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1. Osnovni podatki o katalogu: 

Naziv organa: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana (ZRSŠ, Ljubljana) 

Odgovorna uradna oseba: Dr. Vinko Logaj, direktor 

Datum prve objave kataloga: 25.10.2007 

Datum zadnje spremembe: 25. 10. 2016 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

www.zrss.si 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v fizični obliki na sedežu Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 
področja organa 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja razvojno in svetovalno 

delo za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
gimnazijskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za 

učence in v dijaških domovih ter vzgoje in izobraževanja za otroke 

in mladostnike s posebnimi potrebami, za splošno izobraževalne 
predmete pa tudi v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 

pripravlja in sodeluje pri pripravi vzgojno-izobraževalnih programov, 
ki jih sprejema ali predlaga strokovni svet za splošno izobraževanje, 

določa elemente za programe ter predlaga programe, ki jih 
sprejema minister, pristojen za šolstvo, opravlja svetovalno delo za 

strokovne delavce ter za vodstva vrtcev in šol, spremlja in razvija 

učbenike ter drugo učno tehnologijo, pripravlja in izdaja strokovna 
gradiva za strokovne delavce, opravlja koordinacijo mednarodnega 

strokovnega sodelovanja strokovnih delavcev, opravlja strokovne in 
tehnično-administrativne naloge za področje stalnega strokovnega 

spopolnjevanja, pripravlja in izvaja programe stalnega strokovnega 

spopolnjevanja strokovnih delavcev, vodi postopek ter odloča v 
postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe 

vzgoje in izobraževanja ter vodi evidenco o vzgoji in izobraževanju 
otrok s posebnimi potrebami, organizira delo, imenuje in določa 

sestavo komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve 
stopnje, ki so odgovorne za izdelavo strokovnih mnenj v postopkih 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ter opravlja druge naloge v 

zvezi z razvojem vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2a#pregled2a
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2b#pregled2b
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2c#pregled2c
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2c#pregled2c
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2d#pregled2d
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2e#pregled2e
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2f#pregled2f
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2g#pregled2g
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2h#pregled2h
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2i#pregled2i
http://www.ckijz.gov.si/index.php?id=98&no_cache=1&tx_katalogijzpregled_pi1%5bletter%5d=J&tx_katalogijzpregled_pi1%5buid_katalog%5d=297&cHash=da4d7e8063#pregled2i#pregled2i


 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

1. Oddelek za predšolsko vzgojo 
2. Oddelek za osnovno šolstvo 
3. Oddelek za srednje šolstvo 
4. Oddelek področnih/predmetnih skupin: 

 področna skupina za jezike 
o predmetna skupina za slovenščino 
o predmetna skupina za madžarščino 
o predmetna skupina za italijanščino 
o predmetna skupina za angleščino 
o predmetna skupina za nemščino 
o predmetna skupina za francoščino 

 področna skupina za naravoslovje in matematiko 
o predmetna skupina za matematiko 
o predmetna skupina za fiziko 
o predmetna skupina za kemijo 
o predmetna skupina za biologijo 
o predmetna skupina za športno vzgojo 
o predmetna skupina za tehnično vzgojo 
o predmetna skupina za gospodinjstvo 
o predmetna skupina za naravoslovje 
o predmetna skupina za računalništvo in 

informatiko 

 Področna skupina za družboslovje, humanistiko in 
umetnost 

o predmetna skupina za geografijo 
o predmetna skupina za zgodovino 
o predmetna skupina za likovno umetnost 
o predmetna skupina za glasbeno vzgojo 
o predmetna skupina za sociologijo  
o predmetna skupina za filozofijo 
o predmetna skupina za družboslovje 
o predmetna skupina za psihologijo 
o predmetna skupina za umetnostno zgodovino 
o predmetna skupina za državljansko in 

domovinsko vzgojo ter etiko 

 Področna skupina za razredni pouk 

 Področna skupina za splošna področja 
o skupina za svetovalno delo v vrtcih, šolah in 

dijaških domovih 
o skupina za knjižnično dejavnost 
o skupina za otroke s posebnimi potrebami 
o skupina za šolstvo narodnosti 
o skupina za zdravstveno vzgojo 
o skupina za dijaške domove 

