Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Rožna dolina, Cesta IX/6
1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba:
Mitja Bobnar, generalni direktor
Datum prve objave kataloga:
01.12.2004
Datum zadnje spremembe:
23.03.2020
Katalog je dostopen na
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/informacije_javnega_znacaja
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
Katalog je v elektronski obliki dostopen na zavodski spletni strani in
v tiskani obliki na sedežu Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
ZRSZ izvaja ukrepe na področju trga dela v skladu z zakonom, ki
področja organa:
ureja trg dela, ter druge storitve in naloge, za katere je pristojen po
zakonu in drugih predpisih: posredovanje zaposlitve, aktivno politiko
zaposlovanja, vseživljenjsko karierno orientacijo, odloča o pravicah
do zaposlitvene rehabilitacije, o priznanju statusa invalida in o
zaposljivosti invalida, odloča o pravicah iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, izvaja storitve EURES, informira o trgu dela, izvaja
postopke v zvezi z izdajo, podaljšanjem in razveljavitvijo dovoljenj
za sezonsko delo, odloča o podaji ali umiku soglasja k enotnemu
dovoljenju, modri karti EU, drugo.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot ZRSZ

ZRSZ ima sedež na Centralni službi, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana. Organizacijsko in funkcionalno deluje na treh ravneh: na
sedežu ZRSZ, kjer sta vodstvo in centralna služba, v 12 območnih
službah in 59 uradih za delo po vsej Sloveniji.
 Organiziranost: http://www.ess.gov.si/o_zrsz/organiziranost
 Naziv in naslov organizacijske enote, kontaktni podatki in uradne
ure:
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

