KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:
Naslov:
Telefon:
E-pošta:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Dostopnost kataloga:

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO
Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto
07 33 23 143
gst-mkozina@siol.net
MATIJA SLAK, ravnatelj
september 2018
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletu in v fizični obliki v
Glasbeni šoli Marjana Kozine, Jenkova ulica 1, Novo mesto

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
1.

ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO
Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto
Tel.: 07 33 23 143
e-mail: gst-mkozina@siol.net
http://www.gs-mkozine.si/
Ravnatelj: MATIJA SLAK
e-mail: matija.slak@guest.arnes.si
Pomočnica ravnatelja: IVANA KRHIN

-

ORGANI ZAVODA:
- ravnatelj
- pomočnik ravnatelja
- svet zavoda
- svet staršev
- strokovni organi
učiteljski zbor,
razredniki,
strokovni aktivi

Šola izvaja:
PROGRAME OSNOVNEGA GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA
na naslednjih lokacijah:
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO
Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto
Dislocirani oddelek v Šentjerneju:
Kulturni center Primoža Trubarja
Trubarjeva cesta 13, 8310 Šentjernej

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
ZAVOD
1. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA
PODROČJA ORGANA (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:
• Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 75/2008, 53/2010 - neuradno prečiščeno besedilo)
• Zakon o zavodih - ZZ
• 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 dokumentaciji v glasbenih šolah
• Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli
• Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
• 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 izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole
• Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1
• Zakon o javnih uslužbencih - ZJU
• 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
• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - KPnd
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji – KP VIZ
• Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede *
• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
• 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 - ZSoll
• Zakon o knjižničarstvu – ZKnj-1
• Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ
• Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP
• Zakon o javnih financah - ZJF
• Zakon o računovodstvu - ZR
• Zakon o javnih naročilih – ZJN-3

Predpisi EU:
• Dostop do zakonodaje EU (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html)

Notranji predpisi:
• Pravila zavoda Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Pravila o plačevanju prispevkov staršev in učencev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov
Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Pravilnik o delovnem in obratovalnem času Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Pravilnik o letni delovni obveznosti delavcev Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Pravilnik o odgovornosti delavcev Glasbene šole Marjana Kozine
• Pravilnik o računovodstvu Glasbene šole Marjana Kozine in Pravilnik o popisu
• Pravilnik o uporabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole
• Pravilnik o uporabi službenega vozila
• Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
• Pravilnik o podeljevanju plaket in priznanj
• Pravilnik o podeljevanju pisnih pohval in nagrad
• Program razvoja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Sklep o organiziranju enot, služb in organov civilne zaščite v Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto
• Kodeks izobraževalne internacionale o poklicni etiki
• Navodilo o zaščiti človekovega dostojanstva v Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto
• Načrt integritete Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto
• Navodilo o upravljanju s tveganji
• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• Požarni red

2.

SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
• Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
• Letno poročilo zavoda za koledarsko leto
• Finančni načrt zavoda

3.

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
•
•
•
•
•

4.

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
Izvedba pridobitve soglasij za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

OBJAVE V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO JAVNE RAZPISE / NAROČILA (Drugi javni razpisi)
• Razpisi delovnih mest
• Razpis za vpis v glasbeno šolo za posamezno šolsko leto

5.

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
• Seznam učencev šole in njihovih staršev oziroma skrbnikov, če gre za mladoletne učence
• Seznam zaposlenih na šoli
• Seznam podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

6.

DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
• Šolski koledar
• Šolska publikacija

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih informacij
Večina informacij je dostopna na naši spletni strani ob vsakem času. Do ostalih informacij javnega značaja lahko
dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi
poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, eoblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 14 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope
informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ).

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).

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
• Pogoji za vpis v izobraževalne programe
• Opravljanje izpitov učencev, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto
• Šolski koledar za tekoče šolsko leto

