
Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 14. člena Pravilnika o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje   
 

V Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje predlagamo spremembe 
in dopolnitve v členih: 
 

14. člen 
 (računovodja, tajnik VIZ poslovni sekretar) 

(1) V samostojnem vrtcu s 15 ali več oddelki se sistemizira eno delovno mesto računovodje, ki 
je uvrščeno najmanj v VI. VII/1. tarifnem razredu in eno delovno mesto tajnika VIZ VI ali 
poslovnega sekretarja, ki je uvrščen najmanj v VII/1 tarifni razred.   

(2) V šoli, ki ima vrtec, se delovno mesto računovodje in tajnika VIZ VII/1 ali poslovnega 

sekretarja sistemizira tako, da se upoštevajo oddelki šole in vrtca. 

 

(3) Računovodja VII/1 in poslovni sekretar VII/1 morata imeti izobrazbo, pridobljeno po 

študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, 

pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje. 

Računovodja VII/2 in poslovni sekretar VII/2 morata imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 

študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. 

 
Obrazložitev: 

Zaradi vedno večjega obsega in zahtevnosti administrativnih del predlagamo spremembo 
zahtevane stopnje izobrazbe za opravljanje administrativnih del In sicer na način, da mora 
imeti delavec, ki opravlja administrativna dela najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) 
oziroma visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo prve stopnje.  

Glede na predlagano spremembo zahtevane stopnje izobrazbe predlagamo tudi spremembo 
poimenovanja delovnega mesta, na katerem javni uslužbenec opravlja administrativne 
delovne naloge. Predlagamo, da se uporabi že obstoječe delovno mesto poslovni sekretar v 
tarifnem razredu VII/1 oziroma v tarifnem razredu VII/2  .   

 

 

PREHODNE in KONČNE DOLOČBE 

2. člen 
(tajnik VIZ VI) 

 

Tajniki VIZ VI, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje 

administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo administrativna dela na 



delovnem mestu poslovni sekretar VII/1, in sicer vse do prekinitve delovnega razmerja na 

področju vzgoje in izobraževanja. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve 

neprekinjenega opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja. 
 

Obrazložitev: 
 

Predlagamo prehodno določbo, ki ureja pravno podlago za nadaljevanje dela na delovnem 

mestu poslovni sekretar VII/1, tudi po spremembi zahtevane stopnje izobrazbe, za opravljanje 

dela na tem delovnem mestu. S predlagano spremembo 14. člena pravilnika, se dviguje 

zahtevnost izobrazbe za opravljanje administrativnih del v dejavnosti predšolske vzgoje. 

Pomembno je, da se v prehodnih določbah uredi prehod za vse zaposlene, ki so administrativno 

delo do spremembe tega pravilnika opravljali na delovnem mestu tajnik VIZ VI. Torej tako za 

tiste, ki že imajo izobrazbo VII/1, kakor za tiste, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe  od novo 

predpisane. S predmetno prehodno določbo se tako dovoli opravljanje dela na delovnem mestu 

VII/1 tudi delavcem z nižjo stopnjo izobrazbe, v kolikor so pogoje izpolnjevali do spremembe 

16. člena pravilnika. Delo se zaposlenim z nižjo izobrazbo dovoli do prekinitve delovnega 

razmerja na področju vzgoje in izobraževanja. Pri čemer trimesečna ali krajša prekinitev ne 

pomeni prekinitve neprekinjenega opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja. S tem 

se zasleduje in uresničuje načelo enakega plačila za enako delo v skladu s sistemom plač v 

javnem sektorju. 
 

 

 


