
 1 

 

 
 
 
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
 

GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA  
 
 
 
 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
 

Naziv zavoda: GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 
Ozka ulica 1  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

Odgovorna uradna oseba: ravnateljica:  RADMILA BIKIĆ MAGDIĆ, prof. 

Datum prve objave 
kataloga: 

september 2011 

Datum zadnje spremembe: september 2022 
 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.glasbena-sb.si/ 

Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda 
 

Pristojna oseba za 
posredovanje IJZ in 
informacij za medije  
(45. čl. Zmed-A): 

ravnateljica: Radmila Bikić Magdić, prof. 
e-pošta: ravnateljica@glasbena-sb.si 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ravnateljica@glasbena-sb.si


 2 

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA  

 
GLASBENA ŠOLA 

SLOVENSKA BISTRICA 
Ozka ulica 1,  Slovenska Bistrica 

 
Tel.: 02/818 11 09 

e-mail: tajnistvo@glasbena-sb.si 
http: //www.glasbena-sb.si/ 

 

      
RAVNATELJICA: RADMILA BIKIĆ MAGDIĆ, prof. 

e-pošta:  ravnateljica@glasbena-sb.si 
 
 

POMOČNICA RAVNATELJICE:  BARBARA ŠKOF, prof. 
e-pošta:  barbara.skof@glasbena-sb.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
SKUPNE SLUŽBE:  

• tajništvo –  
       kardovska služba 

• računovodstvo 

• tehnična služba 
 

 
Šola izvaja: 
 
 PROGRAM OSNOVNEGA GLASBENEGA IN BALETNEGA 
 IZOBRAŽEVANJA na naslednjih lokacijah: 
 
GLASBENA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA                       
Ozka ulica 1 
2310 Slovenska Bistrica  
Tel.: 02/818 11 09 
 
Disloc. oddelek Poljčane 
Bistriška cesta 64 
2319 Poljčane 
  
 
Disloc. oddelek Oplotnica 
Graščina Oplotnica 
Grajska cesta 10 
2317 Oplotnica  
Tel.: 041 678 944  

PODATKI O ZAPOSLENIH – so dostopni na spletni strani: http://www.glasbena-sb.si/ 
                                                    in v letnem delovnem načrtu 

2. DELOVNO PODROČJE   

Vzgoja in izobraževanje na 
področju:  

 
▪ osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja 
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III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI  RAZPOLAGA 

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

3.  KATALOG JAVNIH STORITEV 

 

Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom: 
a) IZOBRAŽEVANJE:  

       I.  Osnovna stopnja 
           GLASBENA ŠOLA 
           Programi: 

 
 

  
 

        b) IZDAJA javnih listin: 

 
▪ PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 

▪ GLASBENA PRIPRAVNICA 
▪ GLASBA / inštrument/ 
▪ PLESNA PRIPRAVNICA  
▪ PLES /balet/ 
 
 
▪ Spričevala, obvestila, pohvale, … 
▪ Izpisi iz evidenc 

POGOJI za vključitev v posamezne programe so navedeni na spletni strani zavoda http://www.glasbena-
sb.si/cms/  v skladu z zakonodajo in predpisi.  
   
URADNE URE za kandidate za izobraževanje po osnovni stopnji so v tajništvu šole:  

- ponedeljek, torek, četrtek  od 11.00 do 14.00 ure 
- sreda od 11.00 do 16.00 ure 
- petek od 11.00 do 13.00 ure.    
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Državni 
predpisi 

Povezava na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:  
▪ Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si 
▪ Uradni list RS: www.uradni-list.si 
▪ Državni zbor: www.dz-rs.si 
▪ druge povezave na državne registre. 

 
▪ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 

2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin 
▪ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
▪ Zakon za uravnoteženje javnih financ 
▪ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  
▪ za leti 2020 in 2021 
▪ Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 
▪ Splošna uredba o varstvu podatkov 
▪ Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
▪ (ZOFVI) 
▪ Zakon o glasbenih šolah  
▪ Zakon o zavodih   
▪ Zakon o javnih financah 
▪ Zakon o javnih uslužbencih 
▪ Zakon o delovnih razmerjih 
▪ Zakon o javnem naročanju 
▪ Zakon o finančnem poslovanju podjetij 
▪ Zakon o računovodstvu 
▪ Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
▪ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov 
▪ Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja 
▪ Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
▪ 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 enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava 
▪ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava 
▪ Metodološko navodilo za pripravo in predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega 

prava 
▪ Pravilnik o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu 
▪ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava 
▪ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev 
▪ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna 

▪ Slovenski računovodski standardi 

http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/
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Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov 
▪ EU portal: e-uprava.gov.si 

         -     Evropska zakonodaja  
         -     Direktiva 2003/98/ES 

2. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov za področje delovanja  zavoda 

Seznam 
strateških in 
programskih 
dokumentov  

▪ Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto 
▪ Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za 
       preteklo šolsko leto 
▪ Finančni plan zavoda 
▪ Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov, odhodkov …) za 

koledarsko leto 

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod  
Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco. 

