
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 

 
 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

 
 

I. Osnovni podatki o katalogu 
 
Izdajatelj, zavod: GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE 
   Šolska ulica 16, 2342 Ruše 
 
Kratica, krajši zapis: GSKŠ Ruše 
 
Matična številka:  5085861000 
Davčna številka:  11732199 
Številka TRR:   01100-6030695964 
 
Zakoniti zastopnik, odgovorna oseba: Ravnatelj, Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 
Katalog informacij javnega značaja sprejema in posodablja ravnatelj Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše. Katalog se redno vzdržuje in javno objavi ter posodobi ob vsakokratni 
spremembi vsebine, vendar najpozneje do 15. dne meseca, ki sledi mesecu spremembe. 
 
Datum prve objave kataloga:  1. 2. 2008 (sprejel ravnatelj, Marjan Kukovič) 
Datum zadnje spremembe:   8. 9. 2021 (katalog posodobil ravnatelj, Samo Robič) 
 
Katalog je dostopen na spletni strani GSKŠ Ruše: http://www.gimnazija-ruse.si 
 
Tiskana oblika kataloga je dostopna v tajništvu šole - GSKŠ Ruše. 
 
 
Pristojna oseba za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije: 
 

Ravnatelj, Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 

• e-mail: samo.robic@gimnazija-ruse.si  

• telefon: 02 / 63 00 802,  02 / 63 00 800   

• mobilni telefon: 041 / 327 297 

• faks: 02 / 63 00 801 
 
 
 

http://www.gimnazija-ruse.si/
mailto:samo.robic@gimnazija-ruse.si
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II. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

a) Podatki o zavodu (šoli in dijaškem domu) in organigram 

Naziv:  GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE 
Naslov:  Šolska ulica 16, 2342 Ruše  Krajši zapis:  GSKŠ Ruše 
 
Telefon:  02 / 63 00 800     E-pošta:  info@gimnazija-ruse.si 
Faks:  02 / 63 00 801    Spletna stran: www.gimnazija-ruse.si 
 
Ravnatelj:  Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
Telefon:  02 / 63 00 802    Mobilni tel.: 041 / 327 297 
 
Skladno z 41. členom ZOFVI je ustanovitelj Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše država. 
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja kemijska 
šola Ruše je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 2. septembra 2008 (spremembe Sklepa o 
ustanovitvi dne 8. 6. 2010, v zvezi s sestavo sveta šole). 
 
Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih (dejavnostih): 
 

• dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve, 

• srednješolsko splošno izobraževanje, 

• srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje in 

• dejavnost knjižnic. 
 
Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti za izobraževanje po javno-veljavnih izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje 
določi MIZŠ RS. GSKŠ Ruše izvaja naslednje izobraževalne programe: 
 

• program splošne gimnazije, 

• SSI program kemijski tehnik, 

• SSI program farmacevtski tehnik, 

• program vzgoje in izobraževanja v dijaškem domu, 

• izobraževanje odraslih. 
 
Šola zagotavlja (opravlja dejavnost) nastanitev dijakov v dijaškem domu šole in izvaja vzgojni 
program za dijake, ki bivajo v njem v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih.  
 
Šola opravlja tudi druge programe in naloge s področja praktičnega usposabljanja dijakov in 
udeležencev izobraževanja odraslih kot udeležencev v procesu vseživljenjskega učenja, 
opravlja raziskovalne in razvojne naloge na področju dejavnosti, za katere izvaja 
izobraževanje in druge dejavnosti, določene s sklepom. 
 
Glede na zmožnosti in povpraševanje se na zavodu izvajajo naslednje oblike dodatnih 
dejavnosti: 
 

• nudenje gostinskih in nočitvenih storitev posameznikom in skupinam, 

• najemnine poslovnih prostorov, objektov, površin, 

• nudenje najema prostorov in opreme za razna izobraževanja, srečanja. 

http://www.gimnazija-ruse.si/
mailto:info@gimnazija-ruse.si
http://www.gimnazija-ruse./
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Organigram GSKŠ Ruše (srednja šola, dijaški dom): 

 

 

SVET  ŠOLE 

 

RAVNATELJ 

SKUPNOST 
DIJAKOV 

SVET  
STARŠEV 

TAJNIŠTVO RAČUNOVODSTVO 

SVETOVALNA 
SLUŽBA 

KNJIŽNICA 

Program 

GIMNAZIJA 
 

Program 

KEMIJSKI  
TEHNIK 

Program 
FARMACEVTSKI 

TEHNIK 

 
DIJAŠKI DOM 

GSKŠ Ruše 

TEHNIČNO OSEBJE 
- HIŠNIK (šola in DD) 

UČITELJSKI ZBOR 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 
 

RAZREDNIKI 

STROKOVNI AKTIVI 

DRUGI ORGANI ŠOLE, ŠOLSKI TIMI 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
Farmacevtski tehnik 

Kemijski tehnik 
Splošna gimnazija 

VZGOJITELJSKI 
ZBOR 

VZGOJNE SKUPINE 
DIJAKOV 

KUHINJA 
- KUHAR 
- KUH. POMOČNIK 

ADMINISTRATIVNO 
TEHNIČNO OSEBJE 

- PISARNIŠKI REFERENT 
- VARNOSTNIK 
- VRATAR 
- PERICA 

Ruše, januar 2021 

http://www.gimnazija-ruse.si/
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b) Podatki osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

Pristojna oseba: Ravnatelj, Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 

• e-mail: samo.robic@gimnazija-ruse.si  

• telefon: 02 / 63 00 802,  02 / 63 00 800   

• mobilni telefon: 041 / 327 297 

• faks: 02 / 63 00 801 

• naslov (službeni): GSKŠ Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše 
 
Druge osebe na osnovi pooblastila ravnatelja. 
 
