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Aneks h KP za dejavnost vzgoje in izobrazevanja -
pojasnila v zvezi z realizacijo odprave placnih anomalij

Vlada RS in reprezentativni sindikati s podrocja vzgoje in izobrazevanja so z namenom
odprave placnih anomalij podpisali Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobrazevanja v Republiki Sioveniji (v nadaljevanju: Aneks h KPVIZ), ki je objavljen v
Uradnem listu RS, st. 46/17 in je zacel veljati 30. avgusta 2017. Za izvedbo Aneksa h
KPVIZ je ministrstvo pripravilo tudi spremembe pravilnikov, ki urejajo normative in
standarde za sistemizacijo delovnih mest in sicer:

Pravilnik 0 spremembi in dopolnitvi pravilnika 0 normativih za opravljanje
dejavnosti predsolske vzgoje
Pravilnik 0 spremembi pravilnika 0 normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne sole
Pravilnik 0 spremembah in dopolnitvah pravilnika 0 normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne sole v dvojezicnih osnovnih solah in osnovnih
solah z italijanskim ucnim jezikom
Pravilnik 0 spremembah pravilnika 0 normativih in standardih za izvajanje
vzgojno-izobrazevalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik 0 spremembi in dopolnitvi pravilnika 0 normativih in standardih za
izvajanje programa glasbene sole
Pravilnik 0 spremembi pravilnika 0 normativih in standardih za izvajanje
izobrazevalnih programov in vzgojnega programa na podrocju srednjega
solstva
Pravilnik 0 spremembi pravilnika 0 normativih in standardih v dvojezicni srednji
soli
Pravilnik 0 spremembi pravilnika 0 normativih in standardih v srednjih solah z
italijanskim ucnim jezikom
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Vsi pravilniki so objavljeni v Uradnem listu RS, st. 47/17.

V nadaljevanju pojasnjujemo postopke, ki jih je treba izpeljati v vrtcih in solah, da bodo
zaposleni lahko prejeli visje place, ki jim pripadajo po Aneksu h KPVIZ. Pojasnila so
usklajena z reprezentativnimi sindikati.

I I. Spremembe vrednotenja delovnih mest na podrocju vzgoje in izobrazevanja I
Z Aneksom h KPVIZ se odpravljajo placne anomalije pri vrednotenju posameznih
delovnih mest, ki so uvrscena v izhodiscni placni razred do vkljucno 26. placnega
razreda, in sicer v:

• Plaei skupini J
• Plaeni podskupini 002 (de/ovno mesto 0025001 laborant III, 00260021aborant

II)
• Plaeni podskupini 003 (de/ovno mesto 0035001 pomoenik vzgojitelja)

Spremembe vrednotenja delovnih mest so razvidne iz novih tabel, ki jih vsebuje
Aneks h KPVIZ.

V skladu z Aneksom h KPVIZ so vsi zaposleni na delovnih mestih, ki so bila do
30. junija 2017 uvrscena v izhodiscni placni razred do vkljucno 26. placnega
razreda, pridobili pravico do izplacila visje place s 1.julijem 2017.

II. Aktivnosti zavodov za realizacijo odprave placnih anomalij

Odprava placnih nesorazmerij je z Aneksom h KPVIZ je resena na tri nacine:

A. Posamezna delovna mesta se v tabeli uvrscajo v visje izhodiscne in koncne placne
razrede;

B. Posamezna delovna mesta se ukinjajo in nadomescajo z novim delovnim mestom,
ki je vrednoteno visje od ukinjenega;

C. Oolocajo se nova delovna mesta.

A. Dolocitev visje place za zaposlene na delovnih mestih, ki se uvrscajo v
visje izhodiscne placne razrede

Zavodi, ki imate sistemizirana delovna mesta, ki se uvrscajo po novem v visji izhodiscni
in koncni placni razred - in teh je vecina (posamezna delovna mesta v placni skupini J,
delovni mesti laborant II in laborant III v placni podskupini 002 in delovno mesto
pomocnik vzgojitelja v placni podskupini 003), boste zaposlenim vrocili aneks k
pogodbi 0 zaposlitvi, s katerim bo za delovno mesto, ki ga zaposleni zaseda, dolocen
nov (visji) placni razred (vkljucuje ze dosezene placne razrede napredovanj) in pravica
do izplacila visje place s 1. julijem 2017. Vzorec aneksa k pogodbi 0 zaposlitvi (za
primer delovnega mesta Hisnik IV) je v Prilogi 1.

Ob tern opozarjamo tudi na dolocbo Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju (ZSPJS),
ki v sestem odstavku 7. elena doloca minimalni obseg podatkov, ki jih mora vsebovati
akt 0 sistemizaciji delovnih mest. Med temi podatki je v skladu z 9. tocko sestega
odstavka navedenega elena ZSPJS tudi placni razred delovnega mesta. Zato vas
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prosimo, da akt 0 sistemizaciji vasega zavoda pregledate in uskladite z doloeili aneksa
KPJVIZ tudi s temi element. Zavodi usklajenih aktov 0 sistemizaciji ne posiljate v
soglasju ministrstvu.