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov. 

5. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

Seznam 
posameznih 
dokumentov, 
aktov: 

1.  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Slovenska Bistrica 

21. 6. 2010 

2.  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, dopolnitev 1. 12. 2020 

3.  Poslovnik o delu Sveta zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica 7. 11. 2018 

4.  Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda 

13. 10. 2011 

5.  Poslovnik Sveta staršev Glasbene šole Slovenska Bistrica 26. 9. 2022 

6.  Pravilnik o določanju, plačevanju in znižanju prispevkov staršev za 
glasbeno in baletno šolanje učencev 

29. 9. 2016     

7.  Pravilnik o obratovalnem času, o delovni obveznosti in 
evidentiranju delovnega časa 

1. 9. 2019 

8.  Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem 
mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in 
drugih prepovedanih psihoaktivnih substance 

3. 9. 2018 

9.  Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, 
trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi 
oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v Glasbeni šoli 
Slovenska Bistrica 

3. 9. 2018 

10.  Pravilnik o uporabi in varovanju žigov v Glasbeni šoli Slovenska 
Bistrica 

3. 9. 2018 

11.  Pravila o uporabi in varovanju ključev in šifer alarmnega sistema 3. 9. 2018 

12.  Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Glasbeni šoli 
Slovenska Bistrica  

1. 11. 2021  

13.  Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu 1. 9. 2013 

14.  Šolski pravilnik o vpisu glasbeno šolo 4. 3. 2020 

15.  Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj »Sozvočje« Glasbene 
šole Slovenska Bistrica 

23. 4. 2020 

16.  Hišni red Glasbene šole Slovenska Bistrica     8. 3. 2021 

17.  Požarni red 3. 2. 2015 

18.  Izjava o varnosti z oceno tveganja, dopolnitev 2021 12. 3. 2015 

19.  Pravilnik o rabi spleta in IKT tehnologije 8. 3. 2021 

20.  Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Glasbene šole Slovenska 
Bistrica 

28.5.2015 

21.  Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike 10. 10. 2018 

http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/1_Odlok-o-ustanovitvi-javnegavzgojno-izobraževalnega-zavoda-GŠ-Slovenska-Bistrica.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/1_Odlok-o-ustanovitvi-javnegavzgojno-izobraževalnega-zavoda-GŠ-Slovenska-Bistrica.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/2_Pravilnik-o-sistemizaciji-delovnih-mest-2017-in-spremembe-2018-2019-2020.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/3_Poslovnik-o-delu-Sveta-zavoda-Glasbene-šole-SB.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/4_Pravilnik-o-volitvah-in-odpoklicu-članov-predstavnikov-delavcev-v-SZ.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/4_Pravilnik-o-volitvah-in-odpoklicu-članov-predstavnikov-delavcev-v-SZ.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2022/09/5_Poslovnik_dela_Sveta_starsev_Glasbene_sole_SB_26092022.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/6_Pravilnik-o-določanjuplačevanju-in-znižanju-prispevkov-staršev-za-glasbeno-in-baletno-šolo.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/6_Pravilnik-o-določanjuplačevanju-in-znižanju-prispevkov-staršev-za-glasbeno-in-baletno-šolo.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/7_Pravilnik-o-obratovalnem-času-o-delovni-obveznosti-in-evidentiranju-delovnega-časa.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/7_Pravilnik-o-obratovalnem-času-o-delovni-obveznosti-in-evidentiranju-delovnega-časa.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/8_Pravilnik-o-prepovedi-uživanja-psihoaktivnih-snovi-na-delovnem-mestu-ter-odreditvi-in-izvajanju-preizkusa-alkoholiziranosti-in-drugih-prepovedanih-psihoaktivnih-substanc.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/8_Pravilnik-o-prepovedi-uživanja-psihoaktivnih-snovi-na-delovnem-mestu-ter-odreditvi-in-izvajanju-preizkusa-alkoholiziranosti-in-drugih-prepovedanih-psihoaktivnih-substanc.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/8_Pravilnik-o-prepovedi-uživanja-psihoaktivnih-snovi-na-delovnem-mestu-ter-odreditvi-in-izvajanju-preizkusa-alkoholiziranosti-in-drugih-prepovedanih-psihoaktivnih-substanc.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/9_Pravilnik-o-zaščiti-delavcev-pred-nasiljem-trpinčenjem...MOBING.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/9_Pravilnik-o-zaščiti-delavcev-pred-nasiljem-trpinčenjem...MOBING.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/9_Pravilnik-o-zaščiti-delavcev-pred-nasiljem-trpinčenjem...MOBING.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/9_Pravilnik-o-zaščiti-delavcev-pred-nasiljem-trpinčenjem...MOBING.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/10_Pravilnik-o-uporabi-in-varovanju-žigov.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/10_Pravilnik-o-uporabi-in-varovanju-žigov.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/11_Pravila-o-uporabi-varovanju-ključev-in-šifer-alarmn.sist_.2018.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/12_Pravilnik-o-uporabi-službenih-mobilnih-telefonov-na-GŠ-SB.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/12_Pravilnik-o-uporabi-službenih-mobilnih-telefonov-na-GŠ-SB.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/13_Pravilnik-o-sredstvih-in-opremi-za-osebno-varnost-pri-delu.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/14_Šolski-pravilnik-o-vpisu-glasbeno-šolo.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/15_Pravilnik-o-podeljevanju-nagrad-in-priznanj-
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/15_Pravilnik-o-podeljevanju-nagrad-in-priznanj-
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/16_Hišni-red-Glasbene-šole-Slovenska-Bistrica_-08.03.2021.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/17_Požarni-red-GŠ-SB.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/18_Izjava-o-varnosti-z-oceno-tveganja-in-zadnja-dopolnitev.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/19_Pravilnik-o-rabi-spleta-in-IKT-tehnologije.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/20_Sklep-o-ustanovitvi-šolskega-sklada-Glasbene-šole-Slovenska-Bistrica.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/20_Sklep-o-ustanovitvi-šolskega-sklada-Glasbene-šole-Slovenska-Bistrica.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/21_Informacije-o-obdelavi-osebnih-podatkov-za-posameznike.pdf
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22.  Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo 08. 03. 2021 

