
Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 39. člena Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 
srednjega šolstva. 

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva se spremeni: 

 

39. člen 

(administrativni delavci) 

Ravnatelj šole ali dijaškega doma z do 25 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami, določenimi po 
kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, sistemizira 1 delovno mesto tajnika VIZ VI 
z višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja) oziroma 1 delovno mesto 
poslovnega sekretarja VII/1 oziroma poslovnega sekretarja VII/2. Poslovni sekretar VII/1 mora 
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. Poslovni sekretar VII/2 mora 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. 

Število oddelkov in vzgojnih skupin, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta tajnika VIZ 
VI ali poslovnega sekretarja VII/1 oziroma poslovnega sekretarja VII/2, se določi tako, da se 
število vpisanih dijakov v posamezne vrste izobraževalnih programov deli z 20. 

Če je na ta način izračunano število oddelkov oziroma vzgojnih skupin decimalno število, se 
pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila. 

»Ravnatelj šole ali dijaškega doma s 26 do 49 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami sistemizira 
v odvisnosti od števila oddelkov in vzgojnih skupin, določenih po kriterijih iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, naslednje normativno število delavcev na delovnih mestih tajnika VIZ VI 
ali poslovnega sekretarja VII/1 oziroma poslovnega sekretarja VII/2 in delovnega mesta 
administratorja z najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, in sicer: 

-       od 26 do 31 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 
oziroma poslovni sekretar VII/2 in 0,25 administratorja, 

-       od 32 do 37 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 
oziroma poslovni sekretar VII/2 in 0,5 administratorja, 

-       od 38 do 43 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 
oziroma poslovni sekretar VII/2 in 0,75 administratorja, 

-       od 44 do 49 oddelkov in vzgojnih skupin: 1,0 tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar VII/1 
oziroma poslovni sekretar VII/2 in 1,0 administrator, 



-       od 50 do 55 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 
oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 0,25 administratorja, 

-       od 56 do 61 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 
oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 0,5 administratorja, 

-       od 62 do 67 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 
oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 0,75 administratorja, 

-       od 68 do 73 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 
oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 1,0 administrator, 

-       od 74 do 79 oddelkov in vzgojnih skupin: 2,0 tajnika VIZ VI ali poslovna sekretarja VII/1 
oziroma poslovna sekretarja VII/2 in 1,25 administratorja, 

-       od 80 do 85 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarja VII/1 
oziroma poslovne sekretarja VII/2 in 0,5 administratorja, 

-       od 86 do 91 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarja VII/2 in 0,75 administratorja, 

-       od 92 do 97 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,0 administrator, 

-       od 98 do 103 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,25 administratorja, 

-       od 104 do 109 oddelkov in vzgojnih skupin: 3,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,5 administratorja, 

-       od 110 do 115 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 0,75 administratorja, 

-       od 116 do 121 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovni sekretar VII/2 in 1,0 administrator, 

-       od 122 do 127 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,25 administratorja, 

-       od 128 do 133 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,5 administratorja, 

-       od 134 do 139 oddelkov in vzgojnih skupin: 4,0 tajnike VIZ VI ali poslovne sekretarje VII/1 
oziroma poslovne sekretarje VII/2 in 1,75 administratorja, 

-       od 140 do 145 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev 
VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,0 administrator, 



-       od 146 do 151 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev 
VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,25 administratorja, 

-       od 152 do 157 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev 
VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,5 administratorja, 

-       od 158 do 163 oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev 
VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 1,75 administratorja, 

-       od 164 in več oddelkov in vzgojnih skupin: 5,0 tajnikov VIZ VI ali poslovnih sekretarjev 
VII/1 oziroma poslovnih sekretarjev VII/2 in 2,0 administratorja. 

Obrazložitev:  

Predlagamo spremembo zahtevane stopnje izobrazbe za opravljanje administrativnih del pri 
izvajanju izobraževalnih programov in vzgojnih programov na področju srednjega šolstva, s 
katero bi z upoštevanjem predlaganih sprememb dosegli  poenotenje na vseh ravneh 
dejavnosti vzgoje in izobraževanje. In sicer predlagamo, da mora imeti delavec, ki opravlja 
administrativna dela pri izvajanju izobraževalnih programov in vzgojnih programov na 
področju srednjega šolstva, najmanj 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. 

Glede na predlagano spremembo zahtevano stopnjo 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 VII/1 s šifro 
delovnega mesta  št. J027005 oziroma poslovni sekretar VII/2 s šifro delovnega mesta št. 
J027006, oba iz plačne skupine J Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS.   

 

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 39. člena pravilnika, se dviguje 



zahtevnost izobrazbe za opravljanje administrativnih del pri izvajanju izobraževalnih 

programov in vzgojnih programov na področju srednjega šolstva. 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 39. 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. 

 

 


