
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
Naziv organa: GLASBENA ŠOLA BREŽICE 

Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice 
Odgovorna uradna oseba: ravnatelj: DANIEL IVŠA, prof. 
Datum prve objave kataloga: jan. 2021 
Dostopnost kataloga  https://www.gsbrezice.si/ in v tajništvu zavoda 
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
 

 
 
 
 
 
 

OBČINA BREŽICE 

RAVNATELJ 

STROKOVNI 
ORGANI 

UČITELJSKI ZBOR STROKOVNI AKTIVI 

TEHNIČNI KADER 

TAJNICA VIZ RAČUNOVODSTVO 

KNJIŽNIČAR VZDRŽEVALNA 
SLUŽBA 

HIŠNIK ČISTILKA 

SVET ZAVODA 

SVET STARŠEV 

https://www.gsbrezice.si/


 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

GLASBENA ŠOLA BREŽICE 
Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice 
Tel.: 07 499 10 50 
e-naslov: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si 
https://www.gsbrezice.si/ 
 

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

Ravnatelj: DANIEL IVŠA, prof. 
Tel.: 07 499 10 51 
e-naslov: daniel.ivsa@guest.arnes.si 

ORGANI ZAVODA ŠOLA IZVAJA 
- ravnatelj 
- svet zavoda 
- svet staršev 
- strokovni aktivi 
- učiteljski zbor 

 
 
Program osnovnega glasbenega izobraževanja 
 

 
3.c Katalog javnih storitev 

- IZOBRAŽEVANJE 
 
 

- IZDAJA LISTIN 

- Glasbena pripravnica 
- Glasba (inštrument, petje) 

 
- Spričevala, obvestila, pohvale 
- Izpisi iz evidenc 

 
3. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD 
3.a    Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja 
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)  
 
Državni predpisi 

Povezava na državni register predpisov, ki veljajo za področje 
delovanja zavoda:  

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  
https://www.gov.si/ 

• Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/ 
- Zakon o zavodih  
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
- Kolektivna pogodba za javni sektor  
- Kolektivna pogodba za dejavnost VIZ  
- Zakon o šolski inšpekciji  
- Zakon o delovnih razmerjih  
- Zakon o javnih uslužbencih  
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- Zakon o računovodstvu  

https://www.gsbrezice.si/
https://www.gov.si/
https://www.uradni-list.si/


 

- Zakon o javnih financah  
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive  
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede  
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 

šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih 
razredov  

- Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja  

- Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja  

- Zakon o javnih naročilih  
- Zakon o varstvu osebnih podatkov  
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
- Zakon o splošnem upravnem postopku  
- Zakon o glasbenih šolah 
- Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah 
- Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole  
- Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole 
- Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli 
- Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah 
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v glasbenih šolah 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 

glasbene šole 
- Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

v izobraževalnih programih glasbene šole 
- - Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbenih šolah 

Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov  
- EU portal: e-uprava.gov.si  
- http://eur-lex.europa.eu/homepage.html   

Notranji predpisi - Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Brežice (Uradni list, RS št. 11/1997) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Brežice (Uradni list RS, št. 12/2001), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Brežice (Uradni list RS, št. 64/2007),  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

https://e-uprava.gov.si/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Brežice (Uradni list RS, št. 48/2011) 

- Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Brežice -UPB16. (Uradni list RS, št. 
87/2012) 

- Cenik o plačevanju prispevkov staršev in učencev za 
materialne in drugih stroškov Glasbene šole Glasbene šole 
Brežice(19.2.2018) 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (15.9.2017) 
- Notranja pravila  za zajem in e-hrambo gradiva e-računov 

(1.11.2020) 
- Pravilnik o računovodstvu (25.1.2021) 
- Pravilnik o popisu (23.11.2018) 
- Načrt integritete (1.4.2013) 
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (12.3.2019) 
- Pravilnik o požarni varnosti (19.12.2000) 
- Načrt požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti 

(19.12.2000) 
- Požarni red (11.3.2008) 
- Pravilnik o varstvu pri delu (19.12.2000) 
- Pravilnik o odgovornosti delavcev (19.12.2000) 
- Pravilnik o delovnih razmerjih (22.12.2000) 
- Pravilnik o osnovah in merilih za delitev sredstev in druge 

osebne prejemke (19.12.2000) 
- Poslovnik o delu sveta zavoda GŠ Brežice (28.2.2014) 
- Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada GŠ 

Brežice (28.12.2015) 
- Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov (19.12.2000) 
- Register tveganj (15.12.2010) 
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (2.11.2006) 
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, 

trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred 
drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih 
(19.12.2016) 

- Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na 
delovnem mestu (19.12.2016) 

- Pravilnik o ukrepih zavarovanja delavcev pred nevarnostmi 
za nasilje tretjih oseb (19.12.2016) 

- Promocija zdravja na delovnem mestu (19.12.2016) 
 
 



 

 
4. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
Seznam strateških in 
programskih dokumentov: 

- Letni delovni načrt javnega zavoda  
- Realizacija letnega delovnega načrta javnega zavoda  

 
5. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 
informacij 

Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času. 
Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na sedežu zavoda po 
predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij 
javnega značaja. Informacijo javnega značaja lahko zahteva 
kdorkoli. 
Neformalna zahteva:  

- ustna zahteva  
- preko telefona  
- po elektronski poti  

 Formalna zahteva:  

- zahteva podana ustno na zapisnik  
- pisna zahteva po pošti  
- vložitev zahteve po elektronski pošti  

Zahteva se lahko poda na uradni elektronski naslov. 
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon 
o dostopu do informacij javnega značaja 

Stroškovnik Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. 
Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri 
posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, 
elektronski zapis), skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 
 

 
 

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

