
 
 
 
 

Gradivo k točki dnevnega reda:  

Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti 
 

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Bakovci, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Murska Sobota.  

 

  

Predpisi, ki veljajo za področje vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli so:  

- Zakon o zavodih 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ureja pogoje za opravljanje ter 

določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na področjih: predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja idr. Za samo delo sveta je najpomembnejši 

 

»48. člen 

(pristojnosti sveta) 

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema 

program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno 

poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 

obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s 

statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni 

določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma 

predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost 

učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o 

ustanovitvi. 

Predstavniki skupnosti dijakov imajo pravico sodelovati pri delu sveta, ko ta obravnava 

zadeve, ki se nanašajo na položaj dijakov ali ko obravnava zadeve, ki jih je v obravnavo predložila 

skupnost dijakov. 

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega vrtca oziroma šole v primerih, ko lahko 

v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. 

Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna 

razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca oziroma šole mora o 

pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe. 

Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole oziroma 

le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred 

pristojnim delovnim sodiščem. 

Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice 

neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.« 

 

- Zakon o osnovni šoli 

- Zakon o delovnih razmerjih, ki ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med 

delavcem in delodajalcem 



- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja sistem plač javnih uslužbencev v javnem 

sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje 

obsega sredstev za plače 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ in druga interventna zakonodaja 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, idr. 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ 

- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli 

- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 

- Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne 

šole 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

- Pravilnik o financiranju šole v naravi 

- Pravilnik o obrazcih javnih listih v osnovni šoli, idr. 

 

I. Interni akti šole so: 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Izjava z oceno tveganja 

- Etični kodeks 

- Pravila šole 

- Poslovnik sveta šole 

- Pravilnik o delovnem času 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Pravilnik o popisu 

- Navodilo za upravljanje s tveganji in register tveganj 

- Načrt integritete 

- Navodilo za naročanje blaga, storitev in gradenj po enostavnem postopku in postopek oddaje 

naročila male vrednosti 

- Sklep o hrambi in uporabi pečatov 

- Sklep o ustanovitvi šolskega sklada 

- Hišni red 

- Pravila šolskega reda,  

- Vzgojni načrt šole idr. 

 

Vsi akti so na razpolago članom sveta zavoda in se nahajajo pri ravnateljici Osnovne šole Bakovci. 

  

          

 

 

 


