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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 
  

 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU  

 

Izdajatelj: 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer 

Telefon: 02 58 58 700 

Elektronski naslov: gfml@gfml.si 

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnatelj Zvonko Kustec, univ. dipl. inž. str. 

Datum prve izdaje kataloga: 14. 2. 2013 

Datum zadnje spremembe: 21. 4. 2021 

Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.gfml.si 

Druge oblike kataloga: 
tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na 

naslovu: Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer 

Pristojna oseba za posredovanje IJZ 

in informacij za medije: 

ravnatelj Zvonko Kustec;  

spletna pošta: zvonko.kustec@gfml.si;  

telefon: 02 58 58 702 

 

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 

KATERIMI RAZPOLAGA 

 

DELOVNA PODROČJA:   

     Vzgoja / in / izobraževanje na področju: 

1. srednješolskega splošnega izobraževanja: 

Vpis v razvid pri MIZŠ RS; Številka odločbe: 608-01-86/2001 in 608-01-256/2004 z dne 2. 12. 2004 za 

naslednje programe vzgoje in izobraževanja: 

- izobraževalni program Gimnazija, 

- izobraževalni program Maturitetni tečaj in 

- Številka odločbe: 6033-77/2017/1 z dne 5. 6. 2017 za izobraževalni program Umetniška gimnazija, smer 

gledališče in film. 

2. srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja: 

Vpis v razvid pri MIZŠ RS; Številka odločbe: 608-01-86/2001 in 608-01-256/2004 z dne 2. 12. 2004 za 

naslednje programe vzgoje in izobraževanja: 

- izobraževalni program Predšolska vzgoja, 

- Številka odločbe: 6036-236/2020/243 z dne 25. 1. 2021 za izobraževalni program Medijski tehnik. 

3. izobraževanja odraslih: 
Vpis v razvid pri MIZŠ RS: 

- Številka odločbe: 6033-131/2007 z dne 24. 5. 2007 za računalniška pismenost za odrasle. 

- Številka odločbe: 6033-122-123/2007 z dne 7. 5. 2007 za: 

- angleščina za odrasle in 

- nemščina za odrasle. 

- Številka odločbe: 6033-296,-297,-298/2007 z dne 12. 2. 2008 za: 

- usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj, 

- usposabljanje za življenjsko uspešnost –  Most do izobrazbe in 

- usposabljanje za življenjsko uspešnost –  Izzivi podeželja. 

- Številka odločbe: 6033-75/2017/2 z dne 29. 6. 2017 za predšolska vzgoja (SSI) 

- Številka odločbe: 6033-74/2017/3 z dne 29. 6. 2017 za predšolska vzgoja (PT) 

mailto:zvonko.kustec@gfml.si
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4. dejavnost knjižnic. 

 

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA: 

Kolegij

Svet staršev

Svet šole

Strokovni aktiv učiteljev 

umetniške gimnazije

Knjižnica

Čistilec-ka

Vodja strokovnega aktiva 

izobraževanja odraslih

Vodja strokovnega aktiva 

programa medijski tehnik

Strokovni aktiv učiteljev 

programa medijski tehnik

Tehnični del. - vzdrževalec-ka 

učne tehnologije

Strokovni aktiv učiteljev 

slovenščine in TJ

Svetovalna služba

Tehnični del. - vzdrževalec-ka IKT

Strokovni aktiv učiteljev 

izobraževanja odraslih

Vodja strokovnega aktiva 

UMG

Strokovni aktiv učiteljev 

naravoslovja z laboranti

Vodja strokovnega aktiva 

naravoslovja

Strokovni aktiv učiteljev 

družboslovja

Vodja strokovnega aktiva 

družboslovja in ŠVZ

Strokovni aktiv učiteljev 

športne vzgoje

Vodja strokovnega aktiva 

jezikoslovja

Tajnik-ca VIZ

Ravnatelj-ica

PEDAGOŠKI  IN ANDRAGOŠKI SEKTOR SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB

Strokovni aktiv učiteljev 

programa PV

Vodja strokovnega aktiva 

programa PV

Računovodja-kinjaPom. ravnatelja GIM
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SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT: 

1. Svet zavoda: Štefka Štrakl, predsednica Sveta zavoda 

2. Ravnatelj: Zvonko Kustec 

3. Pomočnik ravnatelja: Franc Čuš 

4. Tim za kakovost: Barbara Špilak 

5. Knjižnica: Veronika Prijol 

6. Svetovalna služba: Liljana Fajdiga 

7. Tajništvo: Ines Sever 

8. Računovodstvo: Brigita Berič 

9. Vzdrževalec učne tehnologije: Darko Zamuda 

 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski 

zbor, razrednik, strokovni aktivi in komisija za kakovost, komisija za varstvo pravic ter 

pritožbena komisija šole. 

