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PREDLOGI ZA VKLJUČITEV UKREPOV V OSMI ZAKON O
INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19 (PKP8)

Spoštovani!
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Skupnost) je prejela vabilo na
skupno izredno sejo pristojne Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide (17. izredna seja) in zainteresirane Komisije Državnega sveta za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance (19. izredna seja), ki bo v petek, 29. 1. 2021, ob 13. uri.
Obveščamo vas, da se predstavnik Skupnosti zaradi neodložljivih obveznosti ne bo udeležil
seje in vam zato v nadaljevanju podajamo naše predloge k dopolnitvi predloga zakona o
interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije (PKP8).

1. Izenačitev zaposlenih iz plačne skupine B v zvezi z dodatkom za delo v
rizičnih razmerah za čas epidemije
Predlagan člen:
125. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID19 (ZIUOPDVE) se v prvem odstavku spremeni tako, da se črta zadnjih pet besed »za
polovico rednega delovnega časa« in se glasi:
(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) direktorjem v javnem sektorju,
kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17,
4/18 in 30/18), ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pripada
dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.
Doda se nov tretji odstavek 125. člena ZIUOPDVE in preštevilči dosedanji tretji odstavek ter
postane četrti odstavek. Nov tretji odstavek 125. člena ZIUOPDVE se tako glasi:

(3) Sredstva za financiranje dodatka iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev, ki vključujejo podatek o
številu zaposlenih in številu opravljenih ur, se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za
zdravje, če je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ali pri ministrstvu, pristojnem za socialne
zadeve, če je izvajalec na področju socialnega varstva iz 50. in 51., členom Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.). Način
izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za zdravje, ali minister,
pristojen za socialno varstvo.
Obrazložitev:
Plačna skupina B je v interventni zakonodaji obravnavana drugače kot ostali zaposleni v
SVZ. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE) oziroma PKP6 je v 125. členu za zaposlene v plačni skupini B predvidel dodatek
za delo v rizičnih razmerah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, vendar omejeno in
sicer:
- samo za polovico rednega delovnega časa;
- v javnem sektorju;
- brez možnosti refundacije izplačanih dodatkov iz državnega proračuna RS.
Predlagamo, da se za plačno skupino B v PKP8 vzpostavi pravna podlaga za določitev in
financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije na način, da velja za ves
delovni čas zaposlenih iz plačne skupine B in tudi za tiste, ki so zaposleni pri koncesionarjih.
Predlagamo, da navedeni ukrep časovno velja za ves čas, ko je epidemija razglašena v skladu
z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni.
Obenem je nujno, da se sredstva za izplačane dodatke, pa naj ti temeljijo na PKP8 ali KPJS
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije ter na podlagi zahtevkov povrnejo izvajalcem.

2. Povračilo potnih stroškov za zaposlene
Predlagan člen:
(1) Zaposlenim na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju
nacionalne varnosti, se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 iz proračuna
Republike Slovenije povrnejo dodatni stroški prevoza na delo in iz dela.
(2) Zahtevki za izplačilo sredstev prejšnjega odstavka se z dokazili vložijo pri ministrstvu,
pristojnem za javno upravo. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister,
pristojen za javno upravo.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se zagotovi sredstva za povrnitev povečanih potnih stroškov za zaposlene na
delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti. Z
ukinitvijo javnega prevoza se izvajalci srečujejo z velikimi težavami pri organizaciji prevoza
vsem zaposlenim. Predlagamo, da se določi, da se iz državnega proračuna povrne strošek
zaposlenim in izvajalcu, ki je posledica ukinitve javnega prevoza.

3. Sofinanciranje ukrepov kadrovske krepitve na področju socialnega
varstva
Predlagan člen:
(1) Izvajalcem, ki v skladu s 50. in 51., členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.) izvajajo socialnovarstvene storitve, se za
obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 iz proračuna Republike Slovenije, v namen
zagotavljanja ukrepov preprečevanja in odpravljanja epidemije COVID-19 zagotavlja
sofinanciranje kadrovske krepitve na področju zaposlovanja, pogodbenega dela in
agencijskih delavcev, za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa
SARS-CoV-2.
(2) Zahtevki za izplačilo sredstev prejšnjega odstavka se z dokazili vložijo pri ministrstvu,
pristojnem za socialne zadeve. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister,
pristojen za socialne zadeve.
Obrazložitev:
Za pokrivanje stroškov dela za zaposlene pri izvajalcih, kot tudi delavcev, ki delajo po drugi
vrsti pogodbe npr. pogodbah civilnega prava (podjemne pogodbe), ali delo nosilcev s.p., v
času epidemije, zaradi pomanjkanja lastnega kadra pa tudi agencijskih delavcev (delo v
kuhinjah, pralnicah, čiščenju), je nujno potrebno zagotoviti dodatne vire.

