
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Katalog informacij javnega značaja vzgojno-izobraževalnega zavoda



1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

1. Izdajatelj: 

 › Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33, 1000 Ljubljana 

2. Zakoniti zastopnik: 

 › Ana Šterbenc, ravnateljica 

3. Datum prve izdaje kataloga: 

 › 9. 3. 2007 

4. Datum zadnje spremembe: 

 › 19. 12. 2016 

5. Katalog je dostopen na spletni strani: 

 › www.smgs.si 

6. Druge oblike: 

 › tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Pokopališka 33, Ljubljana 

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

 › ravnateljica Ana Šterbenc, Pokopališka 33, 1000 Ljubljana 

 › e-pošta: tajnistvo@smgs.si

 › telefonska številka: 01/620 94 00 
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2 DELOVNO PODROČJE

a) Vzgoja in izobraževanje na področju: 

 › srednješolskega strokovnega izobraževanja, 

 › dejavnost knjižnice, 

 › izobraževanja odraslih na ravni srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

b) Druge dejavnosti po ustanovitvenem aktu: 

 › priprava za tisk, 

 › tiskanje, 

 › knjigoveštvo in kartonažerstvo, 

 › druge dejavnosti, povezane s tiskanimi in elektronskimi mediji,

 › video in filmska produkcija.



3 KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom 

a) IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVANJE MLADINE PO:

 › izobraževalnem programu grafični tehnik, smer grafični tehnik, V. stopnja; 

 › izobraževalnem programu medijski tehnik, smer medijski tehnik, V. stopnja.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH PO: 

 › izobraževalnem programu grafični tehnik, smer grafični tehnik, V. stopnja; 

 › izobraževalnem programu grafični tehnik PTI, smer grafični tehnik PTI, V. stopnja;

 › izobraževalnem programu medijski tehnik, smer medijski tehnik, V. stopnja; 

 › izobraževalnem programu grafični operater, smer grafični operater, IV. stopnja; 

 › in izdaja javne listine – spričevala. 



1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda

 › Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:    http://www.mizs.gov.si 

 › Uradni list RS:         http://www.uradni-list.si 

 › Druge povezave na državne registre:   EU portal:    http://europa.eu/index_si.htm 
       Državni izpitni center:  http://www.ric.si 

2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

 › Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto 

 › Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta

 › Vsebinski in finančni načrt

 › Poslovno in računovodsko poročilo

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja  zavod 

 › Zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco. 

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 › Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov. 

4 PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, s katerimi razpolaga 



5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja 

 › Ustanovitveni akt zavoda 

 ›   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
»Srednja medijska in grafična šola Ljubljana« z dne 2. 9. 2008 (dosegljiv v tajništvu šole) 

 › Izjava o varnosti z dne 16. 2. 2009 

 › Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in drugih uradnih in poslovnih skrivnosti z dne 2. 10. 2006

 › Poslovnik o delu sveta zavoda z dne 1. 3. 2011

 › Poslovnik o delu sveta staršev z dne 19. 11. 2012 

 › Pravilnik o varstvu pri delu z dne 2.10. 2006 

 › Pravilnik o izobraževanju odraslih z dne 28. 9. 2016

 › Šolska pravila za vsako šolsko leto

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.

4 PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, s katerimi razpolaga 



4 PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, s katerimi razpolaga 

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

 › Šolski koledar za šolsko leto: www.smgs.si 

 › Publikacija za šolsko leto: www.smgs.si 

 › Govorilne ure učiteljev: www.smgs.si  

 › Razpored izpitov, poklicne mature in zaključnih izpitov: www.smgs.si 

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu 

 › Povezava na spletno stran: www.smgs.si 

Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda
 › Povezava na spletno stran: www.smgs.si 

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

 › Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom. 



5 OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 

Do informacij javnega značaja Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ki niso objavljene na spletni strani: http://www.smgs.si, 
je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole po predhodni najavi. 

1. Opis »fizičnega« dostopa 

Informacije javnega značaja lahko dobite: 

 › na naslovu zavoda: Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Pokopališka 33, 1000 Ljubljana 

 › uradne ure: vsak delavnik od 11.30 do 13. ure, 

 › v sobi: št. 204 / II. nadstropje, 

 › oseba pooblaščena za sprejem vloge: Mateja Prebil 

2. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

 › V šoli ni dvigala za invalide. 

3. Opis delnega dostopa

 › V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.



MATERIALNIH STROŠKOV (36. ČLEN ZDIJZ-UPB2) POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 ›  Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno s 17. členom  
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 24/2016). 

 › Iz razlogov ekonomičnosti (1. odstavek 16. člena Uredbe) ne zaračunamo materialnih stroškov, ki ne presegajo 20,00 EUR. 

7 NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 

V ZVEZI Z IZVAJANJEM IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 

Zavod je prejel zahtevo za posredovanje informacije javnega značaja. 

Skrbnik Kataloga informacij javnega značaja vzgojno-izobraževalnega zavoda: Mateja Prebil

6 STROŠKOVNIK in CENIK 