5. Oddelek območnih enot: 

 Območna enota Ljubljana 

 Območna enota Maribor 

 Območna enota Koper 

 Območna enota Celje 

 Območna enota Novo Mesto 

 Območna enota Kranj 

 Območna enota Nova Gorica 

 Območna enota Murska Sobota 

 Območna enota Slovenj Gradec 
6. Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 



 

7. Središče za profesionalni razvoj 

 skupina za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje  

 skupina za mednarodno sodelovanje 

 založba  

 skupina za informatizacijo  
8. Središče za kakovost in raziskovanje 

 razvojno raziskovalna enota 

 skupina za učbenike, učila in IKT 

 InDok s knjižnico 
9. Skupne službe 

 Služba za splošne zadeve 

 Služba za pravne in kadrovske zadeve 

 Finančna služba 

 Služba za informatiko 
 

Vodstvo organa  Dr. Vinko Logaj, direktor 

 Dr. Nataša Potočnik, namestnik direktorja 

Organigram organa / 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

Pristojna oseba Nadja Malovrh, višji svetovalec za odnose z javnostmi in promocijo 
Naslov: Poljanska 28, Ljubljana 
Telefon:01/3005160 
Telefaks: 01/3005199 
e-pošta: nadja.malovrh@zrss.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa  

Državni predpisi in 
podzakonski akti 

 
Register predpisov: Register predpisov RS 
Državni Zbor – zakoni in akti: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101 
 
PODROČNA ZAKONODAJA: 
VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA: 

 Zakon o vrtcih 
 
OSNOVNA ŠOLA: 

 Zakon o osnovni šoli  

 Zakon o glasbenih šolah 

 Pravilnik o potrjevanju učbenikov 

 Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v 
osnovni šoli 

 Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 

 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 
 
SREDNJA ŠOLA: 

 Zakon o gimnazijah 

 Zakon o maturi 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
 
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI: 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjenje 
otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj s posebnimi 
potrebami 

mailto:nadja.malovrh@zrss.si
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101


 

 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami 

 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi 
potrebami na domu 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno – 
izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v 
osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo 
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE: 

 Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju  
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive 

 Pravilnik o posodabljanju vzgojno – izobraževalnega dela 
 
SPLOŠNA ZAKONODAJA: 

 Zakon o zavodih  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

 Proračun Republike Slovenije 

 Zakon o javnih uslužbencih 

 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 Zakon o delovnih razmerjih 

 Zakon o javnem naročanju 

 Zakon o splošnem upravnem postopku 

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 Zakon o računovodstvu 

 Zakon o knjižničarstvu 

 Zakon o založništvu 

 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov 

Predpisi EU / 

2.d Seznam predlogov predpisov  

Predlogi predpisov / 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

 Letni delovni, finančni in kadrovski načrt Zavod RS za šolstvo 

2.f Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov   postopek usmerjanja otrok na podlagi zahteve vlagatelja 

 postopek usmerjanja otrok na podlagi predloga za uvedbo 

 postopek usmerjanja otrok na podlagi zahteve ali predloga za 
spremembo usmeritve  

 postopek usmerjanja otrok pri preverjanju ustreznosti usmeritve 
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc Katalog zbirk osebnih podatkov (Op.: Evidence v Katalogu zbirk 
osebnih podatkov niso javne. Podatki iz njih so dostopni 
upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.) 



 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk / 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 

Seznam vsebinskih sklopov / 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja 

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij 

 dostop preko spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu 
www.zrss.si 

 fizični dostopa: na sedežu Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28 
1000 Ljubljana od ponedeljka do petka po predhodni najavi pri 
uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij 

 

4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja 

Cenik za posredovanje 
informacij javnega značaja 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. 
Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri 
posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, 
elektronski zapis) na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. I. RS št. 76/05). 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov  

/ 

 


