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1. Osnovni podatki o katalogu
Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Šolskem centru Šentjur ter o
drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.
Katalog je dostopen tudi v fizični obliki, in sicer na sedežu Šolskega centra Šentjur na naslovu
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur.
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2. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51-06 - ZDIJZ-UPB 2, s
spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
24/16, s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A, , s
spremembami in dopolnitvami).
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3. Osnovni podatki o zavodu (izdajatelju kataloga informacij javnega značaja)

Zavod
Naslov
Matična številka
Identifikacijska številka
TRR
Zakoniti zastopnik
e-mail
Naslov spletne strani

Šolski center Šentjur
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
1214438000
SI 11775823
SI56 0110 0603 0705 179
Branko Šket, direktor
tajnistvo@sc-s.si,
www.sc-s.si

Katalog je dostopen na spletni strani
Druge oblike

www.sc-s.si
Tiskana verzija je dostopna v glavni pisarni
Šolskega centra Šentjur na naslovu Cesta na
kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

Pristojna oseba za posredovanje
informacij javnega značaja:

Branko Šket, direktor
e-mail: branko.sket@sc-s.si
tel. št.: 03 746 29 00
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4. Organigram

Svet Šolskega centra Šentjur

SKUPNE SLUŽBE:
• administracija
• računovodstvo
• knjižnica
• informacijske
dejavnosti
• investicijske
dejavnosti
• tehnična služba

Srednja poklicna
in strokovna šola
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ravnatelj
pom. ravnatelja
svet staršev
učiteljski zbor
vzgojiteljski zbor
programski učiteljski zbor
razredniki
strokovni aktiv
komisija za varstvo pravic

direktor

kolegij

komisija za kakovost

Višja strokovna šola
• ravnatelj
• vodja programskega
področja
• strateški svet
• predavateljski zbor
• strokovni aktivi
• študijska komisija
• komisija za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti
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5. Delovno področje
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
P/85.320 Srednješolsko poklicno izobraževanje
P/85.421 Višješolsko izobraževanje
R/91.011 Dejavnost knjižnic
Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen
oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod
uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so določene v prilogi sklepa o
ustanovitvi.
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6. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom
Organizacijska enota oziroma šola

Program, ki ga izvaja v šolskem letu 2021/22

Srednja poklicna in strokovna šola

Kmetijsko podjetniški tehnik (4 leta)
Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)
Živilsko prehranski tehnik (4 leta)
Živilsko prehranski tehnik (PTI)
Veterinarski tehnik (4 leta)
Slaščičar (3 leta)
Pek (3 leta)
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (3 leta)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (2 leti)

Višja strokovna šola Šentjur

Gostinstvo in turizem
Naravovarstvo
Upravljanje podeželja in krajine
Živilstvo in prehrana

I)zobraževanje odraslih

Izvajamo vse programe, ki jih imamo v rednem
izobraževanju, če je dovolj prijav ter programe za
nacionalno poklicno kvalifikacijo in razne tečaje,
seminarje. Dodatno izvajamo program: gospodar
na podeželju

Šola vožnje

Usposabljamo AM, A1, A2, A, B, in F kategorijo,
CPP predavanja in tečaje Prve pomoči
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7. Zakoni in podzakonski akti, predpisi lokalne skupnosti, predpisi EU z delovnega
področja zavoda ter predlogi predpisov
Skupni zakoni
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja (ZPIMVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS)
Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI)
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)
Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih
dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG)
Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK)
Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v
vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)
Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih
šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke
s posebnimi potrebami
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni
šoli z italijanskim učnim jezikom
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Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
glasbene šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem
programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik
oblikovanja
Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih
izobraževalnih in vzgojnih programov
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje
in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo
in inšpektorjev za šport
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za
izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Seznam vseh podzakonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj na zavihku
"Strokovni".
Podzakonski akti na podlagi ZUOPP-1
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
Podzakonski akti, izdani na podlagi ZPIMVI
Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za
izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih
Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim
učnim jezikom
Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni
šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih
šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli
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Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim
jezikom
Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
Podzakonski akti, izdani na podlagi ZIMPVI
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni
sistem
Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe
Ostali skupni podzakonski predpisi
Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih
organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in
izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa
Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem
storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja
Zakon o gimnazijah (ZGim)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)
Zakon o maturi (ZMat)
Zakon o vajeništvu (ZVaj)
Podzakonski predpisi na področju srednješolskega izobraževanja
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem
izobraževanju
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega
programa na področju srednjega šolstva
Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na
področju srednjega šolstva
Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje
strokovne šole
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske
programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim
jezikom
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
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Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za
učence in dijaških domovih
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
Pravilnik o poklicni maturi
Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o nomenklaturi poklicev
Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra
Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu
Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih
Pravilnik o mojstrskih izpitih
Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
gimnazije
Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o vpisu v srednje šole
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Zakoni na področju višješolskega izobraževanja
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
Podzakonski predpisi na področju višješolskega izobraževanja
Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju
Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično
izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol
Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje
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Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol
Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu
Navodilo za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o katalogih znanja
Zakoni na področju izobraževanja odraslih
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1)
Podzakonski predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih
Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih
Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in
opreme v izobraževanju odraslih
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih
Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
Pravilnik o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o zaključnem izpitu
Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja
Navodilo za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju
Podzakonski predpisi, povezani z dejavnostjo na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih
šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in
izobraževanja
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih
Podzakonski predpisi, povezani z izobrazbenimi pogoji na področju kadrov v vzgoji in
izobraževanju
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih
za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem
izobraževanju
Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju
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Pravilnik o izobrazbi učiteljev v programu pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega
izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za
učence in dijaških domovih
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem
programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni
šoli z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih
programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov
za učence s posebnimi potrebami
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
gimnazije
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
glasbene šole
Ostali predpisi, povezani s kadri na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
Odredba o sprejemu programa pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega
izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo
Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem
programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih
Zakoni na področju šole vožnje
Zakon o voznikih
Podzakonski predpisi, povezani z Zakonom o voznikih
Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
Pravilnik o vozniških dovoljenjih
Pravilnik o vozniškem izpitu
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Pravilnik o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in
intervencijskih vozil civilne zaščite
Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja
varnosti cestnega prometa
Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter
pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz
prve pomoči
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike
arifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
Povezava na veljavna besedila predpisov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/mi
nistrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
Uradni list RS
http://www.uradni-list.si

