
Katalog informacij javnega značaja 
 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 
 

Naziv organa Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 

Jenkova cesta 4, 3320 Velenje 
 

Odgovorna uradna oseba Ravnatelj Boris Štih, prof. 

 

Datum prve objave  Februar 2018 

 

Datum zadnje spremembe Februar 2019 
 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

www.gsvelenje.si 

Druge oblike kataloga V tiskani obliki v tajništvu zavoda 

 

 
 

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 

 Dislocirana enota Šoštanj 

 Dislocirana enota Šmartno ob Paki 
 

Organigram organa Organiziranost zavoda: 

http://www.gsvelenje.si/sl/p/o-soli/pravilniki-in-drugi-
dokumenti/solska-publikacija/ 

 
 

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

 

Pristojna oseba  Ravnatelj Boris Štih, prof. 

boris.stih@gsvelenje.si, telefon 03 898 12 12 

 
 Pomočnica ravnatelja Andreja Mohorič, prof. 

andreja.mohoric@gsvelenje.si, telefon 03 898 12 19 
 

 Pomočnica ravnatelja Nataša Ževart Pavšek 
natasa.z.pavsek@gsvelenje.si, telefon 03 898 12 15 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

 

Državni predpisi Seznam veljavnih predpisov na področju vzgoje in izobraževanja – 
skupni zakoni in podzakonski akti: 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_pred

pisi_s_podrocja_izobrazevanja/ 
 

Seznam veljavnih predpisov na področju glasbenega šolstva: 
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_pred

pisi_s_podrocja_izobrazevanja/osnovnosolsko_izobrazevanje/ 
 

Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov: 

http://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura.html 
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2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov) 

Predlogi predpisov http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_pre

dpisov/ 
 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

 Letni delovni načrt zavoda 
 Finančni plan zavoda 

 Poslovno poročilo zavoda 

 Računovodsko poročilo 
 Zaključni račun – bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov 

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 

organ 

 Postopek imenovanja ravnatelja 

 Vpis v glasbeno šolo – sprejemni postopek 
 Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda 

 Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc  Kadrovska evidenca 

 Evidenca javnih naročil 
 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.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 

seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij   Šolski koledar 
 Šolska publikacija 

 Hišni red in šolska pravila 
 Druge informacije javnega značaja, dostopne na spletni strani 

Glasbene šole Velenje 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij 

Večina informacij je dostopna preko spleta na www.gsvelenje.si. 
 

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 JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje 

zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov  

1.  Splošne kontaktne informacije 

2.  Informacije o vpisu 
3.  Vpisni pogoji 

4.  Višina prispevka staršev 
5.  Šolski koledar  

 

5. SEZNAM EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL 
Evidenca javnih naročil za leto 
2018 

Excelova datoteka 
 

 

 
 

 
  Boris Štih, prof. 

  ravnatelj 
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