
Katalog informacij javnega značaja 
  
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda GLASBENA ŠOLA TOLMIN 

Prešernova 4, 5220 Tolmin 

Odgovorna uradna oseba Ravnateljica Maja Klanjšček, prof.  

gs-tolmin@guest.arnes.si 

Tel.:05/381 12 65 

Datum sprejema kataloga 20. 12. 2013 

Datum zadnje spremembe / 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

http://www.gs-tolmin.si/ 

Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu glasbene šole 

  

   

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

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 
področja organa 

javno veljavni izobraževalni program za glasbene šole 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Glasbena šola Tolmin, Prešernova 4, 5220 Tolmin    
 telefon: 05/381 12 60 

Oddelek Most na Soči,  Most na Soči 18 a, 5216 Most na Soči 
 telefon: 041 774 247 

Oddelek Podbrdo, Podbrdo 32,  5243 Podbrdo 
  telefon: 041 753 505 

Oddelek Kobarid, Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid 
  telefon: 041 760 638 

Oddelek Bovec,  Mala vas 121, 5230 Bovec 
   

Organigram organa Organigram zavoda 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba Ravnateljica Maja Klanjšček, prof.  

gs-tolmin@guest.arnes.si 

Tel.: 05/381 12 65 

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

mailto:gs-tolmin@guest.arnes.si
organigram.pdf
mailto:gs-tolmin@guest.arnes.si


organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Notranji predpisi  Odlok o ustanovitvi 
 Pravilnik o delu sveta zavoda 
 Pravilnik o računovodstvu 
 Pravila o gibanju računovodskih listin 
 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Glasbeni šoli Tolmin 
 Sistemizacija delovnih mest 
 Pravilnik o popisu 
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 
 Pravilnik izposoje godalnih instrumentov na oddelku za 

instrumente s strunami 
 Pravilnik o rabi, varovanju pečatov in ključev GŠ  Tolmin 
 Register tveganj 
 Načrt integritete 
 Izjava o varnosti z oceno tveganja s prilogami 

Državni predpisi Povezave na državni register 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 

 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 strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja  
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  
 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in 

športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov  
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne 

razrede  
 Zakon o javnih naročilih  
 Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije  
 Zakon o varstvu osebnih podatkov  
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
 Zakon o splošnem upravnem postopku  
 Zakon o glasbenih šolah  
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v GŠ  
 Pravilnik o šolski dokumentaciji v GŠ  

http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/1.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/2.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/3.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/4.htm
http://domzale.glasbenasola.org/katalog/zakoni/5.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/6.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/7.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/8.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/8.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/9.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/9.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/10.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/11.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/11.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/12.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/12.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/13.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/14.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/15.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/16.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/17.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/18.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/19.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/19.htm
http://www.glasbena-kp.net/katalog/zakoni/20.htm


 Pravilnik o šolskem koledarju za GŠ  
 Pravilnik o publikaciji v  GŠ  
 Pravilnik o izvajanju pouka v GŠ  
 Pravilnik o normativih in standardih v GŠ  
 Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, 

korepetitorji in knjižničarji v GŠ  
 Pravilnik o šolskem redu v GŠ  
 Zakon o računovodstvu 

Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov, 
EU portal: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ 
 
• Evropska zakonodaja 
• Direktiva 2003/98/ES 
 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predp
isov/ 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

 Letni delovni načrt šole za posamezno šolsko leto 
 Letno poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo 

šolsko leto 
 Finančni plan zavoda 
 Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov in 

odhodkov) za koledarsko leto 
 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

 Postopek imenovanja ravnatelja zavoda 
 Sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo 
 Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet 
 Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Interni seznam katalogov 
zbirk osebnih podatkov 

 Katalog evidence o zaposlenih delavcih 

 Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in 
starših oz. skrbnikih, če gre za mladoletne učence 

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

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 
 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 

Sklopi informacij   Tekoči šolski koledar 
 Šolska publikacija  
 Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno 

šolo 
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3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij 

Večina informacij je dostopna preko spleta  
http://www.gs-tolmin.si/ ob vsakem času.  
 
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka 
do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, 
pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.  
 

 
 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam desetih 
najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma 
tematskih sklopov  

1. Splošne kontaktne informacije 
2. Informacije o vpisu 
3. Višini prispevka staršev za izobraževanje otrok  
4. Šolski koledar 
5. Učitelji po predmetih in lokacijah 
6. Nastopi 

 
 
 
 
 

 podpis odgovorne osebe 
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