 

 

2. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE 

INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Ime in priimek pristojne osebe: Zvonko Kustec 

Delovno mesto in naziv: Ravnatelj 

Elektronski naslov: zvonko.kustec@gfml.si 

Poštni naslov: Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer 

Službene telefonska številka: 02 58 58 702 

 

 

3.  SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA:   

 

Naziv predpisa Dostop 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (povezava) 

Zakon o delovnih razmerjih (povezava) 

Zakon o varstvu osebnih podatkov  (povezava) 

Zakon o gimnazijah  (povezava) 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (povezava) 

Zakon o upravnih taksah (povezava) 

Zakon o maturi (povezava) 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (povezava) 

Zakon o javnih uslužbencih (povezava) 

Uredba o upravnem poslovanju (povezava) 

Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov 

javne uprave 
(povezava) 

Zakon o splošnem upravnem postopku (povezava) 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (povezava) 

Uredba o izobešanju zastav RS v vzgojno-izobraževalnih zavodih (povezava) 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (povezava) 

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (povezava) 

Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in (povezava) 

mailto:zvonko.kustec@gfml.si
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/83126
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77724
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6139
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77725
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3602
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO776
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4056
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4894
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9342
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9342
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kataster stavb 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence 
(povezava) 

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in 

funkcionarjem v državnih organih (povezava) 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (povezava) 

Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (povezava) 

Zakon o šolski prehrani (povezava) 

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) (povezava) 

Zakon o računovodstvu (povezava) 

Zakon o uravnoteženju javnih financ (povezava) 

Zakon o izvajanju proračuna RS (povezava) 

Zakon o spremembi zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B) (povezava) 

Aneks k dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (povezava) 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS) 
(povezava) 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (povezava) 

GDPR (povezava) 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (povezava) 

Splošni akti zavoda 

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija 

Franca Miklošiča Ljutomer« 
(povezava) 

Akt o sistematizaciji delovnih mest Arhiv GFML 

 Katalog informacij javnega značaja www.gfml.si 

Požarni red (povezava) 

Požarni načrt Arhiv GFML 

Izjava o varnosti z oceno tveganja (povezava) 

Promocija zdravja na delovnem mestu Arhiv GFML 

Pravilnik o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu (povezava) 

Pravilnik o ugotavljanju nasilja na delovnem mestu Arhiv GFML 

Pravilnik o ugotavljanju dela pod vplivom prepovedanih substanc Arhiv GFML 

Pravilnik o računovodstvu Arhiv GFML 

Pravilnik o gibanju računovodskih listin Arhiv GFML 

Navodila o popisu Arhiv GFML 

Register tveganj Arhiv GFML 

Načrt integritete Arhiv GFML 

Šolska pravila (povezava) 

Šolska pravila ocenjevanja znanja (povezava) 

Pravila o šolski prehrani (povezava) 

Pravilnik o opredelitvi nalog COVID-19 Arhiv GFML 

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4781
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4214
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/72425
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/111596
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7119
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6003
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0709/aneks-k-dogovoru-o-zagotavljanju-placila-ur-za-sindikalno-delo
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5974
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
https://www.gfml.si/attachments/article/42/GFML%20sklep%20o%20ustanovitvi.pdf
http://www.gfml.si/
https://www.gfml.si/attachments/article/50/Po%C5%BEarni_red_za_Gimnazijo_Franca_Miklo%C5%A1i%C4%8Da_Ljutomer.pdf
https://www.gfml.si/attachments/article/50/IZJAVA%20O%20VARNOSTI%20Z%20OCENO%20TVEGANJA%20web.pdf
https://www.gfml.si/attachments/article/50/Pravilnik%20o%20dodelitvi%20osebne%20varovalne%20opreme%20za%20varnost%20pri%20delu.pdf
https://www.gfml.si/index.php/o-soli/zapisniki-in-pravilniki/pravilniki
https://www.gfml.si/index.php/o-soli/zapisniki-in-pravilniki/pravilniki
https://www.gfml.si/index.php/o-soli/zapisniki-in-pravilniki/pravilniki
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4.  SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH 

DOKUMENTOV TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJE IN ANALIZE 

Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA: 

 

Program dela, kadrovski in finančni načrt za posamezno leto 

Poslovno in računovodsko poročilo za posamezno leto 

Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto  

Poročilo zavoda o realizaciji Letnega delovnega načrta za posamezno šolsko leto  

Letopis posameznega šolskega leta  

Poročilo komisije za kakovost 

Objava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov javnega naročanja, v skladu z ZJN-3 

 

 

5. KATALOG UPRAVNIH, SODNIH IN ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZ. DRUGIH 

URADNIH IN JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI  OZ. ZAGOTAVLJA SVOJIM 

UPORABNIKOM 

 

Postopki, ki jih vodi zavod: 

 Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo. 

 Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole. 

 Odločanje o pravicah in dolžnostih dijakov.. 

 Priprava osebnega izobraževalnega načrta za dijake športnike, kulturnike, dijake tujce, … 

 Vzgojni ukrepi. 

 Izpis iz evidence. 

 Vpis dijakov. 

 Prepis dijakov. 

 Napredovanje zaposlenih v nazive in v plačne razrede. 

 

 

6. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA  ZAVOD: 

    Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco. 

 

 

7. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ZAVOD:  

 

Naziv informatizirane zbirke Dostop do zbirke 

Evidence vpisanih in podatki njihovih 

staršev ter evidenca vpisanih po letnikih, 

oddelkih in programih 

https://www.easistent.com/ 

Evidenca o zaposlenih delavcih 
http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest/prva-

stran 

Evidenca o stroških dela Program CADIS 

Evidenca o izrabi delovnega časa Program Tsspica 

Evidenca o preventivnih zdravstvenih 

pregledih 
Arhiv GFML 

Evidenca o usposabljanju iz varstva pri 

delu 
Arhiv GFML 

Evidenca o usposobljenosti delavcev za Arhiv GFML 
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Naziv informatizirane zbirke Dostop do zbirke 

varstvo pred požarom 

Evidenca o usposobljenosti delavcev za 

nudenje prve pomoči 
Arhiv GFML 

Evidenca o izposoji iz učbeniškega 

sklada 
Arhiv GFML 

Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis 
http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest/prva-

stran 

Katalog zapisnikov sej šolske maturitetne 

komisije 
Arhiv GFML 

Katalog zapisnikov o maturi Arhiv GFML 

Katalog poročil o maturi Arhiv GFML 

Katalog zapisnikov izpitih Arhiv GFML 

Evidenca dijakov, ki jih obravnava šolska 

svetovalna služba 
Arhiv GFML 

Terminski načrt o preverjanju in 

ocenjevanju znanja 
Arhiv GFML 

Evidenca o izdanih dokumentih o 

končanem izobraževanju 
Arhiv GFML 

Evidenca o udeležencih IO Arhiv GFML 

Evidenca zbirke podatkov o izdanih 

spričevalih in drugih listinah 
Arhiv GFML 

 

 

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  ZAVODA 

 

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se 

nahajajo informacije javnega značaja:  

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete kateri koli brskalnik. 

 

2. Opis »fizičnega« dostopa: 

Informacije javnega značaja lahko dobite: 

 na naslovu zavoda: Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer, 

 uradne ure: vsak dan od 8.00 ure do 12. 00 ure,  

 v tajništvu šole. 

 

3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:   

 V skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 

značaja (Ur. list RS št. 24/16) (povezava). 

 V zgradbo na naslovu Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer je dostop v zgradbo z 

invalidskimi vozički omogočen pri glavnem vhodu. 

 Slabovidnim pa je omogočen vpogled v dokumentacijo z lupo. 

 

4. Opis delnega dostopa:  

V skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 

značaja (Ur. list RS št. 24/16) (povezava). 

  

 

 

povezava
povezava
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IV.  STROŠKOVNIK  

 

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške, v skladu s 16., 17. 

in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. 

list RS št. 24/16) (povezava). 

 

 

V. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA 

PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:  

     

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z 19. členom 

Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 

24/16) (povezava). 

Organ je prosilca dolžan opozoriti na plačilo stroškov in, če prosilec to zahteva, mu mora 

organ vnaprej sporočiti višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. 

Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo večjega obsega (v vrednosti nad 80,00 

EUR z vključenim DDV), lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog. 

 

 

VI. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, 

VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV: 

 Število vpisanih dijakov 

 Število maturantov 

 Število zaposlenih 

 Uspeh maturantov 

 

 

 

 

Ravnatelj Gimnazije Franca  

Miklošiča Ljutomer 

ZVONKO KUSTEC 

 

 

 

 

žig 

povezava
povezava

