
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

  
GIMNAZIJA BREŽICE 

 

Trg izgnancev 14 

8250 Brežice 

 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
 
1. Izdajatelj: GIMNAZIJA BREŽICE  
2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Uroš ŠKOF, prof., ravnatelj 

3. Datum prve izdaje kataloga: 15. 7. 2007 

4. Datum zadnje spremembe: 13. 3. 2019 

5. Katalog je dostopen na spletni strani: www.gimnazija-brezice.si 

6. Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Trg izgnancev 14, 8250 

Brežice 
7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen ZMed-A): 

- ravnatelj Uroš Škof 

- e-pošta: uros.skof@guest.arnes.si  

- tel. št. 07 49 92 350 

 

I. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 
 
1. Organigram: 

 

GIMNAZIJA BREŽICE   
Trg izgnancev 14  

8250 Brežice 

 

Svet šole: 3 predstavniki ustanovitelja, od tega imenuje dva Vlada Republike Slovenije, enega pa Občina 

Brežice: Jasmina Molan, Vita Preskar in Martina Zlobko; 5 predstavnikov delavcev šole: Sandi Rašović – 

predsednik sveta šole, Mateja Strnad Zorec, mag. Nina Harapin, mag. Jana Krmpotič in mag. Gregor Horžen; 3 

predstavniki staršev dijakov: Alenka Černelič Krošelj, Vesna Balon Kek in Dušan Lipej in 2 predstavnika 

dijakov: Maksi Bogovič in Neža Ajda Gabrič.   
RAVNATELJ:  

Uroš ŠKOF  
 
 
 
  
 
 

SKUPNE SLUŽBE  KOLEGIJ - AKTIVI 

SVETOVALNA SLUŽBA: 

-  dr. G. Rostohar 

aktiv slovenistov 

aktiv matematikov 

aktiv tujih jezikov I. 

aktiv tujih jezikov II.  

aktiv učiteljev športne vzgoje 

aktiv učiteljev umetnosti 

aktiv družboslovja 

aktiv naravoslovja 

aktiv informatikov in ekonomskih predmetov 

 

KNJIŽNICA: 

- E. Maček 

TAJNIŠTVO: 

- C. Klarič 

RAČUNOVOSTVO: 

- N. Gramc 

TEHNIČNE SLUŽBE: 

- vzdrževalca učne tehnologije 

- hišnik 

- čistilke 

  
 

 

mailto:uros.skof@guest.arnes.si


PODATKI O ZAPOSLENIH – sistemizirana delovna mesta so v letnem delovnem načrtu na spletni strani 

www.gimnazije-brezice.si 

 

2. Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih: 

P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje 

R/91.011 - dejavnost knjižnic 

 

Srednješolski programi, ki jih izvaja Gimnazija Brežice 

- Gimnazija – 4 leta 

- Gimnazija / š./ – 4 leta 

 

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 
 

Povezava na državni register predpisov 

Ministrstvo pristojno za šolstvo: www.mizs.gov.si 

Uradni list RS: www.uradni-list.si 

Državni izpitni center: www.ric.si 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov 

Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do vsakega 30. septembra za tekoče šolsko leto); 

Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu (do vsakega 30. septembra za 

vsako preteklo šolsko leto); 

Finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto (do vsakega zadnjega dne v januarju za tekoče šolsko 

leto); 

Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov …) (do vsakega zadnjega dne v februarju za 

preteklo koledarsko leto); 

 

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ 

Postopek za vpis v 1. letnik 

Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 
 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod 

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami. 

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Zavod vodi informatizirano zbirko podatkov dijakov preko programa eA in Lopolis in zaposlenih 

preko spletnega portala Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport KPIS. 
 
 
Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja 

- Letni delovni načrt Gimnazije Brežice za posamezno šolsko leto, 

- Letna bilanca zavoda, 

- Realizacija letnega delovnega načrta za posamezno šolsko leto, 

- Šolska pravila Gimnazije Brežice, 

- Šolska pravila ocenjevanja znanja, 

- Pravila šolske prehrane, 

- Pravila šolskega sklada Gimnazije Brežice, 

- Cenik najema učilnic in izdaje dvojnikov. 

 

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami. 

 

Najpomembnejši 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. 

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 

IJZ): 

- Zavod bo letno poročilo objavil v skladu z zakonom (Ajpes). 
 
 



IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 

 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije 

javnega značaja: 

 
- Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Firefox. 

 

- Opis »fizičnega« dostopa: 

Informacije javnega značaja lahko dobite:  
- na naslovu zavoda: Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice. 

- uradne ure: vsak delovni dan od 10. do 13. ure, 

- v sobi: tajništvo šole, 

- pri osebi pooblaščeni za sprejem vloge: Cirila Klarić, tajnici. 
 

STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Za posredovanje informacij lahko zavod prosilcu zaračuna materialne stroške v skladu z Uredbo o posredovanju 

in ponovni uporabi informacij javnega značaja: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941 

 
 
V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij: / 
 
 
 
 
 

 

Brežice, 13. marec 2019                                                               RAVNATELJ: 

 

  Uroš Škof, prof. 

     
 
 
 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

