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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Izdajatelj: Biotehniška šola Rakičan, Rakičan, 
Lendavska 3, 9000 Murska Sobota 

Telefon: 02 530 37 50 

Elektronski naslov: bsrakican@guest.arnes.si 

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnateljica Simona Potočniki, univ. dipl. 
inž. kmet. 

Datum prve izdaje kataloga:        02. 09. 2008 

Datum zadnje spremembe: 01. 09. 2021 

Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.solarakican.si 
 

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu 
zavoda na naslovu: Rakičan, Lendavska 3, 
9000 Murska Sobota, vsak delovni dan od 
8.00 do 14.00 

Pristojna oseba za posredovanje informacij 
javnega značaja in informacij za medije: 

ravnateljica Simona Potočnik 

spletna pošta: 
simona.potocnik@guest.arnes.si 

 
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 
 
Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:  
 

- P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
- I/55.900 - dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,  
- R/91.011 - dejavnost knjižnic 

 
Naša osnovna naloga je, da si dijaki ob učinkovitem in kakovostnem pouku uspešno in 
temeljito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in 
uspešnega življenja. To lahko dosežemo le s strokovno in pedagoško usposobljenim kadrom, s 
sodobnimi metodami poučevanja, krepitvijo medsebojnih odnosov, ki omogočajo razvijanje 
spoštovanja, solidarnosti, zaupanja in strpnosti vseh udeležencev izobraževanja.  
 

http://www.grm-nm.si/
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Bodoči kmetijsko podjetniški tehniki, gospodarji na podeželju in pomočniki v biotehniki in 
oskrbi bodo pridobili strokovna in splošna znanja za samostojno, odgovorno in samozavestno 
opravljanje poklicnih nalog ali uspešno nadaljevanje izobraževanja.  
 
Naš cilj je vzgojiti in usposobiti dijaka za vseživljenjsko učenje. Le ustvarjalni, odgovorni, 
kritični, motivirani in prilagodljivi posamezniki, ki bodo znali spremembe obvladovati, 
sooblikovati in izkoriščati sebi v prid, se bodo lahko spopadali z nenehnimi spremembami, 
težavami in novimi izzivi. 
 

3. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA 
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SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT: 

Svet zavoda: Gerda Ambruš Lukavac, predsednica Sveta zavoda 

Ravnateljica: Simona Potočnik 

Namestnik ravnateljice: dr. Robert Janža 

Komisija za kakovost: dr. Robert Janža, predsednik 

Knjižničarka: Sanela Gromilić 

Svetovalna delavka: Barbara Žužek Lackovič 

Tajnica VIZ: Angela Mesarič Tinev 

Računovodkinja: Suzana Škafar 

Vodja posestva: dr. Primož Titan 

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, 
razrednik, aktiv splošno-teoretičnih in strokovnih predmetov, komisija za kakovost, komisija 
za varstvo pravic ter pritožbena komisija šole. 

 

4. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

Ime in priimek pristojne osebe: Simona Potočnik 

Delovno mesto in naziv: ravnateljica 

Elektronski naslov: simona.potocnik@guest.arnes.si 

Poštni naslov: Rakičan, Lendavska 3, 9000 Murska Sobota 

Službena telefonska številka: 02 530 37 53 

 

5. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA 

Zakonodaja na področju šolstva 
in športa 

Opomba: 

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

• http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ 

• http://zakonodaja.gov.si/ 

• www.mss.gov.si/ 

• www.uradni-list.si 
 

Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ZOFVI 

Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju 

Zakon o poklicni maturi 

http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
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Kolektivna pogodba za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v RS 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju 

Uredba o izobešanju zastav RS v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih 

Uredba o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede 

Pravilnik o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede 

Zakon o šolski prehrani 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 

Splošni akti zavoda  

Sklep o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Biotehniška šola Rakičan 

arhiv BŠ Rakičan 

Akt o sistematizaciji delovnih mest arhiv BŠ Rakičan 

Katalog informacij javnega značaja www.solarakican.si 

Požarni red in požarni načrt arhiv BŠ Rakičan 

Izjava o varnosti z oceno tveganja arhiv BŠ Rakičan 

Šolska pravila ocenjevanja znanja www.solarakican.si 

Pravila o šolski prehrani www.solarakican.si 

 

6. SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA 
POROČILA, STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA 

Program dela, kadrovski in finančni načrt za posamezno leto 

Poslovno in računovodsko poročilo za posamezno leto 

Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto 

Poročilo zavoda o realizaciji Letnega delovnega načrta za posamezno šolsko leto 
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Letopis posameznega šolskega leta 

Poročilo komisije za kakovost 

Objava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov javnega naročanja, v skladu z ZJN-3 

 

7. KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZ. DRUGIH URADNIH 
ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZ. ZAGOTAVLJA SVOJIM PORABNIKOM 

Postopki ki jih vodi zavod:  

• Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo. 

• Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole. 

• Odločanje o pravicah in dolžnostih dijakov. 

• Priprava osebnega izobraževalnega načrta za dijake s posebnimi potrebami. 

• Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja. 

• Vzgojni ukrepi. 

• Izpis iz evidence. 

• Vpis dijakov. 

• Prepis dijakov. 

• Napredovanje zaposlenih v nazive in plačne razrede. 

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ORGAN NA 
PODLAGI PODROČNE ZAKONODAJE 

Evidence vpisanih in podatki njihovih 
staršev ter evidenca vpisanih po letnikih, 
oddelkih in programih 

https://www.eAsistent.com/ 

Evidenca o zaposlenih delavcih http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest 

Evidenca o stroških dela Program SAOP 

Evidenca o izrabi delovnega časa obrazec  

Evidenca o preventivnih zdravstvenih 
pregledih 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca o usposabljanju iz varstva pri delu arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca o usposobljenosti delavcev za 
varstvo pred požarom 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca o usposobljenosti delavcev za 
nudenje prve pomoči 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca o izposoji iz učbeniškega sklada arhiv Biotehniške šole Rakičan 
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Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest 

Katalog zapisnikov sej šolske maturitetne 
komisije in komisije za zaključne izpite 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Katalog zapisnikov o maturi in zaključnih 
izpitih 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Katalog zapisnikov o izpitih arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca dijakov, ki jih obravnava šolska 
svetovalna služba 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca o izdanih dokumentih o 
končanem izobraževanju 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

Evidenca zbirke podatkov o izdanih 
spričevalih in drugih listinah 

arhiv Biotehniške šole Rakičan 

  

9. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 

Do informacij javnega značaja , ki niso objavljeni na spletni strani šole je mogoče dobiti v 
tiskani obliki v tajništvu šole po predhodni najavi. 

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo 
informacije javnega značaja: 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli brskalnik. 

2. Opis fizičnega dostopa: 

Informacije javnega značaja lahko dobite po predhodni najavi: 

- na naslovu zavoda: Rakičan, Lendavska 3, 9000 Murska Sobota, 

- v tajništvu šole: vsak dan od 8.00 do 14.00.    

 

10. STROŠKOVNIK 

Posredovanja informacij javnega značaja ne zaračunavamo. 

11. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z 
ZBIRKAMI PODATKOV 

• Število vpisanih dijakov 

• Število maturantov 

• Število zaposlenih 

• Uspeh maturantov. 

                                                                                           Ravnateljica Biotehniške šole Rakičan 

                                            žig                                         Simona POTOČNIK 


