
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Pravni akti na področju vzgoje in izobraževanja 

Področje storitve 

Predlagatelj programa (ime šole in 

imena pripravljalcev programa) 
ŠC Nova Gorica, mag. Miran Saksida 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program obsega usposabljanje zaposlenih na področju pravnih 

akotov s področja vzgoje in izobraževanje 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z razpisom in 

analizo potreb) 
Zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja morajo poznati in pri 

svojem delu upoštevati vse predpise, ki urejajo organizacijo in delo 

na področju vzgoje in izobraževanja. 

Potem ko strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja 

opravijo strokovni izpit v okviru katerega se preverja in preizkuša 

znanja iz odročja pravnih aktov se slednji s časoma spreminjajo in 

dopolnjujejo. 

Zato je potrebno poznavanje pravnih aktov stalno spremljati in 

spremembe udejanjati v vzgojno izobraževalni praksu 

Ciljna skupina (v skladu z razpisom in 

analizo potreb) 
Vsi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja (zaposleni v 

skladu z ZOFVI), ki nimajo strokovnega izpita: 

vzgojitelj, učitelj na razredni stopnji, učitelj na predmetni stopnji, 

učitelj splošnoizobraževalnih in učitelj strokovnoteoretičnih 

predmetov v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter gimnazijah, 

svetovalni delavci in knjižničar, organizator izobraževanja odraslih, 

višješolski predavatelj, pomočnik vzgojitelja, učitelj praktičnega 

pouka in veščin, korepetitor, inštruktor in laborant, organizator 

obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, 

organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator 

prehrane 

Pogoji za vključitev v program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlene osebe (lahko tudi izven šolstva) 

Cilji programa (v skladu z razpisom in 

analizo potreb) 
Ustava in ustavna ureditev RS, človekove pravice in temeljne 

svoboščine, otrokove pravice in temeljne svoboščine, institucije in 

pravo EU : 

Seznanitev z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditvijo 

institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in s predpisi, 

ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine ter 

s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. 

GDPR – varstvo in varovanje osebnih podatkov 



 
 
 
 

Seznanitev in razumevanje zakonov, pravilnikov in navodila s 

področja vzgoje in izobraževanja, šolska inšpekcija, šolska pravila 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne ure On line delo 

(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20 10 10 / 

Praktični del (št. ur) 10   / 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, 

storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Podpisana 

izjava o 

opravljenem 

delu 

Podpisana 

izjava o 

avtorstvu 

predstavitve 

enega izmed 

pravnih aktov 

ali dela pravil 

šole  – 

povzetek 

pravnega akta 

s pojasnili 

/ 

Pogoji za končanje programa 80% udeležba 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Vsebine programa je na področju pravnih aktov posredno določena 

na tem mestu: 

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/ - 

obseg in vsebina strokovnega izpita 

Dodani so interna pravila šole (hišni red in drugi interni pravilniki), 

pravilnik o (za)varovanju osebnih podatkov, varstvo pri delu  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Pridobljene kompetence so odvisne od vrste in stopnje šolanja ter 

so tudi specifične za posamezen segment izobraževalnega sistema 

(vrtec, osnovna šola, srednja šola, višja šola) 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Pravice in dolžnosti vseh deležnikov v vzgojno izobraževalnih 

procesih 

Spremljanje, poznavanje in upoštevanje pravnih aktov na področju 

VIZ 

varno delo v šoli, 

organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela z vidika 

pravnih aktov, 

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/


 
 
 
 

sodelovanje s stari in drugimi socialnimi partnerji. 

GDPR v šolski praksi 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

branje, pisanje, komuniciranje v slovenskem jeziku v izobraževanju 

motivacija 

vseživljenjsko učenje v izobraževalnem sistemu RS 

načrtovanje in organizacija dela v izobraževalnih sistemih 

načrtovanje kariere – spoznavanje segmentov izobraževanja 

uporaba IKT – za izdelavo analize pravnega akta 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –modulov, 

časovni obseg) 

Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske 

unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove 

ter otrokove pravice in temeljne svoboščine – 15 pedagoških ur 

Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja – 25 ur  

 organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja 

ter delovna razmerja in plače zaposlenih – 7 ur  

 šolska inšpekcija – 3 ure 

 zakonodajno področje, ki ga opravlja največ 

prijavljenih kandidatov v skupini  - 5  ur 

 Normativi – 5 pedagoški ur 

 ENIC-NARIC – 2 uri 

 Klasifikacijski načrt – 2 uri 

 DSP -  1 ura 

GDPR – 5 pedagoških ur 

Varstvo pri delu – 5 pedagoških ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa (stopnja in 

smer izobrazbe) 

Vsi predavatelji morajo imeti opravljen strokovni izpit v šolstvu, 

ravne izobrazbe 2. bolonjska stopnja in vsaj 10 let izkušenj dela v 

šolstvu. Predavatelji so strokovnjaki iz prakse, vodilni delavci na 

posameznem področju, ravnatelji ali direktorji institucij. Smer 

izobrazbe ni določena. 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  28.9.2018 Da / 

Svet zavoda potrdil 27.9.2018 Da / 

 


