VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA





















Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju
Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol
Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o vsebini in vodenju registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje
študentov v višjem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov
Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol
Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole
Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje
Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu
Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole
Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol
Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju
ENIC-NARIC center/Vrednotenje in priznavanje izobraževanja
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja /ZPVI/

VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA













Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS)
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje
in izobraževanja
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in
izobraževanja









Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih
izobraževalnih in vzgojnih programov
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Odredba o količnikih za določitev osnovnih plač za tipična delovna mesta v višjih strokovnih
šolah

OSTALI PREDPISI




















Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov /ZPSDP/
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji /ZPDPD/
Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih
zavodov
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

