
GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU 
Kapucinski trg 8, Varaždin 
 
KLASA:035-01/12-01/1 
URBROJ: 2186-47-01-12-1 
 
Varaždin, 05.01.2012. 
 
 
 

KATALOG INFORMACIJA 
GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU 

 
 
I. UVODNE NAPOMENE 

 
Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, ( „Narodne 

novine“ br.172/03. i 144/10.) u Glazbenoj školi u Varaždinu se 
 
 
 

U S T R O J A V A  
 Katalog informacija Glazbene škole u Varaždinu 

 
 
 

Katalog  sadrži  informacije  s  opisom  sadržaja,  namjenom,  načinom  osiguravanja  i 
vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Glazbena škola u Varaždinu, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama 
na sljedeći način: 

 
1.  putem službene web stranice Škole: 

 informacije o ustroju i nadležnosti Škole 
 informacije o zaposlenicima 
 informacije o aktivnostima Škole 
 informacije o pravnim i drugim aktima Škole 
 informacije o učeničkim aktivnostima 
 informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole 
 informacije o načinu i pravilima školovanja 
 najave aktivnosti Škole 
 objave i priopćenja za javnost 

 
2.  održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog 

priopćavanja, 
 

3.  neposrednim  pružanjem  informacija  korisniku  koji  je  podnio  zahtjev  za  pristup 
informacijama, 

 
4.  uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije, 

 
5.  dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili 

drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev. 
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II. OSNOVNI PODACI O GLAZBENOJ ŠKOLI U VARAŽDINU 
 

Glazbena škola u Varaždinu pravni je slijednik Muzičke škola Varaždin koju je  osnovala 
općina Varaždin rješenjem br. 1320/53 od 06. veljače 1953.godine. 

 
Djelatnost Škole obuhvaća: 

- odgoj i obrazovanje učenika predškolske dobi i redovnih učenika s ciljem 
stjecanja niže i srednje stručne spreme u skladu s odobrenjem Ministarstva 
kulture i prosvjete, Klasa:602-03/92-01-563, Urbroj:532-02-6/3-93-01, 

- organizaciju koncerata 
- organizaciju ostalih kulturnih događanja 

 
U obavljanju djelatnosti Škola izvodi ove programe: 

1. program predškolskog odgoja i obrazovanja u dvogodišnjem trajanju: predškolski 
zbor, početnički solfeggio, mala škola violine, mala škola blok-flaute i mala škola 
lijepog pjevanja,  

2. program osnovnog glazbenog obrazovanja u šestogodišnjem trajanju za  klavir, 
violinu, violončelo, gitaru, obou, flautu, klarinet, saksofon, rog, trubu, trombon, 
harmoniku i tambure, udaraljke 

3. pripremna naobrazba za srednje obrazovanje u dvogodišnjem trajanju za  
kontrabas, obou, flautu, klarinet, saksofon, fagot, rog, trubu, trombon, tubu, 
udaraljke, solo pjevanje, violončelo, teorijski smjer 

4. program srednjeg glazbenog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju za 
zanimanje glazbenik klavirist, glazbenik violinist, glazbenik violist, glazbenik 
violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik gitarist, glazbenik oboist, glazbenik 
flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik fagotist, glazbenik 
rogist, glazbenik trubač, glazbenik trombonist, glazbenik tubist, glazbenik 
harmonikaš, glazbenik pjevač, glazbenik – teorijski smjer i glazbenik orguljaš, 
glazbenik udaraljkaš, glazbenik tamburaš. 

5. programe osposobljavanja i poduke u okviru osnovnog i srednjeg glazbenog 
umjetničkog obrazovanja. 

 
Škola obavlja navedene djelatnosti u sjedištu, a u Područnom odjelu u Lepoglavi, 

Ulica Hrvatskih pavlina 42 obavlja djelatnost iz t. 2. 
 

 U Školi djeluje nacionalni Centar izvrsnosti za posebno nadarene učenike i studente 
glazbe i plesa u Varaždinu za učenike i studente s područja Republike Hrvatske. 

 
Sukladno čl. 3. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Škola 

obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja kao javna službu. 
 
 
Poslovi u okviru djelatnosti Glazbene škola u Varaždinu  

 upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije, 
    organizacija  i  izvođenje  nastave  i  drugih  oblika  odgojno-obrazovnog  rada  s     

učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije, 
 vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim 

postignućima, 
 poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima, 
  organizacija predmetnih, godišnjih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima, 
  izdavanje javnih isprava i drugih potvrda, 
 upisivanje  podataka  o  odgojno-obrazovnom  radu  u  e-  maticu  –  zajednički       

elektronički upisnik učenika 
 

Školom upravlja Školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. 



III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA 
 
 
 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže 
i koje nadzire  Glazbena škola u Varaždinu i to kako slijedi: 

 
a) pregled informacija, 
b) opis sadržaja informacija, 
c) namjena informacija, 
d) način osiguravanja prava na pristup informacijama. 

 
 
 
a) Pregled informacija 

 
Škola posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o: 

 ustroju i nadležnosti Škole 
 zaposlenicima 
 aktivnostima Škole 
 pravnim i drugim aktima Škole 
 načinu i pravilima školovanja 
 učeničkim aktivnostima 
 međuinstitucionalnim aktivnostima Škole 

 
 b )  Opis  sadržaja  informacija  

 
 ustroj i nadležnost Škole (opis djelokrug rada službi, godišnji kalendar rada, dnevna i    

tjedna organizacija, planovi rada kolegijalnih tijela i to: Nastavničkog vijeća, razrednih 
vijeća, Vijeća roditelja i drugih tijela) 

 zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, zvanje zaposlenika) 
 aktivnosti Škole ( na nastavnom, stručnom i društvenom polju, projekti ) 
 pravni i drugi akti Škole ( Statut i pravilnici Škole, kurikulumi, naputci, priručnici i sl.) 
 način i pravila školovanja ( opće odluke o pravilima školovanja, natječaji za upis, 

nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete) 
 učeničke aktivnosti (Vijeće učenika, nastavne i izvannastavne aktivnosti ) 
 međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s drugim srednjoškolskim ustanovama 

i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i međunarodnim institucijama) 
 
 
 
c) Namjena informacija 

 
Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup 

informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama 
 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku 
propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. 

 
 
 

Pravo  na  pristup   informacijama  ostvaruje   se  putem dostavljanja  zahtjeva  za 
ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi: 

 
  pisanim putem na poštansku adresu Škole: 
  Glazbena škola u Varaždinu 
  Kapucinski trg 8 

42000 Varaždin 
 

 putem elektroničke pošte na sljedeće adrese: 
 glazbena-skola@vz.t-com.hr 


 telefonom na sljedeći broj: 
042/213-123  (tajništvo) 


 telefaksom na sljedeći broj: 

042/213-715 


 usmenim putem: 
- osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana od 9:00 

do 13:00 sati 
 
 
 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup 
informacijama. 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. 
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Glazbena škola u Varaždinu 
ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, a 
sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz cl. 19. st.2. Zakona o pravu na pristup 
informacijama ( „ Narodne novine“ br.38/11.) 

 
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će 

proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 
 
 

 
RAVNATELJ: 

   Moreno Vinceković, prof. 
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