
KATALOG JAVNEGA ZNAČAJA 

 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv: Glasbena šola Krško 

Naslov: Kolodvorska ulica 2 

Pošta: 8270 Krško 

Telefon: 07/48 80 140 

Faks: 07/48 80 150 

e-pošta: info@gs-krsko.si 

Ravnatelj javnega zavoda: Mitja Režman 

Odgovorna uradna oseba: Mitja Režman 

Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2019 

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij 

javnega značaja  

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA 

ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA 
 

2.1. ORGANIGRAM: 
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2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE (OSEB), PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ 

Pristojna oseba: Mitja Režman 

Naslov: Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 

Telefon: 07/48 80 140 

e-pošta: info@gs-krsko.si 

 

2.3. SEZNAM ZAKONOV IN PODZAKONSKIH AKTOV DELOVNEGA PODROČJA JAVNEGA ZAVODA 

Zakoni in podzakonski aktiv – glasbena šola 

- Zakon o glasbenih šolah 

- Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah 

- Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah 

- Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli 

- Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole 

- Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole 

- Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah 

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole 

Predpisi lokalne skupnosti – Glasbena šola Jesenice 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško (Uradni list 

Republike Slovenije št. 59/1997) 

- Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 103/2005) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 59/2008) 

- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 9/2010) 

- Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2016) 

 

2.4. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA 

Seje sveta javnega zavoda 

 

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

Seznam strateških in programskih dokumentov: 

- Letni delovni načrt javnega zavoda 

- Realizacija letnega delovnega načrta javnega zavoda 

 

2.6. SEZNAM VRST UPRAVNIH POSTOPKOV 

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: 

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja 

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

 

2.7. OBJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO JAVNE 

RAZPISE/NAROČILA 

Javno naročanje po ZJN2 – portal javnih naročil 

Drugi javni razpisi/naročila 

Razpisi delovnih mest 

Druge objave 
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2.8. SEZNAM EVIDENC S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA 

Evidence po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Glasbene šole Krško 

Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur 

 

2.9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

Seznam zbirk: aplikacija eGlasbenašola v katero so vključeni vsi podatki iz evidenc točke 2.8. 

Dostop do zbirk: zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur 

 

2.10. DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

Novice o delovanju javnega zavoda 

 

3. OPIS IN DOSTOPNOST DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 
 

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -  

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur 

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: 

- Osebni dostop na sedežu javnega zavoda 

- Dostop po elektronski poti 

 

Dostop na podlagi zahteve: 

- 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. 

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK 
 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne 

stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za 

posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne 

zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja 

svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije 

javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne 

bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od 

vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih 

informacij. 

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja 

https://www.gs-krsko.si/domains/gs-krsko.si/modules/Domino/Files/gskrsko-stroskovnik.pdf

