Številka: 110-02-1/2020/3
Ljubljana, 11. 11. 2020
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za
čimprejšnjo ponovno zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost
in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 ter na podlagi prvega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Vladi Republike Slovenije ter Ministrstvu za javno upravo predlaga, da
pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Vlada Republike Slovenije oziroma v njenem okviru Ministrstvo za javno
upravo naj v najkrajšem možnem času Državnemu zboru v obravnavo in
sprejem predložita zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije po zgledu 71. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in
152/20 – ZZUOOP) v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Obrazložitev:
V odzivu na prvi val epidemije COVID-19 so bile v Zakonu o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljevanju:
ZIUZEOP) zagotovljene zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času prvega vala epidemije. V skladu z 71. členom ZIUZEOP
so bili tako zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju
za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije,
upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki je
znašal največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Navedena ureditev se je nanašala tudi na zaposlene, napotene na delo v tujino, v
okviru javnega sektorja pa je omejitev dodatka na 100 % urne postavke osnovne
plače zaposlenega predstavljala najvišjo skupno višino dodatka, ki jo je zaposleni v

javnem sektorju lahko prejel, skupaj z dodatkom za delo v rizičnih razmerah
(območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi,
demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij), ki mu je sicer pripadel na
podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št.
57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in
80/18; v nadaljevanju: KPJS) in ki znaša 65 % urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
Sredstva za financiranje dodatka iz 71. člena ZIUZEOP in 11. točke 39. člena KPJS
so se v skladu s šestim odstavkom 71. člena ZIUZEOP zagotovila iz proračuna
Republike Slovenije, med drugim tudi zasebnim izvajalcem socialnega in
zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.
V skladu z 20. členom ZIUZEOP je ukrep iz 71. člena ZIUZEOP veljal od 13. marca
2020 do 31. maja 2020. Z nedavno sprejetim in uveljavljenim Zakonom o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v
nadaljevanju: ZZUOOP) so sicer v 56. členu zagotovljene podlage za izplačilo
dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, a
le v višini 30 %, pri čemer je navedeni dodatek vezan na ure dela, ko zaposleni
opravlja delo v skladu s prvim odstavkom tega člena, in na zakonsko izrecno
določena delovišča. Prav tako navedeni ukrep, ki je sicer časovno zamejen na
obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, ne velja v času razglašene epidemije
COVID-19. V času aktualne epidemije COVID-19 se tako lahko kot pravna podlaga
za nagrajevanje zaposlenih s posebnimi obremenitvami v času epidemije uporablja
zgolj že prej omenjena 11. točka 39. člena KPJS, ki omogoča izplačilo dodatka v
višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Glede na to, da se trenutno soočamo z drugim valom epidemije COVID-19 in
hkratnim pomanjkanjem ustreznega kadra v zdravstvu in socialnem skrbstvu ter da
trenutne razmere nakazujejo, da so in bodo dodatne obremenitve in nevarnosti za
zaposlene v času drugega vala epidemije COVID-19 še večje kot v prvem valu, bi
bilo zagotovo nujno in utemeljeno ponovno uveljaviti prej omenjeno ureditev iz
71. člena ZIUZEOP, ki naj velja od začetka razglasitve epidemije. Posledično se bo
omogočilo, da se zaposlenim na najbolj izpostavljenih delovnih mestih dodatek za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije izplača v višini 100 % urne
postavke osnovne plače zaposlenega.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za
javno upravo, da pobudo proučita in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovorita.
Alojz Kovšca
predsednik
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