4. Povračilo izpada prihodka iz naslova zdravstvene nege
Skupnost predlaga, da se vsem socialno varstvenim zavodom v javni mreži povrne izpadle
prihodke za zdravstveno nego za obdobje od junija 2020 dalje. Za vrednotenje izpada
programa je potrebno primerjati storitve med planom in realizacijo za primerjana obdobja.
Metodologija za izračun bi se nastavila tako, da se razliko v številu storitev pomnoži s
povprečno ceno storitve zdravstvene nege na letni ravni.

5. Povračilo stroškov zaradi vzdrževanja sive cone znotraj zavoda
Četrti odstavek 83. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID19 (ZZUOOP) oziroma PKP5 določa, da se izvajalcem se iz proračuna za prazno posteljo
povrača standard oskrbe 1 v dvoposteljni sobi.
Skupnost predlaga, da se konkretno določi še število postelj, ki so namenjene za sivo cono in
da se za te prazne postelje povrne povprečna cena vseh oskrb v zavodu (ekonomska cena).

6. Povračilo izpada prihodkov iz naslova neizvajanja storitev dnevnega
varstva
Skupnost predlaga, da se vsem socialnovarstvenim zavodom v javni mreži povrne izpadle
prihodke zaradi neizvajanja storitev dnevnega varstva, ki nastajajo kot posledica izvajanja
ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.
7. Povračilo stroškov najema in postavitve montažnih in drugih začasnih
objektov ter najema dodatnih prostorov pred uveljavitvijo ZZUOOP

Predlagan člen:
(1) Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021
izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva iz 50. in 51. člena ZSV
krije stroške najema in postavitve montažnih in drugih začasnih objektov, ki služijo
filterskim enotam in počitku zaposlenih pri izvajalcih.
(2) Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 12 marca 2020 do vključno 18.
oktobra 2020 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva iz 50. in
51. člena ZSV krije stroške najema zunanjih prostorov, ki so služili začasni namestitvi
uporabnikov, pri katerih je obstajal sum na COVID-19 ali so bili okuženi s COVID-19 ali pa
druge uporabnike, ki so bili v zunanje prostore nameščeni, ker je to zahtevala
epidemiološka situacija v prostorih izvajalca ter pri tem iz tega naslova niso uveljavljali in
pridobili sredstev na podlagi 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
(Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE).
(3) Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 12 marca 2020 do vključno 18.
oktobra 2020 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva iz 50. in
51. člena ZSV krije stroške najema zunanjih prostorov, ki so služili začasni namestitvi ali
izolaciji zunanjih delavcev in prostovoljcev, ki so zaposlenim pri izvajalcu pomagali pri
oskrbi ali negi uporabnikov izvajalca, ker je to zahtevala izredna epidemiološka situacija v
prostorih izvajalca ter pri tem iz tega naslova niso uveljavljali in pridobili sredstev na
podlagi 94. člena ZIUZEOP.
(4) Zahtevki za izplačilo sredstev prejšnjega odstavka se z dokazili vložijo pri ministrstvu,
pristojnem za socialne zadeve. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister,
pristojen za socialne zadeve.
Obrazložitev:
Nekateri izvajalci rešujejo pomanjkanje prostora, kot posledico vzpostavitve sive in rdeče
cone, namesto z najetjem zunanjih kapacitet za stanovalce in koriščenjem prvega odstavka
83. člena ZZUOOP (PKP5), s postavitvijo in najemom začasnih objektov v obliki mobilnih
enot ali šotorov za zaposlene. Tako se prostor v domovih, ki bi služil zaposlenim lahko
nameni vzpostavitvi con za stanovalce, zaposleni pa koristijo montažne objekte postavljene v
neposredni bližini doma za preoblačenje, odlaganje predmetov in počitek. Skupnost
predlaga, da se stroški izvajalcev, ki so se iz nuje poslužili ali se poslužujejo takšne rešitve,
prav tako prizna kot ustrezen ukrep v času razglašene epidemije ter temu primerno nameni
povračilo stroškov iz državnega proračuna.
Poseben primer so izvajalci, ki so v prvem valu epidemije, pred sprejemom in uveljavitvijo
ZZUOPP, zaradi izredno težke epidemiološke situacije morali najemati zunanje prostore in
vanje premeščati stanovalce domov ter tudi tisto strokovno osebje iz drugih organizacij, ki je
bilo izvajalcu razporejeno kot pomoč, kot tudi prostovoljci (študentje), ki so jih posredovale
strokovne inštitucije s področja socialnega varstva. Pred uveljavitvijo ZZUOOP je edina
določba, ki bi se lahko uporabljala za kakršnakoli povračila takšnih stroškov bil 94. člen
ZIUZEOP, ki pa dejansko brez podrobnejših izvedbenih aktov ni zaživela oziroma so zaradi
ne opredeljenih pristojnosti vloženi zahtevki bili zavrnjeni kot posredovani napačnemu
naslovniku. Za take izvajalce, Skupnost predlaga sprejetje drugega in tretjega odstavka
predlaganega člena.
Zaradi jasnejše opredelitve glede vlaganja zahtevkov pa Skupnost predlaga četrti odstavek
predlaganega člena.

