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1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Katalog IJZ Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče je nastal v skladu z določili Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja  ( ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06-zDavP-2/23/14,50,14,19,15-

odl.IS,102/15 in 7/18). 

Datum prve objave kataloga: 1. 3. 2011, spremembe: 10.12.2019,  zadnja sprememba 14.5.2021 

 

Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda in v fizični obliki v tajništvu zavoda. 

 

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

Naziv zavoda:     

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, 

Tattenbachova ulica 2a,  

3210 Slovenske Konjice 

 

Telefon: 03 757 18 00 

E-mail: info-konjice-zrece@guest.arnes.si  

Spletne strani:  www.sc-konjice-zrece.si  

 

Odgovorna oseba, ki je katalog sprejela: 

Ravnateljica-direktorica: mag. Jasmina Mihelak Zupančič 

 

Ustanovitelj: Vlada RS, občina Slovenke Konjice, občina Zreče 

 

Matična št.:5052343 

Davčna št: 93550049 

 

2 SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVENGA ZNAČAJA, S KATERIMI 

ZAVOD RAZPOLAGA 

 

PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče je organiziran kot javni zavod, katerega ustanovitelja sta Vlada 

RS in Občina Slovenske Konjice. Smo izvajalec izobraževanja za mladino in odrasle, izvajamo pa tudi 

svetovalno dejavnost. Izobražujemo in svetujemo v okviru treh organizacijskih enot: Gimnazija 

Slovenske Konjice, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, SIC-Svetovanje in izobraževanje odraslih. 

Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih zavod lahko opravlja, so opredeljen z 

aktom o ustanovitvi zavoda. 

Dejavnosti javne službe: 

-    srednješolsko splošno izobraževanje,  

-    srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, 

-    Izobraževanje odraslih, 

-    Knjižnica. 

 

Organizacijske enote zavoda in kontaktni podatki: 

-    Gimnazija Slovenske Konjice 

Tattenbachova 2a, 321 Slovenske Konjice,  

Telefon: Telefon: 03 757 18 00 

E-mail: info-konjice-zrece@guest.arnes.si  

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
mailto:info-konjice-zrece@guest.arnes.si
http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-konjice-zrece@guest.arnes.si
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-    Srednja poklicna in strokovna šola Zreče 

Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče, 

Telefon: Telefon: 03,757,18,50, 03 757 18 00 

           E-mail: info-konjice-zrece@guest.arnes.si 

- SIC-Svetovanje in izobraževanje odraslih 

Tattenbachova 2a, 321 Slovenske Konjice,  

Telefon: Telefon: 03 757 18 00 

E-mail: info-konjice-zrece@guest.arnes.si  

 

Organi  zavoda: 

Šola je organizirana kot enovit zavod. 

 

Organi šole: 

svet zavoda, 

ravnatelj-direktor,  

svet staršev Gimnazije Slovenske Konjice, 

svet staršev Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, 

učiteljski zbor, 

strokovni aktivi, 

razredniki, 

andragoški zbor. 

 

Svet zavoda; predsednik: Dušan Špoljar,  

    e- naslov: dusa.spoljar@guest.arnes.si 

 

Ravnateljica-direktorica:  mag. Jasmina Mihelak Zupančič,   

e-naslov: jasmina.mihelak-zupancic@guest.arnes.si  

 

Učiteljski zbor: Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole (Gimnazija Slovenske Konjice: 

http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/gimnazija/uciteljski-zbor, Srednja poklicna in strokovna šola 

Zreče: http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece/uciteljski-zbor ) 

 

Andragoški zbor: Andragoški zbor sestavljajo predavatelji, učitelji v programih izobraževanja odraslih. 

 

3 KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVAJE 

INFORMACIJ, URADNE URE TAJNIŠTVA, POOBLAŠEČENA OSEBAZA VARSTVO 

OSEBNIH PODATKOV 

 

Ravnateljica-direktorica:      mag. Jasmina Mihelak Zupančič,   

e-naslov: jasmina.mihelak-zupancic@guest.arnes.si  

telefon: 03 757 18 12 

Uradne ure tajništva: 

Vsak delovni dan v času pouka od  7-15 ure.  

E naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si 

Telefon:    03 757 18 00 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:  Odvetnica Kaja Dosedla 

             T: 03 749 32 00 

             E-naslov: kajadosedla@yahoo.com 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
mailto:info-konjice-zrece@guest.arnes.si
mailto:info-konjice-zrece@guest.arnes.si
mailto:dusa.spoljar@guest.arnes.si
mailto:jasmina.mihelak-zupancic@guest.arnes.si
http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/gimnazija/uciteljski-zbor
http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece/uciteljski-zbor
mailto:jasmina.mihelak-zupancic@guest.arnes.si
mailto:info-konjice-zrece@guest.arnes.si
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4 PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD 

4.1 Povezave in državni registri predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda 

Državni registri, predpisi: 

- Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje, znanost in šport:  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-

sport/zakonodaja/  

- Državni zbor:  www.dz-rs.si  

- Uradni list Republike Slovenije: www.uradni-list.si    

- Pravno-informacijski sistem Republike Slovenje: http://www.pisrs.si    

Druge povezave: 

- EU portal: https://europa.eu/european-union/index_sl  

 

Temeljni državni predpisi, ki določajo delovanje zavoda: 

- Zakon o zavodih, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10   

- Zakon o delovnih razmerjih, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944  

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja z aneksi, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19 

