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1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

 

NAZIV ZAVODA: Gimnazija Murska Sobota  

SEDEŽ: Šolsko naselje 12,  9000 Murska Sobota 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5508541000 

DAVČNA ŠTEVILKA: 78559537 

 

Tel: (02) 538 12 60 

e-pošta: info@s-gms.ms.edus.si 

 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Roman Činč, ravnatelj 

 

Dostopnost kataloga: 

spletna stran: http://www.gim-ms.si 

v fizični obliki v tajništvu zavoda 

 

 

1. 1 KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA 
 

Gimnazija Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je 

ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Gimnazije Murska Sobota z dne   2. 9. 2008. Ustanovljen je bil za 

opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na 

področju izobraževanja, na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za 

šolstvo.  

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

 pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,  

 dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin, 

 druge oblike vzgojnega dela z dijaki,  

 dejavnost knjižnice, 

 oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-

rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.  

Gimnazija Murska Sobota si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na 

vseh področjih svojega dela.  

 

 

 

 

mailto:gimnazija.moste@guest.arnes.si
http://www.gim-ms.si/
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1. 2. ORGANIGRAM IN ODGOVORNE OSEBE 
 

SVET ZAVODA: mag. Tomi Bušinoski 

RAVNATELJ: Roman Činč 

SVET STARŠEV: mag. Stanko Čerpnjak 

UČITELJSKI ZBOR: Učiteljski zbor Gimnazije Murska Sobota sestavljajo vsi strokovni 

delavci šole.  

 

RAZREDNIKI vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbijo za učno-vzgojno delo 

dijakov in sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo. Opravljajo druge naloge v skladu z 

zakonom.  

1A Simona Varga 

1B Alenka Jelen 

1C mag. Jasna Vuradin Popović 

1Š Nataša Benkič 

2A Marjetka Maučec 

2B Drago Balajc  

2C Romana Zver 

2Š Marjan Horvat 

3A Damijana Hrastelj Ploj 

3B Martina Mihoković 

3Š Franc Trplan 

4A Mateja Štefanec 

4B Marjan Geč 

4C Cvetka Jošar Matić 

4Š Melita Franko 

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-

izobraževalno delo v posameznem oddelku. 

 

STROKOVNI AKTIVI  

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij. 

 Aktiv učiteljev slovenščine. 

 Aktiv učiteljev matematike. 

 Aktiv učiteljev angleščine. 

 Aktiv učiteljev nemščine. 

 Aktiv učiteljev španščine. 

 Aktiv učiteljev zgodovine. 

 Aktiv učiteljev geografije. 

 Aktiv učiteljev biologije. 

 Aktiv učiteljev kemije. 

 Aktiv učiteljev fizike in informatike. 
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 Aktiv učiteljev psihologije, filozofije in sociologije. 

 Aktiv učiteljev umetnosti. 

 Aktiv učiteljev športne vzgoje. 

 Aktiv razrednikov oddelkov prvega letnika 

 Aktiv razrednikov oddelkov drugega letnika 

 Aktiv razrednikov oddelkov tretjega letnika 

 Aktiv razrednikov oddelkov četrtega letnika 

 

2. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE  

       INFORMACIJ 
 

       PRISTOJNA OSEBA 

       Roman Činč, ravnatelj 

       Tel: 02 538 12 62 

       e-pošta: roman.cinc@gmail.com 

  

3. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV 

3. 1 SEZNAM PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA 
 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI, Zakon o 

spremembah ZOFVI http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 

 Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o DR 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/83126 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906 

 Zakon o gimnazijah 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77724 

 Zakon o upravnih taksah 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6139 

 Zakon o maturi 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77725 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177 
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 Uredba o upravnem poslovanju 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3602 

Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne 

uprave 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO776 

 Zakon o splošnem upravnem postopku 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4056 

 Uredba o izobešanju zastav RS v vzgojno izobraževalnih zavodih 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4894 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačilne razrede 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797 

 Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačilne razrede 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9342 

 Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnih v zemljiški kataster in kataster 

stavb 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4034 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega dela za javne uslužbence 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4781 

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

funkcionarjem v državnih organih 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4214 

 Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084 

 Zakon o arhivskem gradivu in arhivih 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/72425 

 Zakon o šolski prehrani 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/72425 

 Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v  srednji šoli 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13430 
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 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840 

 Zakon o računovodstvu 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597 

 Zakon o uravnoteženju javnih financ 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388 

 Zakon o izvajanju proračuna RS 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7119 

 Zakon o spremembi zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6003 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5516 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5516 

 

3.  2    SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA  

           ZAVODA 

 Sklep o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda 

 Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi vzgojno - izobraževalnega zavoda 

 

3. 3     SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 Pravilnik o računovodstvu  

 Požarni red 

 Poslovnik o delu sveta zavoda 

 Pravila delovanja šolskega sklada 

 Pravilnik o prepovedi  mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja 

na delovnem mestu v Gimnaziji Murska Sobota 

 Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotovitev prisotnosti alkohola in 

nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v Gimnaziji Murska Sobota 
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 Pravila o šolski prehrani 

 Načrt integritete Gimnazije Murska Sobota 

 Hišni red 

 Šolska pravila 

 Šolska pravila ocenjevanja znanja 

 Zbornik 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in drugih uradnih in poslovnih 

skrivnosti 

 Pravila o vrednosti daril na Gimnaziji Murska Sobota  

 Načrt ocenjevanja znanja 

 Pravilnik o načinu uporabe videonadzornega sistema 

 Katalog informacij javnega značaja 

 

3. 4     SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 

 Letni delovni načrt 

 Poročilo o realizaciji LDN 

 Letno poročilo Gimnazije Murska Sobota 

 Zaključni račun Gimnazije Murska Sobota 

 Sodila za razmejitev stroškov po virih financiranja 

 Inventurni elaborat 

 Finančni in kadrovski načrt 

 

3. 5     SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

 Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto; 

 

 Evidenca zaposlenih; 

 

 Evidenca upokojencev; 

 

 Evidenca o prejemnikih regresirane prehrane; 

 

 Evidenca dijakov s statusom in prilagoditvami, 

 

 Zbirka podatkov o plačah zaposlenih; 

 

 Zbirka podatkov o napredovanju dijakov, izdanih spričevalih in listin; 
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 Zbirka podatkov o dijakih vpisanih na šolo in njihovih starših; 

 

 Zbirka podatkov o dijakih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje; 

 

 Zbirka podatkov o nadarjenih dijakih; 

 

 Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov; 

 

 Zbirka podatkov o dijakih, ki opravljajo maturo. 

 

3. 6  OBJAVA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA V SKLADU S PREDPISI, KI  

        UREJAJO JAVNO NAROČANJE PO ZJN-3 

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil. 

 

3. 7 KATALOG POSTOPKOV OZ. JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD  

       ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM 
 

 Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačilne razrede 

     *     Vpis dijakov v 1. letnik 

 Izrekanje vzgojnih ukrepov 

 Prešolanje dijakov na druge šole 

 Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (iz tujine) 

 

3. 8  SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD 
-  Centralna evidenca udeležencev v vzgoji in izobraževanju (CEUVIZ) 

 
 

3. 9  SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH EVIDENC S KATERIMI RAZPOLAGA     

       ZAVOD 

 Število dijakov po oddelkih in razredih 

 Seznam zaposlenih 

  

4. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 spletna stran: http://www.gim-ms.si 

 fizična oblika: Gimnazija Murska Sobota, od 8.00 do 12.00. 

 

5. STROŠKOVNIK 
 

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku. 

 

http://www.enarocanje.si/
https://gimoste.si/gim/images/datoteke/RAZPOREDITEV_DIJAKOV_V_ODDELKE_IN_SKUPINE.pdf
http://www.gim-ms.si/
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6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

-  Število dijakov, število oddelkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


