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Pobuda za razlago 11. točke in odpravo petega odstavka 39. člena KPJS 
 
 

Spoštovani. 

 

 

Na vas, pristojno komisijo za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS se obračamo s 

pobudo za razlago 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. 

 

V Konfederacijo slovenskih sindikatov - KSS vključen Sindikat vojakov Slovenije - SVS, 

reprezentativen sindikat v dejavnosti obrambe in vojaških poklicih, je 16. marca naslovil na ministra za 

obrambo mag. Mateja Tonina Poziv k sprejemu jasnih meril in kriterijev za plačilo pripadnikov 

Slovenske vojske v času epidemije ter obveščanju, v prilogi. To pobudo vam dajemo, ker sindikat od 

Ministrstva za obrambo v treh tednih ni prejel odgovora, vprašanj članov v KSS združenih 

reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju, SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije,  Sindikat vojakov 

Slovenije, Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J in Sindikat občinskih redarjev 

Slovenije, pa je v zvezi z aktualnim vprašanjem vsak dan več. 

 

Minister za zdravje je 12. marca 2020 z Odredbo razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 

(COVID-19) na območju Republike Slovenije razglasil epidemijo, Uradni list RS, št. 33/06 z dne 

12.3.2020. 

 

KPJS med dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v 39. členu določa v 11. točki dodatek za 

nevarnost pri delu v rizičnih razmerah v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. 

V istem odstavku je v oklepaju določeno, kdaj se delo v nevarnosti šteje za delo v rizičnih razmerah ko 

javnemu uslužbencu pripada dodatek, za delo na območju epidemije.   

 

Menimo, da gre pri opravljanju dela v nevarnosti pred okužbo z virusom COVID-19 glede na razmere 

in uvedene ukrepe ter priporočilo OSTANI DOMA v RS pri vsakem delu, ki se opravlja na delovnem 

mestu javnega uslužbenca in, da gre za tako delo pri vsakem delu na delovnem mestu v času razglašene 

epidemije na celotnem območju RS, kot je razglašena epidemija, za delo v rizičnih razmerah za katero 

je v 11. točki 39. člena KPJS določeno pripadanje dodatka v višini 65% urne postavke osnovne plače 

javnega uslužbenca. Menimo tudi, da javni uslužbenci, ki delajo od doma ali so na čakanju na delo 

doma, do tega dodatka niso upravičeni. 

 

Predmetno pobudo dajemo pristojni komisiji, da se opredeli glede predmetnega vprašanja in da ob 

zavedanju nevarnosti pred okužbo z virusom COVID-19 glede na razmere in uvedene ukrepe ter 

priporočilo OSTANI DOMA v RS, ob razglašeni epidemiji za celotno območje RS, sprejme edino 

možno in logično razlago 11. točki 39. člena KPJS, ki je na primerna tudi splošno, kot sledi: 

 

″ Dodatek za delo v rizičnih razmerah pripada javnim uslužbencem, ki v času epidemije opravljajo delo 

na običajni lokaciji delovnega mesta ali v času epidemije na novo določeni lokaciji delovnega mesta in 

se ta nahaja na območju razglašene epidemije, razen v primeru opravljanja dela doma. ″ 
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Minister za javno upravo Boštjan Koritnik v izjavi medijem (MMC RTV SLO dne 4. 4. 2020 z naslovom 

Za najbolj obremenjene eden izmed dveh dodatkov - kdo in koliko kaj dobi, odloča predstojnik, pojasni: 

 

"Kolektivna pogodba ta dodatek ureja, vendar ga ne določa podrobno. Kot minister za javno upravo 

ne želim tolmačiti kolektivne pogodbe. Na MJU-ju smo dali pobudo za razlago te določbe komisiji za 

razlago kolektivne pogodbe, v kateri sodelujejo predstavniki sindikatov in ministrstva. Tudi za ta 

dodatek smo zagotovili iz proračuna. Osebno želim, da komisija sprejme to razlago čim prej," 

 

V KSS menimo, da KPJS predmetnega dodatka ne ureja, ga pa določa in, da ni potrebe po dodatnem 

podrobnejšem določanju, ker je ta že jasno določen, saj bi s podrobnejšim določanjem komisija posegla 

v samo vsebino dogovorjenega in veljavnega v KPJS. 11. točka 39. člena KPJS določa kdaj (delo v 

nevarnih rizičnih razmerah na območju epidemije) in v kakšni višini (65% urne postavke osnovne plače 

javnega uslužbenca) pripada dodatek javnemu uslužbencu, s tem je dodatek določen po vseh potrebnih 

parametrih in ni nobene potrebe po podrobnejšem določanju oz. bi to predstavljalo poseg v samo vsebino 

dogovorjenega in veljavnega v KPJS. Še posebej pa ne more biti predstojnik tisti, ki bi odločal o 

pripadanju dodatka po 11. točki 39. člena KPJS, kot se namiguje v naslovu citirane objave. Kolektivno 

pogodbo je vsak predstojnik dolžan izvajat in dodatek izplačati javnim uslužbencem, kot določa 

kolektivna pogodba, nikakor pa predstojnik ne more odločati o višini dodatka in o območju razglašene 

epidemije, saj je le to popolnoma jasno in izhaja iz Odredbe z dne 12. marca 2020. 

 

Kot minister tudi v KSS ne želimo tolmačiti kolektivne pogodbe in zato vas pozivamo k čim prejšnjemu 

sprejetju predlagane razlage, saj je kot že rečeno v zvezi s predmetnim dodatkom vsaki dan več vprašanj 

članic in članov iz javnega sektorja, dodatek o katerem predlagamo razlago pa bi javnim uslužbencem 

že moral biti izplačan pri plači za marec a nam iz neznanih razlogov ni bil izplačan. 

 

Menimo tudi, da je v okviru razlage KPJS potrebno sprejeti tudi razlago v zvezi s petim odstavkom 39. 

člena KPJS, s katero se bo odpravila v preteklosti napravljena napaka. Peti odstavek 39. člena KPJS, ki 

glasi: 

 

″ Zavodi in delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek, če izpolnjuje 

pogoje iz 11. točke, se določi s sklepom ministrov, pristojnih za zdravstvo in socialno varstvo, s 

soglasjem reprezentativnih sindikatov za te dejavnosti. ″ 

 

ima v sebi napako zaradi preštevilčenja členov 39. člena KPJS z Aneksom št. 12 h KPJS, kateremu 

tekst petega odstavka ni sledil. 

 

Do napake je v preteklosti prišlo ob preštevilčenju točk in črtanju posameznih delov 39. člena KPJS, pri 

čemer se ni črtal danes veljaven peti odstavek 39. člena, ki se je nanašal na druge vsebine kot veljajo 

danes v 11. točki, nanašal se je na vsebine 11. točke pred preštevilčenjem točk. Napaka je v 4. členu 

Aneksa št. 12 h KPJS, katerem bi se v petem odstavku morala zamenjati oz. nadomestiti točka 11. s 

točko 9, kot je s preštevilčenjem 11. točka postala 9, točka. Pred preštevilčenjem 39. člena je 11. točka 

določala dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo, kar pa ni 

povezano z dodatkom za nevarnost pri delu v rizičnih razmerah, in zato je potrebno peti odstavek 39. 

člena KPJS odpraviti. 

 

 

S spoštovanjem.  

         Gvido Novak  

  predsednik 

 

 

Priloga kot v tekstu. 
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