8. OVO za obiske
Skupnost predlaga, da Vlada RS, v PKP8 uvrsti pokrivanje stroškov zaščitne opreme
sorodnikov, ki želijo obiskati svojce pri izvajalcih.
Trenutno veljavna zakonodaja izvajalcem omogoča povračila za zaščitno opremo zaposlenih
pri izvajalcih in v določenih primerih tudi stanovalcev (82. člen ZZUOOP). V primeru
obiskov svojcev ali drugih obiskovalcev pa strošek zaščitne opreme pomeni strošek izvajalcev
socialnovarstvenih storitev.

9. Dodatek za zaposlene izven epidemije in izrek podpore prizadevanju
sindikatov
Skupnost glede na izjemen trud, veliko tveganje in tudi odgovornost, ki jo trenutno nosijo
zaposleni pri izvajalcih, podpira stališče sindikatov, da si zaposleni izven časa epidemije za
delo v sivi ali rdeči coni zaslužijo dodatek, ki bi bil višji kot 30% urne postavke osnovne plače
zaposlenega.
Za čas izven epidemije so zaposleni, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti
oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, v
zakonsko naštetih primerih (v COVID-19 ambulantah, sivih in rdečih conah itd.), v skladu s
56. členom ZZUOOP, upravičeni do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma
uporabniki, obolelimi za COVID-19.
Glede na dejstvo, da se dodatek zaposlenim ne izplačuje pavšalno temveč glede na dejansko
opravljene ure z uporabniki, obolelimi za COVID-19, Skupnost meni, da pričakovanja
sindikatov o dvigu višine dodatka na približno raven dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39.
člena KPJS (65% osnove), ni pretirana.

10. Strošek zdravstvenih odpadkov
Skupnost je na podlagi poročanja izvajalcev socialnovarstvenih storitev evidentirala občutno
povečanje stroškov iz naslova zdravstvenih odpadkov.
Skupnost predlaga, da se zagotovijo sredstva za povečan obseg stroškov odvoza odpadkov iz
socialnovarstvenih zavodov v letu 2020 in 2021, v primerjavi z letom 2019.

11. Izenačitev zaposlenih v javnih socialnovarstvenih zavodih in pri
koncesionarjih v zvezi z dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve
v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine
J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (87. člen ZIUPOPDVE)
in

izenačitev zaposlenih v javnih socialnovarstvenih zavodih in pri
koncesionarjih v zvezi s kriznim dodatkom (85. člen ZIUPOPDVE)
Določilo 87. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20) določa dodatek za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije samo za javne uslužbence na delovnih
mestih plačne skupine J. S tem so zaposleni pri koncesionarjih, ki opravljajo iste naloge in so
enako izpostavljeni nevarnostim in posebnim obremenitvam, v slabšem položaju, saj niso
upravičeni do tega dodatka.
Prvi odstavek 85. člena ZIUPOPDVE določa, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar
zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača
ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila
vseh davkov in prispevkov. Hkrati četrti odstavek istega člena določa, da zaposleni pri
neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije niso upravičeni do
kriznega dodatka. Torej tisti zaposleni pri javnih izvajalcih institucionalnega varstva, ki
imajo najnižje plače in sodijo v skupino upravičencev po prvem odstavku 85. člena
ZIUPOPDVE, niso upravičeni do kriznega dodatka in so tako v slabšem položaju kot
zaposleni na enakih delovnih mestih pri koncesionarjih.
Skupnost zaradi izenačitve zaposlenih v dejavnosti socialnega varstva predlaga, da PKP8
omenjeni določbi ZIUPOPDV dopolni tako, da jih izenači, ne glede na to ali so zaposleni v
javnih zavodih ali pri koncesionarju. Tako eni kot drugi namreč delajo v javni mreži
institucionalnega varstva in nosijo enaka tveganja, ki jih prinaša COVID-19. Obenem
predlagamo, da se sredstva za izvrševanje določb zagotovijo v proračunu Republike
Slovenije, ne glede na to ali gre za izplačilo zaposlenih v javnih zavodih ali pri koncesionarju.

