KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
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Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana

Sedež:

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Ustanoviteljica:

Republika Slovenija

Direktorica:

mag. Jasna Kržin Stepišnik

Ravnateljica
Gimnazije in
veterinarske šole:

Marjana Mastinšek-Šuštar

Ravnateljica Živilske šole:

mag. Tatjana Šček Prebil

Ravnateljica Višje strokovne šole:

mag. Tjaša Vidrih

Odgovorna uradna oseba:

mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga:

november 2008

Datum zadnje spremembe:

december 2016

Druge oblike kataloga:

Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu
Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana,
Ižanska 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od
8:00 do 15:00 ure.

2

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga

2.1

Organigram
SVET ZAVODA
17 članov

BIOTEHNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER LJUBLJANA
Direktorica:
mag. Jasna Kržin Stepišnik

GIMNAZIJA IN
VETERINARSKA ŠOLA
(BIC LJ, GVŠ)

ŽIVILSKA ŠOLA
(BIC LJ, ŽŠ)

VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
(BIC LJ, VSŠ)

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER (BIC LJ, MIC)

Ravnateljica:

Ravnateljica:

Ravnateljica:

Vodja MIC:

Marjana Mastinšek-Šuštar

mag. Tatjana Šček Prebil

mag. Tjaša Vidrih

Gregor Matos

2.2

Seznam notranjih organizacijskih enot




GIMNAZIJA IN VETERINARSKA
ŠOLA
Cesta v Mestni log 47,
1000 Ljubljana
T: 01/ 28 03 700
F: 01/ 28 03 720
ŽIVILSKA ŠOLA
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana
T: 01/ 28 07 610
F: 01/ 28 07 620



VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana
T: 01/ 28 07 606
F: 01/ 28 07 620



MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana
T: 01/ 28 07 629
F: 01/ 28 07 620

2.3

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba:

2.4

mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana
T: 01/ 28 07 600
F: 01/ 28 07 620
El. naslov: jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si

Delovno področje

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
- P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
- P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- P/85.421 - višješolsko izobraževanje in
- 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 javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ''Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana''.

2.5

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega
področja organa ter predlogov predpisov

Register predpisov Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/
Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobraz
evanja/#c56
Predpisi EU:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
Predpisi lokalnih skupnosti: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/
2.6

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

Vladna gradiva v obravnavi:
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
2.7

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih





2.8

Letni delovni načrt.
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta.
Letno poročilo.
Program dela in finančni načrt.

Seznam upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki
jih organ vodi:
2.9

Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

Seznam javnih evidenc, s katerim organ upravlja

Seznam evidenc:

Seznam vpisanih dijakov in študentov,
seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih,
seznam kadrovskih evidenc,
evidenca javnih naročil.

Evidence z zbranimi osebnimi podatki niso javne. Podatki iz njih so dostopni upravičencem v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2.10 Pomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij:








Šolska pravila
Pravilnik o hišnem redu
Pravilnik o odgovornosti študentov, postopkih in načinu
izrekanja ukrepov, ter pravicah in dolžnostih študentov v
disciplinskem postopku
Pravilnik o ocenjevanju
Pravilnik o priznanju in nagradah
Pravilnik o opravljanju delnih izpitov, ocenjevanju praktičnega
izobraževanja ter priznavanju kreditnih točk
Pravilnik o izdelavi diplomske naloge in zagovoru
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Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerim organ
razpolaga

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določa veljavna
zakonodaja.
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 delovnik od 8:00 do 15:00 ure ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga.
Dostop za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno z veljavno zakonodajo.

4

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih
sklopov:

5

Vpisni pogoji

Stroškovnik

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana zaračunava materialne stroške posredovanja
informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja in Stroškovnika.

