
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA GIMNAZIJE TOLMIN 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv zavoda: Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12 b, Tolmin 
Ustanovitelj: republika Slovenija 
Odgovorna uradna oseba za katalog: mag. Branka Hrast Debeljak, ravnateljica 
 
Datum prve objave kataloga: september 2010 
Datum zadnje spremembe kataloga: marec 2017 
 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: spletna stran Gimnazije Tolmin http://gimtol.si/ 

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Gimnazija Tolmin, 

Dijaška ulica 12 b, Tolmin vsak delovni dan od 8.00 do 12.00. 

Naslov: Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12 b, 5220 Tolmin 
Telefon: 05 777 20 00 
Elektronski naslov: gimnazija.tolmin@guest.arnes.si 
 
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

Izobraževalno delo na Gimnaziji Tolmin izvajamo po letnem delovnem načrtu, ki ga podrobneje 
opredeljujeta 35. člen Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96, 59/01, 115/06 in 1/07) in 70. člen Zakona 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06). Naša dejavnost vzgoje in izobraževanja 
sodi v srednje splošno izobraževanje, kakor ga predstavlja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (UL RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08, 22/09 in 58/09). Na osnovi 41. člena citiranega 
zakona je Vlada Republike Slovenije 2. septembra 2008, št. 01403-75/2008/4, sprejela Sklep o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazije Tolmin. Šola je organizirana kot enovit 
vzgojno-izobraževalni zavod, svojo dejavnost pa opravljamo po programu za pridobitev javnoveljavne 
izobrazbe: – gimnazija. 
 
Delovno področje – Vzgoja in izobraževanje 
Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih: 
– srednješolsko splošno izobraževanje, P/85.310 
– dejavnost knjižnic, R/91.011 
 
Javne storitve, ki jih zavod zagotavlja uporabnikom:  
– izobraževanje 
Izobraževanje mladine po izobraževalnem programu: 
– gimnazija, 
Izdaja javne listine – spričevala. 
 
Pogoji za vključitev v izobraževalni program je uspešno zaključena osnovna šola. 
 
 

http://gimtol.si/


a) organigram 

 

 
 

ORGANI ŠOLE 
 
Najvišji organ šole je Svet šole Gimnazije Tolmin.  

Starši uresničujejo svoje interese preko Sveta staršev Gimnazije Tolmin, ki ga sestavljajo predstavniki 

vseh 8 razredov na šoli. 

SVET ŠOLE: Predsednik: Vlado Trost 

RAVNATELJICA: mag. Branka Hrast Debeljak 

SVET STARŠEV: Predsednica: Dolores Fon Bon 

STROKOVNI ORGANI 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. 

UČITELJSKI ZBOR 
Učiteljski zbor Gimnazije Tolmin sestavljajo vsi strokovni delavci šole. 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 
Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak 
oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem lahko dobite pri razredniku ustreznega 
oddelka. 
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RAZREDNIKI 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s 
starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

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

Strokovni aktivi so: 

 Aktiv učiteljev slovenščine, 
 Aktiv učiteljev matematike in informatike, 
 Aktiv učiteljev tujih jezikov (angleščine, nemščine, italijanščine) 
 Aktiv učiteljev družboslovja in humanistike ( zgodovine, umetn. zgodovine, sociologije, 

psihologije, glasbene vzgoje, likovne umetnosti, evropskih študij), 
 Aktiv učiteljev naravoslovja (kemije, biologije, fizike, okoljske vzgoje, geografije), 
 Aktiv učiteljev športne vzgoje 

Drugi strokovni delavci: šolska svetovalna služba in šolska knjižnica. 

Računovodsko administrativne službe: tajništvo in računovodstvo. 

Tehnične službe: hišnik in 2 čistilki 

 

b) kontaktni podatki uradne osebe zavoda, pristojne za posredovanje informacij javnega 

značaja 

Ime in priimek: mag. Branka Hrast Debeljak, prof. mat. 
Delovno mesto: ravnateljica 
Poštni naslov: Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12 b, 5220 Tolmin 
Elektronski naslov: gimnazija.tolmin@guest.arnes.si 
Neposredna službena telefonska številka: 05 777 20 01 
 
 

c) seznam glavnih predpisov z delovnega področja 

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/,  

straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/, 

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/sr

ednje_solstvo/.  

Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/srednje_solstvo/
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/srednje_solstvo/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl


d) sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša poročila, 

stališča, mnenja 

 

 letni delovni načrt za posamezno šolsko leto 

 letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto 

 poročilo o realizaciji LDN za posamezno šolsko leto 

 finančni načrt za posamezno šolsko leto 

 finančno poročilo za posamezno šolsko leto  

 sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Gimnazija Tolmin" 

 razvojni načrt 

 letno poročilo o samoevalvaciji 

 akt o sistemizaciji 

 izjava o varnosti z oceno tveganja 

 prva pomoč 

 ukrepi za preprečevanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega 

tveganja, 

 promocija zdravja na delovnem mestu 

 prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc 

 določitev požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije 

 pravilnik o računovodstvu 

 knjigovodske listine 

 navodila za popis 

 register tveganj 

 načrt integritete 

 seznam daril 

 pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 

 katalog zbirk osebnih podatkov 

 šolska pravila 

 šolska pravila ocenjevanja znanja 

 pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah Gimnazije Tolmin 

 pravilnik o delu pritožbene komisije 

 pravila šolske prehrane 

 pravilnik o delu šolskega sklada 

 pravilnik o videonadzoru 

 

e) katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Zavod vodi upravne postopke v zvezi z vpisom dijaka v prvi letnik, vpisom dijaka iz drugih šol, 

izrekanjem vzgojnih ukrepov, v zvezi s postopkom prilagajanja šolskih obveznosti, prenehanjem statusa 

dijaka, napredovanjem zaposlenih v nazive in druge upravne postopke. 

f) seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ 

 



Zavod ne upravlja z javnimi evidencami. 

g) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

1. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis  

2. Matična knjiga vpisanih dijakov 

3. Osebni list dijaka 

4. Evidenca vpisanih dijakov na Gimnazijo Tolmin (njihovih staršev oziroma zakonitih skrbnikih) 

po letnikih in oddelkih in skupinah v redovalnici 

5. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju 

6. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica) 

7. Evidenca o izpitih kandidatov 

8. Evidence o maturi 

9. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba 

10. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka 

11. Evidenca dijakov naročenih na šolsko prehrano 

12. Evidenca o zaposlenih delavcih 

13. Evidenca o stroških dela 

14. Evidenca o poškodbah pri delu 

15. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja in evidenca o 

usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom 

 Katalog zbirk osebnih podatkov: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-

zbirk/pregled-

zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5

D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e5

34ede4bbacfebfc 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU 

Poleg dostopa po elektronski poti je mogoč še fizični dostop na lokaciji Gimnazije Tolmin, Dijaška 

ulica 12 b, Tolmin. 

 

4. STROŠKOVNIK 

Gimnazija Tolmin zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 

Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in 

Stroškovnika. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti 

presegajo 20 evrov (z vključenim DDV). 

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK- ALI DRUGI 

POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=2729&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=0195be06a8ad365e534ede4bbacfebfc


/ 

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Zavod do sedaj še ni prejel zahteve za posredovanje informacij javnega značaja. 

 

 

 

 


