KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
SREDNJE ŠOLE JOSIPA JURČIČAIVANČNA GORICA
I. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica
Tel. 01/ 78 78 720
Fax. 01/ 78 78 560
Elektronska pošta: ravnatelj@ssjj.si
Matična številka: 5623685000
Davčna številka: SI11898852
Št. TRR: 0110-0603-0693-054
Internetni naslov: http://www.ssjj.si

Odgovorna oseba:

Milan Jevnikar, prof.
ravnatelj

Datum prve objave
kataloga:
Datum zadnje
spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:

01. 12. 2009
6. 3. 2020
http://www.ssjj.si
Tiskana oblika v tajništvu šole

II. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga:
a) Podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega Področje dela zavoda je določeno s Sklepom o ustanovitvi javnega
področja organa
vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela Vlada RS.
Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja naslednje dejavnosti:
-

P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje
P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
P/91.011 - dejavnosti knjižnice

Druge dejavnosti:
-

dejavnost menz

I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba s hrano,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške
dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90-030 – umetniško ustvarjanje,
R/90-040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.130 - obratovanje fitnes dejavnosti
R/93.190 – druge športne dejavnosti.
R/93.299 – druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot in
programov za katere
izobražujejo

Splošna gimnazija
Program ekonomski tehnik
/

/

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba
Milan Jevnikar, prof.- ravnatelj
Tel. 01/ 78 78 720, 01/ 78 69 360
Fax 01/ 78 78 560
Elektronski naslov: ravnatelj@ssjj.si
c) organigram organa

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
Svet zavoda
RAVNATELJ

Upravno administrativne
in tehnične
službe

Strokovni
sodelavci:

Svet staršev

Dijaška skupnost

učitelji, laboranti,
svetovalna
delavka, knjižničar

ORGANI ZAVODA:
SVET ŠOLE
SVET STARŠEV
RAVNATELJ
STROKOVNI SODELAVCI:
svetovalna delavka
učitelji
laboranta
knjižničar
UPRAVNO ADMINISTRATIVNA SLUŽBA:
tajništvo
računovodstvo
TENIČNA SLUŽBA:
hišnik
vzdrževalec učne tehnologije
kuharice in pomočnice
čistilke
PODATKI O ZAPOSLENIH IN SESTAVA VSEH ORGANOV ZAVODA so dostopni
na spletni strani http://www.ssjj.si letni delovni načrt.

d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja ministrstva
Zakoni
Povezave:
http://www.zakonodaja.si/
http://www.registerpredpisovslovenije.si/
http://www.uradni-list.si/
na področju šolstva:
Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/
Sindikat za vzgojo in izobraževanje: http://www.sviz.si/
Republiški izpitni center: http://ric.si/
Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/
Center za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

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

Predpisu EU

Povezava http://europa.eu.int/

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih
dokumentov:

-

Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto

-

Poročilo za minulo šolsko leto

-

Letno poročilo za preteklo leto 2013

(dostopni na povezavi http://www.ssjj.si)
f) Seznam vrst uradnih postopkov
Uradni postopki, ki jih
vodi organ

-

Vpisni postopek udeležencev izobraževanja

-

Postopek priznavanje in vrednotenja izobraževanja

-

Postopki v zvezi z informacijami javnega značaja

-

Postopek napredovanja delavcev šole v plačne razrede in nazive

-

Postopek prilagoditve šolskih obveznosti dijaka v srednji šoli …

-

Javna naročila male vrednosti

g) Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam javnih evidenc

-

evidenca zaposlenih (pdf)

-

evidenca vpisanih dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-

matične knjige dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-

evidence izdanih dokumentov o končanem izobraževanju (ni
prosto dostopna)

-

evidenca o preverjanju in ocenjevanju – redovalnica (ni prosto
dostopna)

-

evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja v
tujini, za nadaljevanje izobraževanja (ni prosto dostopna)

-

evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba (ni prosto
dostopna)

-

evidenca o plačah (ni prosto dostopna)

-

evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja (ni
prosto dostopna)

-

osebni listi dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-

evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih dijaka (ni prosto dostopna)

-

evidenca o izpitih kandidatov (ni prosto dostopna)

-

evidenca o uporabnikih storitev šolske knjižnice (ni prosto
dostopna)

h) seznam drugih informativnih zbirk podatkov
Seznam zbirk

-

program KPIS

i) najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij

-

predmetniki (dostopni na povezavi http://www.ssjj.si)

-

seznam razrednikov

-

cenik izobraževanja občanov za tekoče (dostopni na povezavi
http://www.ssjj.si)

III. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij

Neposreden dostop:
-

osebni dostop

-

po elektronski pošti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na spletnem
naslovu http://www.ssjj.si
Dostop je omogočen na podlagi:
-

pisne vloge

Neposreden osebni dostop je prilagojen tudi za ljudi s posebnimi
potrebami.
Prosilcu se za posredovanje informacij javnega značaja zaračunava
stroške skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/2005).

IV. Seznam najpogosteje zahtevnih informacij javnega značaja
-

programi in poklici, ki jih izobražujemo

-

število vpisanih dijakov

-

število začetnih letnikov

-

število zaključnih letnikov

-

šolski koledar

-

razpored ur pouka

-

razredniki

-

preverjanje verodostojnosti izdanih spričeval

-

govorilne ure

-

število zaposlenih

