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ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE - ORGANIZACIJE UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

1. Organizacije, ki izvajajo javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja v RS 

SCHOOL EDUCATION 

Eligibility condition (1): education providers implementing eligible education programmes and 

activities in the field of school education.  

Upravičeni izobraževalni programi oz. 

aktivnosti / Eligible education programmes 

and activities 

Primeri upravičenih organizacij / Examples of 

implementing organisations 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javno 
veljavne programe predšolske vzgoje 

Javni iz zasebni vrtci vpisani v razvid pri MIZŠ 

 
 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javno 
veljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja 

Javne in zasebne osnovne šole vpisane v razvid 
pri MIZŠ 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javno 
veljavne programe osnovnega glasbenega 
izobraževanja 

Javne in zasebne glasbene šole vpisane v razvid 
pri MIZŠ 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javno 
veljavne programe srednješolskega splošnega 
izobraževanja 

Javne in zasebne gimnazije vpisane v razvid pri 
MIZŠ 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izvajajo javno 
veljavne programe izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami  

Zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami vpisani v razvid pri MIZŠ 

Osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami 
vpisane v razvid pri MIZŠ 

Druge organizacije, ki izvajajo javno veljavne 
programe za vpisane v druge javno veljavne 
programe  

Javni in zasebni dijaški domovi vpisani v razvid 
pri MIZŠ 

 
 

2. Lokalne in regionalne oblasti, koordinacijska telesa in druge organizacije z vlogo na področju 
šolskega izobraževanja 

Eligibility condition (2): local and regional public authorities, coordination bodies and other 

organisations with a role in the field of school education 

 

Vloga v izobraževalnem sistemu / Role in the 

educational system 

Primeri organizacij / Examples of 

implementing organisations 

Ustanovitelji izobraževalnih orgamizacij Oddelki za vzgojo, izobraževanje in kulturo 
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Nacionalne inštitucije s področja izobraževanja 

in usposabljanja 

Zavod RS za šolstvo in njegove območne enote 

Državni izpitni center 

Šolski muzej 

Šola za ravnatelje 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti 

Fakultete, na katerih se izobražujejo bodoči 

vzgojitelji in učitelji  

Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta 

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta 

Univerza v Mariboru – Pedagoška fakulteta 

Zveze, združenja in društva, ki povezujejo 

vodstva in zaposlene v zavodih, ki izvajajo javno 

veljavne programe vzgoje in izobraževanja 

Skupnost vrtcev Slovenije 

Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

Slovenije 

Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega 

in glasbenega šolstva Slovenije 

Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in 

dijaških domov Slovenije 

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije 
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