
ANEKS H  KOLEKTIVNI POGODBI 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS  

(Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00 in 56/01) 

1. člen 

V skladu s 4. členom dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 
2001 (Uradni list RS, št. 122/00) se plače uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin tako, 
da se zaposlenim na posameznih delovnih mestih priznajo posebni korekcijski dodatki. 

2. člen 

Zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in višjem ter visokem šolstvu, 
ki niso navedeni v 3. in 4. členu tega aneksa, pripada dodatek na delovnem mestu: 
- v I. - IV. tarifni skupini 0,18 količnika, 
- v V. tarifni skupini 0,25 količnika, 
- v VI. tarifni skupini 0,26 količnika, 
- v VII. – IX. tarifni skupini 0,28 količnika. 

3. člen 

Zaposlenim na posameznih delovnih mestih v visokošolskem zavodu pripada 
dodatek: 
količnik 
- asistentu                         0,15 
- predavatelju tujega jezika, lektorju, učitelju praktičnega pouka,  

učitelju veščin, bibliotekarju                   0,15 
- asistentu s specializacijo oziroma magisterijem, lektorju z magisterijem,  

bibliotekarju s specializacijo ali z magisterijem             0,15 
asistentu z doktoratom, višjemu predavatelju, lektorju z doktoratom in      
bibliotekarju z doktoratom                   0,15 

- docentu                         0,15 
- izrednemu profesorju                     0,15 
- rednemu profesorju                     0,15 

Dodatki iz tega člena in dodatki iz 2. člena se izključujejo. 

4. člen 

Strokovnim delavcem v vrtcih pripada dodatek: 
- vzgojitelju, svetovalnemu delavcu              0,15 količnika 
- pomočniku vzgojitelja                  0,15 količnika 

Strokovnim delavcem v dijaških domovih pripada dodatek: 
- vzgojitelju, svetovalnemu delavcu in knjižničarju         0,15 količnika 

Strokovnim delavcem v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah pripada dodatek: 
- učitelju, svetovalnemu delavcu, organizatorju izobraževanja, knjižničarju  

in korepetitorju                    0,15 količnika 
- laborantu                      0,15 količnika 



Strokovnim delavcem in varuhom-negovalcem v zavodih za usposabljanje otrok z 
motnjami v razvoju pripada dodatek: 
- učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu delavcu in knjižničarju       0,15 količnika 
- varuhu-negovalcu                    0,15 količnika 

Strokovnim delavcem v višjih strokovnih šolah pripada dodatek: 
- predavatelju višje šole, inštruktorju, organizatorju izobraževanja,  

učitelju športne vzgoje in knjižničarju             0,15 količnika 
- laborantu                       0,15 količnika 

Delavcem v visokošolskih zavodih pripada dodatek: 
- strokovnemu sodelavcu                  0,15 količnika 
- laborantu in višjemu knjižničarju               0,15 količnika. 

Dodatki iz tega člena in dodatki iz 2. člena se izključujejo. 

5. člen 

Korekcijski dodatek za uskladitev plač z rastjo cen življenjskih potrebščin pripada 
zaposlenim od 1. avgusta 2001 dalje. 

6. člen 

Te določbe aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 