 

c) Seznam in povezave glavnih predpisov z delovnega področja organa 

Ključni predpisi v skladu s katerimi se izvaja dejavnost zavoda: 
 

• Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445# 

• Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07, 68/17, 6/18 ZIO-1) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450  

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325  

 
Predpisi z delovnega področja so dosegljivi na sledečih spletnih povezavah do predpisov:  
 

• www.uradni-list.si 

• https://www.dz-rs.si/ 

• http://www.pisrs.si/ 
 
Predpisi so dostopni tudi povezavah na spletnih straneh institucij pristojnih na področju 
vzgoje in izobraževanja: 
 

• Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport: www.mizs.gov.si 

• Republiški izpitni center:  www.ric.si 

• Zavod RS za šolstvo: www.zrss.si 

• Center za poklicno izobraževanje: www.cpi.si 
 
Povezava do evropskih predpisov: 
 

• https://europa.eu/ 

• www.cmepius.si 
 
Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, kjer gre za informacijo o elektronskem dostopu do 

spletnih mest, ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil. 

http://www.gimnazija-ruse.si/
mailto:samo.robic@gimnazija-ruse.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
http://www.uradni-list.si/
https://www.dz-rs.si/
http://www.pisrs.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.ric.si/
http://www.zrss.si/
http://www.cpi.si/
https://europa.eu/
http://www.cmepius.si/
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d) Seznam ključnih dokumentov zavoda 
 
Ključni interni dokumenti zavoda na osnovi katerih zavod posluje oz. izvaja naloge: 
 

• Program dela, kadrovski in finančni načrt GSKŠ Ruše 

• Letni delovni načrt GSKŠ Ruše za šolsko leto 
 
Ustanovni akt zavoda: 

 

• Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja 
kemijska šola Ruše 

 
 

e) Upravni in drugi postopki oziroma druge uradne ali javne storitve zavoda 
 

Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom. Postopki in storitve: 
 

• vpisni postopek novincev 

• postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja 

• postopke volitev 

• postopek izbire kandidata za zaposlitev 

• postopek napredovanja delavcev šole v plačilne razrede in nazive 

• postopek izrekanja vzgojnih ukrepov 

• vpis dijakov iz drugih šol 

• obravnave dijakov v šolski svetovalni službi 

• postopki prilagajanja učnih obveznosti dijakom 

• odobritev regresirane prehrane dijakov 
 
 

f) Javne evidence, ki jih upravlja zavod 
 
Zavod ne vodi oz. ne upravlja z javnimi evidencami. Evidence, ki jih zavod vodi niso prosto 
dostopne. 
 
 
g) Informatizirane zbirke podatkov, ki jih uporablja zavod 
 
Skladno s področno zakonodajo uporabljamo informatizirane zbirke podatkov oz. programe 
(niso prosto dostopni): 
 

• KPIS, program MIZŠ RS 

• eAsistent, program za vodenje evidenc in dokumentacije šole 
 
 

http://www.gimnazija-ruse.si/
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III. Način dostopa do informacijah javnega značaja 
 

Neposreden dostop do informacij: 
 

• osebni dostop (na naslovu zavoda, v času uradnih ur) 

• po elektronski pošti (info@gimnazija-ruse.si)  
 

Spletni naslov: www.gimnazija-ruse.si 
 
Dostop na podlagi zahteve: 
 

• ustna zahteva 

• pisna zahteva 

• zahteva po telefonu 

• zahteva po elektronski pošti 
 

Neposreden osebni dostop je pogojno prilagojen tudi za ljudi s posebnimi potrebami 
(pritličje objektov). 
 
 

IV. Stroškovnik za posredovanje informacij 
 

Prosilcu se za posredovanje informacij javnega značaja morebitni strošek zaračunava skladno 
z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/05). 
 
 

V. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, z zbirkami podatkov 
 

Pogosto zahtevane informacije (dostopne tudi na spletni strani www.gimnazija-ruse.si): 
 

• podatki o izobraževalnih programih, ki jih izvajamo 

• podatki o bivanju v dijaškem domu 

• šolski koledar  

• šolska pravila, pravilniki 

• urnik 
 

 
 
 

Ruše, 8. 9. 2021     Ravnatelj GSKŠ Ruše 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 

 
 
 
 
  

http://www.gimnazija-ruse.si/
mailto:info@gimnazija-ruse.si
http://www.gimnazija-ruse.si/
http://www.gimnazija-ruse.si/