B. Dolocitev visje place za zaposlene na delovnih mestih, ki se ukinjajo in
nadomescajo z novim delovnim mestom

Aneks h KPVIZ ukinja dosedanje delovno mesto J026004 poslovni sekretar VI, ki je
bilo uvrseeno v 21. izhodiseni in 31. koneni plaeni razred in doloea novo delovno mesto
J06026 tajnik VIZ VI, ki je uvrseeno v izhodisei 23. plaeni razred in koneni 33. plaeni
razred. Na podlagi Aneksa h KPVIZ in pravilnika, ki ureja podroene normative vsi
zaposleni na delovnem mestu J026004 poslovni sekretar VI s 1. 7. 2017 nadaljujejo
delo na delovnem mestu J026026 tajnik VIZ VI.

Za realizacijo navedene spremembe je treba predhodno spremeniti akt 0 notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kar omogoea sprememba pravilnika, ki ureja
normative na posameznem podroeju vzgoje in izobrazevanja in aneks h KPVIZ.

Aneks h KPVIZ v 5. elenu doloea, da se akti 0 notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest uskladijo z aneksom KPVIZ najkasneje v 30. dneh po uveljavitvi aneksa,
tj. do konca septembra 2017, zato prieakujemo da eim prej pripravite te spremembe.

Po spremembi akta 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest boste
zaposlenemu lahko vroeili aneks k pogodbi 0 zaposlitvi, ki bo vkljueeval navedbo
delovnega mesta tajnik VIZ VI ter doloebo 0 pravici do izplaeila visje plaee od 1. 7.
2017 dalje. Vzorec aneksa za ta primer je v Prilogi st. 2 te okroznice.

C. Nova delovna mesta na podrocju vzgoje in izobrazevanja

Z Aneksom h KPVIZ se na podroeju vzgoje in izobrazevanja dodaja tudi nekaj novih
delovnih mest, ki jih pravilniki 0 normativih na podroeju vzgoje in izobrazevanja se ne
opredeljujejo. Tako sta navedeni naslednji dve novi delovni mesti:

J034006 dietni kuhar IV,
J035008 dietni kuhar V.

Sistemiziranje novih delovnih mest v vrtcu ali soli bo mogoee sele, ko bosta delovni
mesti opredeljeni v pravilnikih, ki urejajo normative.

Na ministrstvu strokovne sluzbe ze pripravljajo vsebinske resitve, s katerimi bi se
doloeili normativi za dietnega kuharja. Zainteresirana javnost bo povabljena k
sodelovanju s podajo pripomb z objavo predlogov pravilnikov na E-demokraciji.

Specifiena izjema pri novih delovnih mestih je delovno mesto J035064 spremljevalec
skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke, ki se bo sistemiziralo v Centru za
izobrazevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Podlago za sistemiziranje tega
delovnega mesta ter pripravo aneksov h pogodbi 0 zaposlitvi za zaposlene, ki so
opravljali v tern zavodu dela spremljevalca na delovnem mestu J035078 Varuh
negovalec V, daje Pravilnik 0 spremembah in dopolnitvah pravilnika 0 normativih in
standardih za izvajanje vzgojno-izobrazevalnih programov za otroke s posebnimi
potrebami (Ur. I. RS, st. 56/14).
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III. Prvo izplacilo visjih plac in izplacilo poracuna

Prvo izplacilo plac in poracun za obdobje od 1.7.2017 do 31.8.2017 za zaposlene, ki z
Aneksom h KPVIZ pridobijo visje place, zavod izvede pri placi za mesec september
2017, torej v oktobru 2017.

Spremembe placnih razredov v skladu z Aneksom h KPVIZ so v aplikacijo KPIS ze
vkljucene. Zato bo obracun visje place za mesec september 2017 in poracun razlike za
mesec avgust 2017 izveden avtomaticno preko aplikacije KPIS. Za mesec julij 2017 pa
morate zavodi zahtevke za poracun pripraviti sami in jih na ministrstvo posredovati
najkasneje do 15. 9. 2017. Pri pripravi poracuna za mesecjulij 2017, vamje v aplikaciji
KPIS lahko v pomoc porocilo »Poracun za nazaj«, vendar morate pred tem za tiste
zaposlene, ki so upraviceni do poracuna, izvesti testni obracun place za mesec julij
2017 (odprete obracun bruto place za mesec julij - testni obracun - za vsakega
delavca, ki je upravicen do poracuna posebej).

Sredstva za place za mesec september 2017 z upostevanimi visjimi placnimi razredi,
skladno z Aneksom h KPVIZ in poracun sredstev za meseca julij in avgust 2017, bo
ministrstvo zavodom nakazalo 5. 10. 2017, na izplacilni dan za place za mesec
september 2017.

Lepo pozdravljeni,

PRILOGA:
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predS0V' .zgojo in osnovno solstvo

1 Vzorec aneksa k pogodbi 0 zaposlitvi na podlagi prvega odstavka 6. elena
Aneksa h KPVIZ

2 Vzorec aneksa k pogodbo 0 zaposlitvi na podlagi drugega odstavka 6. elena
Aneksa h KPIVZ