Predpisi lokalnih skupnosti:Predpisi EU:Povezava na predloge predpisov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/mi
nistrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
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8. Seznam strateških in programskih dokumentov Šolskega centra Šentjur
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Šentjur«,
številka: 01403—145/2006/4, z dne25. 7. 2006
Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
Letno poročilo zavoda
Vsebinski in finančni načrt zavoda
Razvojni načrt zavoda
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9. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
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10. Seznam evidenc, s katerimi upravlja Šolski center Šentjur
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca članov knjižnice zavoda
Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
Evidenca izvajalcev del po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah
Evidenca o šolski prehrani
Evidenca vstopov in izstopov
Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca vpisanih: po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah (Srednja poklicna in strokovna šola,
Izobraževanje odraslih)
Osebni list (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Matična knjiga (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih (Srednja poklicna in
strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca o zaključnih izpitih oz. poklicni maturi, podevidenca: zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni
izpit (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca o zaključnih izpitih oz. poklicni maturi, podevidenca: zapisniki o zaključnem izpitu (Srednja
poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca o zaključnih izpitih oz. poklicni maturi, podevidenca : poročilo o zaključnem izpitu (Srednja
poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca o izpitih, ki vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih ter podatke o
izpitnih nalogah, poteku izpita in doseženih ocenah (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje
odraslih)
Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje
odraslih)
Evidenca vpisanih, ki se izobražujejo in evidenca vpisanih, ki opravljajo izpite (Srednja poklicna in
strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje
odraslih)
Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju (Srednja poklicna in strokovna šola,
Izobraževanje odraslih)
Evidenca o starših mladoletnih dijakov (Srednja poklicna in strokovna šola)
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (Višja strokovna šola)
Osebni list (Višja strokovna šola)
Zapisnik o izpitu (Višja strokovna šola)
Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju (Višja strokovna šola)
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Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljnjega izobraževanja
Evidenca izdanih certifikatov NPK
Evidenca pristopnikov k Šolskemu skladu
Evidenca članov Sveta staršev
Evidenca članov Sveta šole
Evidenca vodenja letnega razgovora s sodelavci
Evidenca izdanih potrdil o vpisu (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca izdanih potrdil o vpisu (Višja strokovna šola)
Evidenca izdanih izpisnic (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje odraslih)
Evidenca izdanih izpisnic (Višja strokovna šola)
Evidenca izdanih potrdil o nastopnih predavanjih (Višja strokovna šola)
Evidenca komisij pri komisijskih izpitih (Višja strokovna šola)
Evidenca študentov, ki izvajajo praktično izobraževanje (Višja strokovna šola)
Evidenca dijakov, ki izvajajo praktično izobraževanje (Srednja poklicna in strokovna šola, Izobraževanje
odraslih)
Evidenca o poslovnih partnerjih
Evidenca upokojencev zavoda
Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
Evidenca vodenih disciplinskih postopkov, izrečenih disciplinskih ukrepov in postopkov o odpovedi
pogodbe o zaposlitvi
Evidenca imenovanj v naziv predavatelj višje strokovne šole (Višja strokovna šola)
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11. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov

sklopi informacij

- seznam vpisanih dijakov, študentov in udeleženec
- izobraževanja odraslih
- hišni red in šolska pravila
- kadrovska evidenca
- evidenca javnih naročil
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12. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
- vpisni pogoji na Srednji poklicni in strokovni šoli
V programe srednjega strokovnega izobraževanja Kmetijsko-podjetniški tehnik, Živilskoprehranski tehnik, Veterinarski tehnik ter programe srednjega poklicnega izobraževanja
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Slaščičar, Pek se lahko vpiše kdor je uspešno zaključili
osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
V program nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi se lahko vpiše
kdor je uspešno zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobraževalnih
standardom ali izpolnil osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj 7 razredov
osnovne šole (program devetletke).
V program poklicno tehniškega izobraževanja Kmetijsko podjetniški tehnik se lahko vpišejo
dijaki, ki so pridobili enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: kmetovalkagospodinja, kmetovalec, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijski mehanik, gozdar,
gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, gastronomske in hotelske storitve.
V program poklicno tehniškega izobraževanja Živilsko prehranski tehnik se lahko vpišejo
dijaki, ki so pridobili enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: mlekar, pek,
slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, gastronom
hotelir, kmetovalka-gospodinja, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik,
mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec
kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj pri prodaji živil.
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13. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja Šolskega centra Šentjur
Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi:
-Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
-Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.
Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih ur, to je
vsak delavnik od 8.00 do 14.00 na naslovu zavoda ali pisno na naslov zavoda.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