12. Politika zaposlovanja v dejavnosti socialnega varstva
Predlagamo, da PKP8 uredi sprememba 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljnjem besedilu:
ZIPRS2122). ZIPRS2122 v 60. členu določa politiko zaposlovanja, in sicer izhaja, da število
zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 60. člena
ZIPRS2122, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v
kadrovskih načrtih za leto 2020. Izjemoma se na podlagi utemeljenih razlogov poveča
dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe
obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev
iz skladov EU (četrti odstavek 60. člena ZIPRS2122).
V postopku sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 so posamezni partnerji
Splošnega dogovora predlagali nujne širitve, ki terjajo nove zaposlitve. Prav tako si tudi
Skupnost prizadeva za nujno potrebno spremembo kadrovskih normativ na področju
zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije v domovih za starejše in posebnih zavodih za
odrasle. Zaradi omejitve zaposlovanja, ki jo določa ZIPRS2122 (izključno za potrebe
obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev
iz skladov EU), vseh navedenih širitev ni mogoče realizirati, prav tako pa ta omejitev
onemogoča spremembo kadrovskih normativov.

13. Povračilo
stroška
telemedicinskega
spremljanja
uporabnikov
institucionalnega varstva zbolelih za COVID-19 (68. člen ZIUPOPDVE)
Predlagan člen:
Drugi odstavek 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20) se dopolni z
dodatnima alinejama, ki glasita:
- »uporabnike institucionalnega varstva iz 16. člena ZSV, obolele za COVID-19, v času
zdravljenja virusa SARS-CoV-2 in
- uporabnike institucionalnega varstva iz 16. člena ZSV, ki imajo prisotne dejavnike
tveganja, kot so pridružene kronične bolezni, imunska pomanjkljivost, starost
oziroma so prisotne določene druge okoliščine, ki lahko privedejo k poslabšanju
zdravstvenega stanja in za katere obstaja sum, da so oboleli za COVID-19.«
Tretji odstavek 68. člena ZIUPOPDVE se dopolni z navedbo upravičencev in obdobjem za
uveljavitev povračil, tako da glasi:
»Izvajalci zdravstvene dejavnosti in izvajalci, ki v skladu s 50. in 51., členom Zakona o
socialnem varstvu (ZSV) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.)
izvajajo socialnovarstvene storitve, zahtevke za povračilo stroškov storitev telemedicine iz
prvega odstavka tega člena, nastalih v preteklem mesecu, posredujejo ZZZS do petega dne
v mesecu za pretekli mesec, na njihovi podlagi pa ZZZS posreduje do desetega dne v mesecu
zahtevek ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki izvrši plačilo zahtevka ZZZS v desetih dneh
po njegovem prejemu. Neizstavljeni zahtevki za obdobje upravičenosti do povračil iz leta
2020, se za nazaj izstavijo do konca meseca februarja 2021.«
Obrazložitev:
68. člen ZIUPOPDVE določa, financiranje storitev telemedicine izvajalcev zdravstvene
dejavnosti, za obolele za COVID-19 oziroma povračila stroškov s strani ZZZS. Tudi določeni
izvajalci socialnovarstvenih storitev izvajajo storitve telemedicine za uporabnike
institucionalnega varstva v sivih in rdečih conah. Predvsem gre za storitve:
- neprekinjenega brezžičnega spremljanja saturacije in utripa ter EKG;
- alarmiranje zdravstvenega osebja ob odstopanjih.
Skupnost zato predlaga, da se v PKP8 vključi dopolnitev oziroma sprememba 68. člena
ZIUPOPDVE.