23.  Pravila ravnanja v času preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-
2  

15 .9. 2021 

24.  Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa november 
2021 

25.  Navodila vsem zaposlenim v primeru nesreče ali škodnega 
dogodka 

1. 9. 2013 

26.  Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov 3.9.2018 

27.  Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin 1. 9. 2021 

28.  Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022  

29.  Publikacija GŠSB šolsko leto 2021/2021  

30.  Kronika zavoda    knjižna 
oblika 

Dokumenti, akti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.  

6. Pomembni vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu so objavljeni na spletni strani zavoda. 
Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni na spletni strani zavoda 
Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni v Letnem delovnem načrtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov:  

• o pogojih za vpis v izobraževalne programe 

• trajanju izobraževalnih programov 

• o pogojih izpisa, prepisa na drugo šolo 

• o opravljanju privatnih izpitov 

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

▪ Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v 
katerih se nahajajo informacije javnega značaja: 
- za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete računalnik s 

katerimkoli novejšim brskalnikom (Internet Explorer, Firefox, 
Mozila, …) 

▪ opis »fizičnega« dostopa:  
-   vprašanja v zvezi z informacijami javnega značaja lahko posredujete:  
 a)   na naslovu zavoda:  
       v času uradnih ur:  
- ponedeljek, torek, četrtek  od 11.00 do 14.00 ure 
- sreda od 11.00 do 16.00 ure 
- petek od 11.00 do 13.00 ure 
 
b) pri osebi pooblaščeni za sprejem vloge:  ravnateljica 

Radmila Bikić Magdić, prof. 

http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/22_Šolska-pravila-za-uporabo-orodij-za-poučevanje-na-daljavo.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/23_Pravila-ravnanja-v-času-preprečevanja-širjenja-okužbe-s-SARS-CoV-2.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/23_Pravila-ravnanja-v-času-preprečevanja-širjenja-okužbe-s-SARS-CoV-2.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/24_Načrt-koronavirus_november-2021.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/25_Navodila-vsem-zaposlenim-v-primeru-nesreče-ali-škodnega-dogodka.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/25_Navodila-vsem-zaposlenim-v-primeru-nesreče-ali-škodnega-dogodka.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/26_Pravilnik-o-zbiranju-in-zavarovanju-osebnih-podatkov.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/27_Pravilnik-o-gibanju-knjigovodskih-listin.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/28_Letni-delovni-načrt-za-šolsko-leto-2021_2022.pdf
http://www.glasbena-sb.si/wp-content/uploads/2021/11/29_Publikacija-GŠSB-šolsko-leto-2021_2022.pdf
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• o višini prispevka staršev za izobraževanje otrok 

•       

•  

 

 

 

 

 
  

                                                                                                     
 

 

 
 
 

 