- Kolektivna pogodba za javni sektor, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445  

- Zakon o izvrševanju proračuna RS http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7970  

- Zakon o uravnoteženju javnih financ  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388  

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter podzakonski predpisi, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325  

- Zakon o gimnazijah ter podzakonski predpisi 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450  

- Zakon o izobraževanju odraslih in podzakonski predpisi, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641  

- Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328  

- Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi,  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597  

- Zakon o javnih naročilih, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. splošna uredba o varstvu podatkov 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336  

- Zakon o splošnem upravnem postopku,  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603  

- Zakon o šolski inšpekciji, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460  

- Zakon o javnih uslužbencih,  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177  

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
http://www.dz-rs.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.pisrs.si/
https://europa.eu/european-union/index_sl
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO445&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7970
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO450&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460
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- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272  

- Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697  

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204  

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7148  

- Slovenski računovodski standardi, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192  

- drugi predpisi, ki posegajo v delovanje zavoda. 

4.2 Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša področja, stališča, 

mnenja, notranji predpisi 

4.2.1 Sprejeti  programi, načrti za delovanje zavoda in poročila: 

- Program dela, kadrov in financ za tekoče leto. 

- Letni delovni načrt 

- Publikacija šole (e oblika) 

- Letopis (e oblika) 

- Šolska kronika (periodično) 

- Poročilo komisije o kakovosti in samoevalvaciji 

- Letno poročilo 

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 

 

4.2.2 Drugi pomembnejši akti in predpisi:  

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče 

- Poslovnik o delu Svet zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, 

- Poslovnik sveta staršev Gimnazije 

- Poslovnik sveta staršev SPSŠ   

- Šolska pravila o ocenjevanju znanja na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče 

- Šolska pravila na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče 

- Letni delovni načrt 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o javnem naročanju 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti 

- Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada 

- Pravilnik o izobraževanju odraslih 

- Pravilnik dijaške skupnosti SPSŠ  

- Statut dijaške skupnosti Gimnazije  

- Register tveganj 

- Načrt organizacije ob pojavu pandemske gripe 

- Načrt organizacije dela, preventivno in v času pojava koronavirusa (covid-19) 

- Ocena tveganja z izjavo o varnosti 

- Vzorčna notranja pravila e hrambe 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7148
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192
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- Ocena požarne ogroženosti s požarnim redom 

- Pravilnik šolske prehrane Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče 

- Pravilnik o uporabi in hrambi pečatov 

- Organizacijsko navodilo s področja obvladovanja tveganj pri ravnanju s pogodbami 

- Pravilnik o delovanju šolskega sklada  Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, 

- Pravilnik o notranji reviziji 

- Požarni red 

 

4.3 Katalog upravnik, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom dijaka in udeležencev 

izobraževanja odraslih in posameznih pravic iz tega z uporabo ZUP. 

4.4 Seznam javnih evidenc in podatkov 

Zavod ne vodi seznama javnih evidenc oziroma ne upravlja z njimi. 

 

4.5 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:  

Seznam dijakov, udeležencev, seznam zaposlenih oz. skladno z evidencami obdelave in varstva osebnih 

podatkov. Seznami niso prosto dostopni. 

 

4.6 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

- urniki za šolsko leto za posamezen program:  

strojništvo: http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece/strojnistvo/urniki;  

gastronomija in turizem: http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece/gastronomija-in-turizem/urniki 

gimnazija: https://www.easistent.com/urniki/224e72299e995fd020abc10703729b53c067a125 

- govorilne ure: http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/gimnazija/starsi/govorilne-ure 

-publikacija za šolsko leto: http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/predstavitev/letopisi-in-publikacije 
 

5 OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU 

Informacije so dostopne na spletni strani zavoda, deloma pa tudi v fizični obliki, na sedežu zavoda. 

Informaciji  lahko zahteva kdorkoli. Zavod bo posredoval informacije v pisni obliki oziroma bo usmeril 

zainteresirano osebo  na ustrezno spletno stran zavoda.  Zahtevo za posredovanje informacij je možno 

vložiti v pisni obliki na naslov: 

Šolski center Slovenke Konjice-Zreče, Tattenbachova 2a, 3210 Slov. Konjice ali na e –naslov  zavoda. 

Kontaktni podatki: Tel. 03 757 18 00, e- naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si  

Pooblaščena oseba za sprejem vloge: Poslovna sekretarka. 

Za dostop ljudi s posebnimi potrebami v zavod z namenom fizičnega vpogleda v dokumentacijo se 

zagotovi na osnovi predhodnega dogovora v knjižnici šole. 

6 STROŠKOVNIK 

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, kadar ne terja izvajanje delnega dostopa v skladu s 7. 

členom  zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Za posredovanje prepisa, fotokopije 

ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko zavod prosilcu zaračuna v skladu z omenjenim 

zakonom (ZDIJZ) materialne stroške, ko ti presegajo 20 eur.  

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece/strojnistvo/urniki
http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece/gastronomija-in-turizem/urniki
http://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/predstavitev/letopisi-in-publikacije
mailto:info-konjice-zrece@guest.arnes.si
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7  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAFTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Doslej ni bilo prejetih zahtev za informacije javnega značaja, razen novinarskih vprašanj v zvezi z 

vpisom in rezultati pri maturi 

 

 

Slovenske Konjice, 14.5.2021 

         Ravnateljica-direktorica 

     mag. Jasmina Mihelak Zupančič 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si

