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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

(KIJZ) 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
Naziv šole: Glasbena šola Risto Savin Žalec 
Naslov: Aškerčeva 9  
Pošta: 3310 Žalec 
Telefon: 00386 03 710 28 60 
E-naslov: tajnistvo@gszalec.si 
Odgovorna uradna oseba: Mag. Gorazd Kozmus, ravnatelj šole 
Datum objave kataloga: 18.4.2011 
Datum zadnje spremembe: 3.12.2019 
Katalog je dostopen na spletu: http://www.gszalec.si/ 
Druge oblike kataloga: KIJZ v pisni obliki je dostopen na sedežu šole.  

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 
KATERIMI RAZPOLAGA 
Glasbena šola je javni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine 1.9.1957. 
 
Glasbena šola (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnosti na področju 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
Poleg glasbene dejavnosti  opravlja še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi. 
 
Šolski okolišu šole obsega: Občine Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko. 
 
Organi šole so:   

–   svet šole,   
–   ravnatelj,   

–   svet staršev,  

–   strokovni organi: učiteljski zbor, strokovni aktiv, ki opravljajo naloge v  
     skladu z zakonom.. 

 

a) Podatki o organizaciji šole 

Organizacijske enote  

dislocirani oddelek Polzela  Grajski trg 1, 3310 Polzela 
dislocirani oddelek Prebold Graščinska 7, 3312 Prebold 
dislocirani oddelek Braslovče Rakovlje 15b, 3314 Braslovče 
dislocirani oddelek           Vransko Vransko 23, 3305 Vransko 

Organigram   Dostop do organigrama šole 
 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za: 

 posredovanje informacij javnega značaja 

Ime in priimek pristojne osebe: Mag. Gorazd Kozmus 
Delovno mesto in naziv: Ravnatelj 
Elektronski naslov: tajnistvo@gszalec.si 
Poštni naslov: Glasbena šola Risto Savin Žalec, Aškerčeva 9, 3310 Žalec 
Službena telefonska številka: 00386 3 710 28 60 

http://www.gszalec.si/
http://www.gszalec.si/sola/organi-sole
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 posredovanje splošnih informacij: 

Ime in priimek pristojne osebe: Nika Godler, mag.soc. 
Elektronski naslov: tajnistvo@gszalec.si 
Poštni naslov: Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, Aškerčeva ulica 9, 3310 Žalec 
Službena telefonska številka: (00386) 3 7100 2860 ali 051 454 457 

 varstvo osebnih podatkov: 

Ime in priimek pristojne osebe: Maja Krivec, univ. dipl. prav. 

Delovno mesto in naziv: pravna svetovalka, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč 

d.o.o.,  
Elektronski naslov: maja@czpp.si 
Poštni naslov: Mariborska cesta 69, 3000 »Risto Savin« Žalec 

Službena telefonska številka: 059 340 911 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja šole s povezavami na vsebino posameznega 
    predpisa 

Skupni zakoni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                    
Zakon s področja glasbene šole Zakon o glasbeni šoli (ZGla)  
Podzakonski akti  izdani na podlagi ZOFVI 

izdani na podlagi ZGla 
Dostop do seznama predpisov - PIRS                                  Pravno informacijski sistem                                   

č) Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti 

Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu               E-Demokracija 
Seznam predpisov Evropske unije EUR-Lex 
Seznam predpisov v lokalnem registru predpisov: 

 Odlok o ustanovitvi šole in spremembe  
                                                             

Dostop do odlok in sprememb  

d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Državni predpisi 

• Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 
• Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Risto Savin Žalec s 

spremembami  
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI  

• Zakon o glasbenih šolah – ZGla  

• Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah  
• Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole  

• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah  
• Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli  

• Pravilnik o sprejemu dopolnjenega predmetnika in učnih načrtov v izobraževalnem programu Glasba  

• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah  
• Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli  

• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole  
• Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih 

šolah 
• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 

• Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1  

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju -ZSPJS  
• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede  

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju  
• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  

• Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave 

• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPnd  
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji – KPVIZ  

• Kolektivna pogodba za javni sektor –KPJS  
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive  

• Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  
• Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  

