Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 24. člena Zakona o posebnih
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne
narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični
srednji šoli

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07,
67/08, 21/11, 55/11, 47/17 in 16/21) se za 9.a členom doda nov 9.b člen, ki se glasi:
»9.b člen
(aktivno državljanstvo)
Učitelju, ki v okviru Drugih oblik vzgojno izobraževalnega dela izvaja Aktivno državljanstvo, se učna
obveznost iz 3. člena pravilnika lahko zmanjša, in sicer za obseg, ki je v predmetnikih posameznih vrst
izobraževalnih programov določen za Aktivno državljanstvo, vendar ne za več kot 140 ur letno.«.
2. člen
V 13. členu se v (1) točki v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »prejšnja« doda besedilo
»oziroma poslovnega sekretarja VII/1 z visoko strokovno izobrazbo oziroma poslovnega sekretarja
VII/2 z visoko univerzitetno izobrazbo«.
V drugi in tretji alineji se za besedo »imeti« doda besedo »najmanj«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poslovni sekretar VII/1 iz prve alineje prejšnjega odstavka mora imeti izobrazbo, pridobljeno najmanj
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 pa
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.«.
V (4) točki se v napovednem stavku za besedilom »srednjo strokovno izobrazbo« doda besedilo
»ali na delovnem mestu tehničnega sodelavca VI z višjo izobrazbo ali na delovnem mestu tehničnega
sodelavca VII/1 z visoko strokovno izobrazbo«.
3. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(kuhar oziroma dietni kuhar v šoli)
Ravnatelj šole sistemizira delovno mesto kuharja ali dietnega kuharja za dijake, za katere šola
organizira šolsko prehrano in sicer 1,0 delovnega mesta za 300 dijakov. V šoli z večjim oziroma
manjšim številom dijakov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta. Normativ
za pripravo malic vključuje tudi pripravo medicinsko indiciranih diet, ki jih predpiše zdravnik.
Kuhar IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
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Kuhar V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo.
Dietni kuhar IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo in opravljenih najmanj 50 ur dodatnih
izpopolnjevanj s področja priprave dietnih jedi.
Dietni kuhar V mora imeti:
– srednjo strokovno izobrazbo z opravljenim strokovnim modulom s področja priprave dietnih jedi,
– srednjo strokovno izobrazbo in opravljenih najmanj 50 ur dodatnih izpopolnjevanj s področja
priprave dietnih jedi ali
– pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Dietni kuhar/dietna kuharica.«.
4. člen
13.a člen postane 13.b člen.
5. člen
V 15. členu se v (8) točki doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če šola v 2. oziroma 3. letniku izvaja v okviru ur, ki so po predmetniku programa gimnazija
določeni za izbirne predmete, interdisciplinarni tematski sklop, kot je definiran s programom, lahko
oblikuje v vsakem od teh dveh letnikov dodatno skupino v obsegu 70 ur pouka letno.«.
6. člen
V 16. členu v (1) točki se rimsko število »VI« črta, za besedo »tehnologije« se doda besedilo »ali
računalniške opreme oziroma tehničnega sodelavca«, za besedilom »13. člena« pa se doda besedilo
»in kuharja oziroma dietnega kuharja iz 13.a člena«.

KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, razen sprememb 13. člena pravilnika, ki se začne uporabljati 1. 12. 2021 ter 1. in 3. člena
tega pravilnika in 16. člena pravilnika v delu, ki se nanaša na kuharja oziroma dietnega kuharja, in se
začnejo uporabljati 1. 9. 2022.
Do začetka uporabe določb tega pravilnika se uporabljajo določbe Pravilniku o normativih in
standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11, 55/11, 47/17 in
16/21).

Št. 0070-127/2021
Ljubljana, dne 29. julija 2021
EVA 2021-3330-0091
prof. dr. Simona Kustec
ministrica za izobraževanje znanost in šport
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Obrazložitev predlaganih sprememb in dopolnitev pravilnika:
Predlagane spremembe in dopolnitve so posledica sprememb v izobraževalnih programih (Aktivno
državljanstvo, Interdisciplinarni tematski sklop).
Prav tako se v računovodstvu in administraciji predlaga v okviru s pravilnikom predpisanega
normativnega števila delavcev možnost sistemiziranja delovnih mest tudi z visoko strokovno oziroma
univerzitetno izobrazbo.
Pri delovnem mestu hišnika je predlagana najmanj srednja poklicna izobrazba, medtem ko se v okviru
delovnih mest, povezanih z vzdrževanjem učne tehnologije oziroma računalniške opreme daje šoli
možnost, da sistemizira namesto enega od že navedenih delovnih mest – v primeru, da že niso
zasedena – tudi delovno mesto tehničnega sodelavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo.
f) Novo delovno mesto kuhar oziroma dietni kuhar (kuhar):
Po vzoru normativa, ki velja za osnovne šole in izhajajoč iz zakona, ki ureja šolsko prehrano, se za
srednje šole predlaga novo delovno mesto kuharja oziroma dietnega kuharja (nov 42.a člen).
Skladno z enim od izhodišč za prenovo normativov in standardov na področju srednjega šolstva, ki
zasleduje primerljivost z normativi in standardi v osnovnih šolah glede enotnega »ključa« za
sistemizacijo istih oziroma podobnih delovni mest, se tudi za srednje šole glede kuharskega osebja
predlaga normativna ureditev, ki je primerljiva z normativno ureditvijo v OŠ. V povezavi z navedenim
zakonom se torej tudi za srednje šole predlaga sistemizacijo delovnega mesta kuharja oziroma
dietnega kuharja za pripravo šolske malice. V zvezi z dietnim kuharjem je treba izpostaviti dejstvo, da
potrebe po pripravi obrokov na podlagi medicinsko indiciranih diet zaradi alergij, preobčutljivostnih
reakcij na prehrano, motenj presnove in drugih kroničnih bolezni naraščajo. Nekatere diete zahtevajo
zamenjavo določenih živil v obroku, druge pa pripravo posebnega obroka v celoti. Po predlagani
noveli se srednjim šolam tudi omogoča, da v skladu z naborom delovnih mest kuharskega osebja iz
Kataloga delovnih mest javnega sektorja, kot sestavine Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji, po lastni presoji, potrebah in možnostih odločajo, katera delovna
mesta bodo v aktu o sistemizaciji delovnih mest sistemizirale in posledično za delovna mesta iz
predlaganega novega člena iskale kandidate za zaposlitev.
Stroški delovnega mesta kuharja so zajeti v ceno malice, ki je zato sicer ustrezno višja. S
sistemizacijo delovnega mesta kuharja se bo cena malice lahko znižala in bodo starši nekoliko
razbremenjeni pri plačilu.
S predlaganim novim 13.a členom je posledično predlagana tudi dopolnitev 16. člena pravilnika.
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