14. Povračilo stroškov zdravljenja s
institucionalnega varstva s COVID-19

kisikom

obolelih

uporabnikov

Skupnost predlaga, da se v PKP8 zagotovi sredstva za povračilo stroškov zdravljenja s
kisikom obolelih uporabnikov institucionalnega varstva s COVID-19, kajti domovi so bili
primorani to storitev tudi izvajati.
Skladno s Splošnim dogovorom in veljavnimi predpisi, sredstva za zdravljenje
stanovalcev, ki jih predpiše zdravnik (izvajalec zdravljenja), krije sam izvajalec zdravljenja,
če ne gre za ločeno zaračunljiv material. Glede na dejstvo, da zdravljenje s kisikom
predstavlja del zdravljenja po naročilu zdravnika, bi moral sredstva zagotoviti izvajalec
zdravljenja, torej zdravstveni zavod ali drug koncesionar, ki izvaja zdravljenje pri SVZ.

Zaradi občutno povečanih stroškov v času epidemije COVID-19, pa so nekateri izvajalci
zdravljenja temu nasprotovali, in zato izvajalci socialnovarstvenih storitev ostajajo sami s
kritjem stroškov zdravljenja s kisikom.
Določba 9. člena priloge »Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost
socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje, k Splošnemu dogovoru za leto
2020«, določa, da so standardizirani materialni stroški v cenah storitev socialnovarstvenih
zavodov namenjeni za izvajanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije in vključujejo
sredstva za zagotavljanje pripomočkov in za kritje drugih materialnih stroškov potrebnih za
izvajanje storitev. Slednje pomeni, da stroški zdravljenja niso standardizirani materialni
stroški zajeti v cenah storitev socialnovarstvenih zavodov, saj ne gre niti za storitev
zdravstvene nege niti za storitev zdravstvene rehabilitacije.
Skupnost zato predlaga, da se v PKP8 vključi posebno določilo, ki omogoča povračilo
stroškov, ki nastanejo zaradi zdravljenja uporabnikov obolelih s COVID-19.

15. Redna delovna uspešnost direktorjev
Predlagamo, da se za redno delovno uspešnost za leto 2020 za direktorje oziroma za plačno
skupino B v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 (PKP) določi začasni suspenz 11. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje
delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev (Uradni list RS, št.
28/06), posebej in sicer tako, da za vključitev v PKP8 predlagamo naslednje določilo:
»Za določanje redne delovne uspešnosti direktorjev izvajalcev na področju socialnega
varstva, kjer so na vrednotenje meril negativno vplivali razglašena epidemija nalezljive
bolezni COVID-19, njene posledice in omejitveni ukrepi, sprejeti med epidemijo in po njej, se
za leto 2020, pri vrednotenju ne upošteva merilo iz 11. člena Pravilnika o merilih za
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev
(Uradni list RS, št. 28/06).«
Obrazložitev:
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev (v nadaljevanju: pravilnik) določa merila za redno delovno uspešnost
direktorjev s področja socialnega varstva. Čeprav se direktorjem redna delovna uspešnost ne
izplačuje že od leta 2009, se pa vsako leto ocenjuje.
Zaradi razglašene epidemije COVID-19 in vseh dodatnih nalog, ki so jih morali opravljati
socialno varstveni zavodi (v nadaljevanju: SVZ), je bilo oteženo ali pa nemogoče opravljati
naloge, ki so kot merilo določene v omenjenem pravilniku. Posebej pa nastopi težava glede
11. člena pravilnika, ki določa, da v kolikor oseba javnega prava posluje z izgubo ali v primeru
negativnega mnenja Računskega sodišča, direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne
uspešnosti za izvajanje javne službe.
Gre torej za dejstvo, da so SVZ zaradi razglašene epidemije bili primorani vse svoje
aktivnosti prilagoditi izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije oziroma smo se ob izbruhu v
SVZ prioritetno ukvarjali z zajezitvijo širjenja virusa in omilitvami posledic okužb, kar je
vplivalo na nezmožnost opravljanja drugih nalog, zasledovanju ustvarjanje presežka

prihodkov nad odhodki ter je povečalo nenačrtovane stroške zaradi ukrepov zajezitve
epidemije. Vse to pa pomeni, da bodo mnogi zavodi poslovno leto zaključili z izgubo in prav
tako, kar bo posledično ob upoštevanju 11. člena pravilnika pomenilo, da direktor ne bo
upravičen do izplačila redne delovne uspešnosti, kljub temu, da so direktorji v večini
primerov bili uspešni pri zajezitvi in premagovanju COVID-19.
Sredstva namenjena izplačilu uspešnosti ne bremenijo državnega proračuna.
S spoštovanjem,

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Denis Sahernik,
sekretar Skupnosti
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- Arhiv, tu