Organigram organa

Povezava: http://www.ess.gov.si/_files/336/Organigram_organa.jpg

2. b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s
/
področja dela

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojne osebe:
 mag. Tina Logar, univ. dipl. prav., višji področni svetovalec I,
Titova 8, Maribor, tel. št.: 02/ 23 49 451,
e-naslov: Tina.Logar@ess.gov.si
 Pristojne osebe na 12 območnih službah:
- OS Celje: Tanja Pintar Korent, svetovalec generalnega direktorja,
Ljubljanska cesta 14, Celje, tel. št.: 03/ 427 33 06,
e-naslov: Tanja.Pintar@ess.gov.si
- OS Sevnica: Andrej Mihelin, svetovalec generalnega direktorja,
Trg svobode 32, Sevnica, tel. št.: 07/ 81 64 652,
e-naslov: Andrej.Mihelin@ess.gov.si
- OS Novo mesto: Saša Rebek Modic, svetovalec generalnega
direktorja, Šentjernejska cesta 6, Novo mesto, tel. št.: 07/ 39 35
820, e-naslov: Sasa.RebekModic@ess.gov.si
- OS Nova Gorica: Urška Domnik, svetovalec generalnega
direktorja, Ul. tol. puntarjev 4, Nova Gorica, tel. št.: 05/ 33 50 230,
e-naslov: urska.domnik@ess.gov.si
- OS Velenje: Sabina Tomlje, svetovalec generalnega direktorja,
Rudarska cesta 6a, Velenje, tel. št.: 03/ 89 88 224,
e-naslov: Sabina.Tomlje@ess.gov.si
- OS Ljubljana: Julita Petrovič, svetovalec generalnega direktorja,
Parmova 32, Ljubljana, tel. št.: 01/ 24 24 110,
e-naslov: Julita.Petrovic@ess.gov.si
- OS Maribor: Mirjana Zgaga, svetovalec generalnega direktorja,
Gregorčičeva ulica 37, Maribor, tel. št.: 02/ 23 57 642,
e-naslov: Mirjana.Zgaga@ess.gov.si
- OS Murska Sobota: Branka Kuzma Smolič, svetovalec generalnega
direktorja, U. Staneta Rozmana 11/a, Murska Sobota, tel. št.: 02/
52 13 286,
e-naslov: Branka.KuzmaSmolic@ess.gov.si
- OS Ptuj: Smiljana Černezel Hrastar, svetovalec generalnega
direktorja, Osojnikova 1, Ptuj, tel. št.: 02/ 74 92 312,
e-naslov: Smiljana.Cernezel-Hrastar@ess.gov.si
- OS Kranj: Dubravka Furar, svetovalec generalnega direktorja,
Kolodvorska cesta 3, Kranj, tel. št.: 059 695 714,
e-naslov: Dubravka.Furar@ess.gov.si
- OS Trbovlje: Jasna Drobež, svetovalec generalnega direktorja,
Ulica 1. junija 19, Trbovlje, tel. št.: 03/ 563 35 18,
e-naslov: Jasna.Drobez@ess.gov.si
- OS Koper/Ufficio Regionale di Capodistria: Vesna Vida, svetovalec
generalnega direktorja, Kmečka ul. 2, Koper, tel. št./numero
telefonico: 05/ 61 35 024, e-naslov/e-mail: vesna.vida@ess.gov.si
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2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Ustava Republike Slovenije
Pravno-informacijski sistem
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o urejanju trga dela
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Predpisi lokalnih skupnosti
/
Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov
2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
 ZRSZ ni predlagatelj predpisov
2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 Analize
Seznam strateških in
 Letna poročila
programskih dokumentov
2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
 upravni postopki:
- ugotavljanje statusa osebe
organ
- izdajanje potrdil iz uradnih evidenc
- izdajanje potrdil o dejstvih, o katerih se ne vodi uradna
evidenca
- odločanje o priznanju statusu invalida
- zavrnitev vključitve v program APZ
- odločanje o pravici do denarnega nadomestila
- odločanje o povračilu prispevkov
- odločanje o pravici do pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
- odločanje o dovoljenju za zaposlitev
- odločanje o osebnem delovnem dovoljenju
- odločanje o dovoljenju za delo
- odločanje o podaji ali umiku soglasja k modri karti EU
- odločanje o izdaji, podaljšanju in razveljavitvi delovnih
dovoljenj po mednarodni pogodbi/sporazumu z BIH
- odločanje o izvajanju storitev brez delovnega dovoljenja
- prijava izvajanja storitev EU
- odločanje o razveljavitvi delovnih dovoljenj
- odločanje o pravici do Zoisove štipendije
- odločanje o pravici do zaposlitvene rehabilitacije
- odločanje o zaposljivosti invalida
- izdajanje potrdil o prijavi/odjavi zaposlitve, dela na podlagi
pogodbe civilnega prava, napotenih delavcev, ki v RS
opravljajo storitve
- odločanje o izdaji, podaljšanju in razveljavitvi dovoljenj za
zaposlitev po ZPPOPGHR
- odločanje o izdaji, podaljšanju in razveljavitvi dovoljenja za
sezonsko delo
- odločanje o podaji ali umiku soglasja k enotnemu dovoljenju
- odločanje o podaji ali umiku soglasja k pisni odobritvi
- odločanje o vpisu v register zunanjih izvajalcev programov
APZ
- odločanje o spodbudi za zaposlitev za prejemnike
denarnega nadomestila
- odločanje o pravici delodajalca do povračila nadomestila
plače
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 Seznam evidenc je objavljen v Registru zbirk osebnih podatkov
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pri Informacijskem pooblaščencu. Povezava: register zbirk
osebnih podatkov
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2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Informacije s tabelarnim pregledom
Letno poročilo
Predstavitveni pregled
2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
 Aktualno o trgu dela:
razčlenjenemu opisu
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela
delovnega področja organa
 Trg dela v številkah:
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah
 Statistični podatki o trgu dela:
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika
 druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom uredbe
 razčlenitev drugih vsebinskih sklopov
 (opcijsko) seznam pomembnejših dokumentov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

 opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v
katerih se nahajajo informacije javnega značaja:
Za brskanje na zavodskih spletnih straneh potrebujete brskalnik
Explorer, Mozzila in Chrome.
 opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in
načina seznanitve z informacijo:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, Ljubljana, uradne ure: v ponedeljek in torek: 8.00-12.00 in
13.00.-15.00, sreda: 8.00-12.00 in 13.00.-17.00, petek: 8.0013.00,
 opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15.
členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja:
možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički,
na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne
(povečava črk),
 opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 ZRSZ lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov
povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te v
skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (okvirni cenik)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga
določa povpraševanje po
posamezni informaciji)

1. Informacije javnega značaja v zvezi z objavljenimi prostimi
delovnimi mesti
2. Evidenca delodajalcev z negativnimi referencami
3. Informacije javnega značaja v zvezi z izvajanjem storitev in
nalog ZRSZ (delovna dovoljenja, izvajanje programov javnih
del, spodbude za zaposlovanje, usposabljanje, izobraževanje,
drugo),
4. Informacije v zvezi s storitvami EURES (zaposlitev v drugi
državi članici EU, prosta delovna mesta v državah članicah EU),
5. Informacije javnega značaja v zvezi z javnimi naročili
(naročanje blaga in storitev)
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