
  Katalog informacij javnega značaja 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Ekonomska šola Murska Sobota 

Noršinska ulica 13 

9000 Murska Sobota 
Sedež: Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota 

Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Direktor: dr. Beno Klemenčič 

Ravnatelj Srednje 
šole in gimnazije: 

Darko Petrijan, univ. dipl. ekon. 

Ravnatelj Višje 
strokovne šole: 

dr. Beno Klemenčič 

Odgovorna uradna 
oseba: 

dr. Beno Klemenčič 

Datum prve objave 
kataloga: 

Avgust 2006 

Datum zadnje 
spremembe: 

Oktober 2015 

Druge oblike 
kataloga: 

Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan 
od 08:00 - 14:00. 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Opis delovnega področja organa: Delovno področje je določeno v Sklepu o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ekonomska šola Murska Sobota z dne 
27.7.2010 in sicer: 

  

 Srednješolsko poklicno in strokovno 
izobraževanje 

 Srednješolsko splošno izobraževanje 
 Srednje strokovno izobraževanje 
 Višje strokovno izobraževanje 
 Dejavnost knjižnic 

 Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju 
dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, 
oziroma jih lahko opravlja, se opravljajo z 
namenom racionalne rabe znanja in 
premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, 
dovoljenim z zakonom. 

Organigram organa: - 



 

2.b Seznam notranjih organizacijskih enot: 

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi 
sestavljajo sledeče enote 

 Srednja šola in gimnazija 
 Višja strokovna šola 

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij 
 

Kontaktna uradna oseba:  dr. Beno Klemenčič 
 Tel: 02 521 34 24 
 Fax: 059 072 326 
 Naslov: Noršinska ulica 13, 9000 

Murska Sobota 
 E-mail: 

beno.klemencic@guest.arnes.si 

 

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega 
področja organa ter predlogov predpisov 
 

Zakonodaja na 
področju šolstva in 
športa je objavljena 
na: 

Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih 
objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem 
dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne 
jamčimo za vsebino objavljenih besedil. 

  

 http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ 

 http://zakonodaja.gov.si/ 

 www.mss.gov.si/ 

 www.uradni-list.si 

 
Predpisi lokalnih 
skupnosti: 

/ 

Predpisi EU: / 
 

 
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov) 
 

Predlogi predpisov: http://www.dz-rs.si/index.php?id=57 
 

http://www.sc-sg.net/ekonomska
http://www.sc-sg.net/visja
mailto:beno.klemencic@guest.arnes.si
http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
http://www.dz-rs.si/index.php?id=57


 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
 

Seznam strateških in programskih 
dokumentov: 

 Letni delovni načrt za posamezno 
šolsko leto 

 Letno poročilo za posamezno 
šolsko leto 

 Finančni načrt za posamezno šolsko 
leto 

 Strateški načrt VSŠ 

Poročilo o delu za posamezno šolsko leto 
 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim 
upravnim postopkom. 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Ekonomska šola Murska Sobota ne upravlja z javnimi evidencami. 
Ekonomska šola Murska Sobota ne vodi drugih informativnih podatkov. 

2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 
 

Sklopi informacij:  Hišni red in šolska pravila 
 Vpis v izobraževanje odraslih 
 Svetovalna služba o vpisnih 

postopkih 

  

Podatki o pomembnih dogodkih v zavodu. 
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Do informacij javnega značaja , ki niso objavljeni na spletni strani šole je mogoče dobiti v 
tiskani obliki v tajništvu šole po predhodni objavi. 
 

Opis fizičnega dostopa Informacije javnega značaja lahko dobite na 
naslov zavoda: Ekonomska šola Murska 
Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska 
Sobota. 
 
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7-16 
ure. 

Pooblaščena oseba: Štefan Sočič. 



 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi 
potrebami 

Na Ekonomski šoli Murska Sobota imam 
dvigalo za invalide 

Opis delnega dostopa V skladu s Uredbo o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja 

 

4. Stroškovnik in cenik 
 
Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračunajo skladno z uredbo o 
posredovanju in ponovni  uporabi informacij javnega značaja.  
 
Priloga št. 1 stroškovnik in cenik. 

 

 

 

 



Priloga št. 1 h Katalogu informacij javnega značaja Ekonomske šole Murska Sobota 

 

 

Na podlagi 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list  RS, št. 51-

06-UPB2 in 117/06-ZDvaP-2) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05,  119/07 in 95/11) izdaja direktor 

Ekonomske šole Murska Sobota 

 

 

STROŠKOVNIK 

O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

 

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV) so: 

1. ena stran fotokopija formata A4  0,06 EUR-a, 

2. ena stran fotokopija formata A3  0,13 EUR-a, 

3. ena stran fotokopije večjega formata  1,25 EUR-a, 

4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR-a, 

5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR-a, 

6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR-a, 

7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR-a, 

8. elektronski zapis na eni disketi  1,25 EUR-a, 

9. posnetek na eni videokaseti   4,17 EUR-a, 

10. posnetek na eni avdiokaseti   2,19 EUR-a, 

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR-

a, 

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko  

1,25 EUR-a, 

13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR-

a, 

14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko  

0,13 EUR-a, 

15. posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov – za operacijo 

ene poizvedbe 3,74 EUR-a, 

16. posredovanje informacije javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane 

zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani 

uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe  10,16 EUR-a, 

17. posredovanje informacije javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane 

zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani 

uslužbenca s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe  15,05 EUR-a, 

18. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne 

storitve. 

 

 

Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob 

izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi 

na da izstavitve računa. 

 

 



Materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10,00 

EUR-ov (vključno z DDV), Ekonomska šola Murska Sobota ne zaračunava, zaračunajo po se 

v primeru ponovne uporabe informacije javnega značaja. V primeru, da bodo materialni stroški 

posredovanja informacij presegli 83,46 EUR-a (vključno z DDV), se od prosilca zahteva 

vnaprejšnji polog. 

 

Stroškovnik začne veljati od dneva objave v katalogu informacij javnega značaja po predhodno 

pridobljenem soglasju ministrstva, pristojnega za javno upravo. 

 

Ekonomska šola Murska Sobota, 30. marec 2015  

 

 

 Direktor: 

 

dr. Beno Klemenčič 
 


