica Dušan Vodeb dusan.vodeb@guest.arnes.si  
telefon: 01/2317167 

Pomočnica ravnateljice Darja Vidovič  darja.vidovic1@guest.arnes.si  
telefon: 01/2317167 

 
Svetovalna služba Vida Hudnik  vida.hudnik@guest.arnes.si  

telefon: 01/4344528 
Poslovni sekretar Magda Mohorič magda.mohoric@guest.arnes.si  

telefon: 01/2317167 
Referat za dijake 
Izredno izobraževanje 

Luciana Šuran 
Zlata Zalar  

luciana.suran@guest.arnes.si 
zlata.zalar@guest.arnes.si  
Telefon: 01/4319378 

Tajnik POM Rihard Režek  rihard.rezek@guest.arnes.si  
janz.gluhodedov@guest.arns.si 
Telefon: 01/4319407 
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2. DELOVNO PODROČJE: 
 
Vzgoja in izobraževanje na področju: 

•         srednješolskega poklicnega izobraževanja za poklic administrator 
•         srednješolskega  strokovnega izobraževanja za poklic ekonomski tehnik  
•         srednješolskega poklicno strokovnega izobraževanja za poklic ekonomski 

tehnik PTI 
•         izredno izobraževanje na ravni: 
•         srednješolskega poklicnega izobraževanja za poklic administrator 
•         srednješolskega  strokovnega izobraževanja za poklic ekonomski tehnik  
•         srednješolskega poklicno strokovnega izobraževanja za poklic ekonomski 

tehnik PTI 
 

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

• IZOBRAŽEVANJE MLADINE :  
o izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja administrator  
o izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski 

tehnik 
o izobraževalni program srednjega poklicno strokovnega izobraževanja 

ekonomski tehnik PTI 
 
o Izdaja javnih listin:  
o spričevalo po zaključenih letnikih,  
o spričevalo o poklicni maturi,  
o spričevalo o zaključnem izpitu. 

 
• IZREDNO IZOBRAŽEVANJE :  

o izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja administrator  
o izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski 

tehnik 
o izobraževalni program srednjega poklicno strokovnega izobraževanja 

ekonomski tehnik PTI 
 

o Izdaja javnih listin:  
o spričevalo po zaključenih letnikih,  
o spričevalo o poklicni maturi,  
o spričevalo o zaključnem izpitu,  
o indeks. 

 
 

POGOJI za vključitev v posamezen program so navedeni na spletni strani zavoda: 
 naslov http://wwwsuaslj.com 
 

http://wwwsuaslj.com/


 

 
4. URADNE URE 
 

Tajništvo  Vsak dan  od 10.00 do 12.00  
Referat za dijake Vsak dan  od 10.00 do 13.00 
Šolska svetovalna služba Vsak dan  od   9.40 do 13.45 
Referat za izredno 
izobraževanje  

Od ponedeljka do četrtka 
petek  

od 13.00 do 17.00 
od 13.00 do 16.00 

 
 

III.              PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI 
RAZPOLAGA ZAVOD 

 
1. POVEZAVE 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:http://www.dz-rs.si  
• Druge povezave na državne registre:  

o EU portal: http://europa.eu  

o Mestna občina Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/  

o Zavod RD za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si 
 
2. SEZNAM SPREJETIH PROGRAMOV IN NAČRTOV za področje delovanja zavoda: 

• Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do 30. septembra za tekoče 
šolsko leto)  

• Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (do 30. 
septembra za vsako preteklo šolsko leto)  

• Vsebinski finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto (do 28. februarja za tekoče 
šolsko leto)  

• Poslovno in računovodsko poročilo (do 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  
- Letna bilanca  
- Poročilo o delu in poslovanju zavoda za posamezno šolsko leto 
-     Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  
- Izjava o varnosti  
- Evakuacijski načrt  
- Pravilnik o računovodstvu  
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- Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu 
(mobbing)  

- Poslovnik za delo sveta zavoda  
- Pravila šolske prehrane  
- Pravilnik o hišnem redu  
- Šolska publikacija 

 
Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami. 
 
6. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

• Podatki o pomembnih dogodkih zavoda:  
o Informativni dan: 10. 2. in 11. 2. 2012  
o Dan šole: določeno naknadno  
o Določeno z letnim delovnim načrtom šole 
 

• Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda: 
o   Sodelovanje s socialnimi  partnerji 
o   Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana – vključevanje v projekte 
o   Sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja – Projekt Zdrava šola 
o   Sodelovanje z območno enoto RK Ljubljana – Projekt Prva pomoč pomagam 

prvi 
o   Partnerstvo s Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za šport – 

uvajanje študentov in pripravnikov v pedagoški poklic 
o   Sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje – evalvacija prenovljenih 

programov 
o   Vključevanje v mednarodne projekte – izmenjava učiteljev in dijakov 
o   Vodenje konzorcija Unisvet – uvajanje prenovljenih programov s področja 

storitev 
o   Sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, Centrom za poslovno 

usposabljanje 
 

• Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi IJZ):  

o Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom. 
 
 
 
 
 
 
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 katerikoli spletni brskalnik. 
 



 

2. Opis fizičnega dostopa: 
o   na naslovu zavoda: Zdravstvena pot 10, Ljubljana; 
• uradne ure: vsak dan od 10.00 do 12.00 ure  
o   oseba, pooblaščena za sprejem vloge: Magda Mohorič 
 

3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami: 
o V zgradbi na naslovu Zdravstvena pot 10, Ljubljana,  dostop za invalide na 

invalidskem vozičku dostop ni mogoč  
o Na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).  
o V šoli je omogočen pogled v dokumentacijo s povečevalno lupo. 

 
V. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja 
informacij javnega značaja in DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO IJZ: 

• Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja 
neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. 
RS št. 40/2004). 

 
VI. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA v zvezi z izvajanjem izobraževalnih programov: 

• o pogojih za vpis v izobraževalne programe,  
• v zvezi z izbranimi kandidati na objavljena prosta delovna mesta. 

 
VII. ZAVOD JE PREJEL ZAHTEVO ZA POSREDOVANJE INFORMACIJE  
  JAVNEGA ZNAČAJA: 
 
 
 
                                                                                                          RAVNATELJ: 
                                                                                                          Dušan Vodeb 
 

 

 
 