• Zakon o šolski inšpekciji  

• Zakon o knjižničarstvu  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2063
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e25821
http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html?rijs=12519
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sl
https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=22638&obcina=BRASLOV%C4%8CE
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• Zakon o varstvu osebnih podatkov  
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  

• Zakon o splošnem upravnem postopku  

• Zakon o računovodstvu  
• Zakon o javnih naročilih – ZJN-3  

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva  
• Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov  
 

Predpisi EU 

EUR-Lex 

 

Notranji predpisi 

• Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Izjava o varnosti z oceno tveganja  

• Požarni red  
• Register tveganj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc 
• Pravilnik o računovodstvu  

• Pravilnik o popisu  

• Poslovnik sveta zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec  
• Poslovnik o delu sveta staršev Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec  
• Prometno varnostni načrt Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
• Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o Zlati knjigi Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 
• Pravilnik o Zlati noti Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o uporabi glasbenih instrumentov in prostorov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 
• Hišni red Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 

• Pravilnik o prejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe  

 
 

e) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola:  

Šola ne vodi  javnih evidenc.  

f) Seznam predlogov predpisov  

Zavod ni predlagatelj predpisov 

g) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

Letni delovni načrt zavoda, Letno poročilo zavoda, Finančni načrt zavoda 

h) Seznam vrst upravnih postopkov  

Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja: na podlagi ZDIJZ 

i) Objave v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila 

Razpisi delovnih mest 

j) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Notranji akti šole, seznam učencev, seznam zaposlenih, evidence skladno z zakonskimi akti in podanimi 
soglasji 

k) Druge informacije javnega značaja 

Šolski koledar, šolska publikacija 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sl
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3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji v poslovnem času šole. 
 
Uradne ure po telefonu so v poslovnem času šole. 
 
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: 

 osebni dostop na sedežu šole, 
 dostop po elektronski poti. 

Dostop na podlagi zahteve: 
neformalna zahteva: 

 ustna zahteva, 
 po telefonu; 

formalna zahteva: 
 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:  

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

4. STROŠKOVNIK 
Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko šola prosilcu 
zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV). 
 
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV): 

Zap. 
št. 

 
Storitev 

 
Enota 

Cena v EUR  
na enoto  

(brez DDV) 

1. fotokopija formata A4 stran 0,06 

2. fotokopija formata A3 stran 0,13 

3. fotokopija večjega formata    stran 1,25 

4. barvna fotokopija formata A4 stran 0,63 

5. barvna fotokopija formata A3 stran 1,25 

6. elektronski zapis na zgoščenki CD kos 2,09 

7. elektronski zapis na zgoščenki DVD-R kos 2,92 

8. elektronski zapis na disketi kos 1,25 

9. posnetek na videokaseti  kos 4,17 

10. posnetek na avdio kaseti kos 2,09 

11. pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v 
fizično obliko 

stran 0,13 

12. pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz 
elektronske v fizično obliko 

stran 1,25 

13. pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v 
elektronsko obliko 

stran 0,08 

14. pretvorba barvne strani dokumenta formata A4 iz 
fizične v elektronsko obliko 

stran 0,13 

15. posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih 
zbirk podatkov  

operacija ene 
poizvedbe 

3,74 

16. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne 
uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega 
gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani 
uslužbenca s IV. ali V. stopnjo izobrazbe 

 
1 ura 

 
max 10,00 
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17. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne 
uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega 
gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani 
uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe 

 
1 ura 

 
max 11,00 

18. posredovanje informacij javnega značaja in ponovne 
uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega 
gradiva – odbiranje in posredovanje podatkov s strani 
uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe 

 
1 ura 

 
max 19,20 

19. poštnina za pošiljanje informacij po pošti  kos skladno z 
veljavnim cenikom 
za poštne storitve 

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 15. 5. 2014 podalo soglasje št. 090-10/2014/24 k stroškovniku posredovanja informacij javnega značaja. 

 
Stroški posredovanja informacij in način plačila stroškov ureja 16. in 18. člen Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja 

 

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, 
VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV 
• O pogojih za vpis v izobraževalne programe 
• O višini prispevka staršev za materialne stroške izobraževanja njihovih otrok 

 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

