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Vlada Republike Slovenije 

Janez Janša, predsednik 

 

Predlog za novi interventni zakon za odpravo škode, ki jo je povzročila Komisija za 

razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor s sprejeto razlago dodatka za nevarnost   

 

Spoštovani. 

 
V današnjem Uradnem listu je objavljana Razlaga 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. 

Menimo, da sprejeta razlaga vnaša nezadovoljstvo med javne uslužbence in predstojnike, ki lahko vodi 

v nepokorščino, stavke in proteste zoper Vlado RS takoj, ko bodo splošni pogoji to omogočali.  

 

KSS se pridružuje drugim sindikatom javnega sektorja v mnenju o v nedemokratičnem postopku sprejeti 

napačni in nestrokovni razlagi, ki mimo pristojnosti Komisije posega v vsebino KPJS in je po naših 

informacijah bila sprejeta mimo volje predstavnikov sindikatov s preglasovanjem vladnih predstavnikov 

ter predsednice. Tudi KSS je na Komisijo podala pobudo za razlago predmetne točne KPJS, v prilogi, a 

le ta po naših informacijah ni bila obravnavana na Komisiji in na pobudo nismo prejeli odgovora. Na 

izrecno vprašanje nam niti tega iz MJU ali Komisije ni nihče potrdil, ali je Komisija našo pobudo sploh 

prejela v obravnavo. V KSS se resno sprašujemo o namenih takšnega delovanja Komisije, ki je vsem v 

škodo, še posebej pa Vladi RS po vseh prizadevanjih v času epidemije. 

 

Sprejeta razlaga Komisije za razlago KPJS po nepotrebnem ustvarja še dodatno zmedo na področju 

dodatkov za delo v nevarnih pogojih na območju epidemije. Menimo, da tudi po sprejeti razlagi, kot je 

že sama 11. točka dovolj jasna brez nepotrebne razlage, so do obravnavanega dodatka upravičeni vsi 

javni uslužbenci, ki svoje delo opravljajo na delovnem mestu, tudi zaradi same definicije nevarnih 

pogojev v sprejeti razlagi. Po sprejeti razlagi so nevarni pogoji tudi, ko bi lahko bilo ogroženo zdravje 

javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi  katere je bila 

razglašena epidemija. Zdravje vseh državljank in državljanov v času današnje epidemije zaradi možne 

okužbe z virusom Covid - 19 po celi Sloveniji je ogroženo, kar je tudi razlog za razglasitev epidemije.  

 

V KSS ne verjamemo, da bodo vsi delodajalci – predstojniki pri odločanju o pripadanju dodatka 

upoštevali dejstvo, ki velja za vse javne uslužbence, da je že s tem ko zapustijo svoj dom ogroženo 

njihovo zdravje zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo. Predstojniki bodo odločali 

po svoji vesti, kot laiki, saj niso strokovnjaki za epidemije. Še posebej v današnjih epidemioloških 

razmerah  je nemogoče razlikovati javne uslužbence na manj in bolj ogrožene, kar bi naj bil ključen 

dejavnik odločanja o pripadanju dodatka zraven časovne opredelitve o opravljanju dela pod nevarnimi 

pogoji, ko je zdravje javnega uslužbenca lahko ogroženo. Prepričani smo, da bo prihajalo do različnih 

praks, kot smo jim že priča, in s tem do neenake obravnave javnih uslužbencev ter posledičnega 

nezadovoljstva javnih uslužbencev in predstojnikov. 
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Ne znamo si predstavljati, kako bo predstojnik razložil podrejenemu, ki po njegovi odločitvi ne bo 

deležen dodatka, da pri opravljanju dela njegovo zdravje pred okužbo z virusom ni bilo ogroženo. Z 

izvajanjem KPJS s pomočjo Razlage lahko pride do situacij, da bodo zaradi odločitev predstojnikov 

najbolj izpostavljeni ostali brez dodatka, medtem ko bodo drugi ne tako izpostavljeni dodatek prejeli. 

 

Zaradi vsega opisanega vam podajamo predlog, da škodo, ki jo je povzročila Komisija za razlago 

Kolektivne pogodbe za javni sektor s sprejeto razlago dodatka za nevarnost, odpravite in preprečite 

njeno širjenje s sprejetjem določb v novem interventnem zakonu, ki bodo dokončno odpravile nejasnosti 

v zvezi s predmetnim dodatkom. Škoda je že nastala in se odraža v celotnem javnem sektorju v obliki 

hudega nezadovoljstva, ki se bo s časom povečevalo in lahko hitro pride do nepokorščine in vodi v 

stavke ter proteste zoper Vlado RS, kot smo uvodoma pojasnili. 

 

Predlagamo sprejem interventnih zakonskih določb s smiselno uveljavitvijo predlagane razlage iz 

naše pobude, ki glasi: 

 

″ 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. ″ 

 

V KSS si v teh kriznih časih ne želimo zaostrovanja med vlado in sindikati javnega sektorja in 

verjamemo, da si tega enako tudi vlada ne želi. Čas za zaostrovanja ni primeren, trenutno mora biti vsem 

na prvem mestu naše zdravje. Vse storjeno glede epidemije s strani aktualne Vlade RS je po naši oceni 

v danih razmerah do sedaj bilo opravljeno odlično, a bo lahko izničeno zaradi nezadovoljstva v javnem 

sektorju, če se ne bodo uveljavile obljube o primernem nagrajevanju najbolj obremenjenih in 

izpostavljenih nevarnosti okužbe, predvsem pa, če se veljavni predpisi ne bodo izvajali kot določajo. 

Naš predlog rešuje nastalo situacijo in bi kot mnogi interventni ukrepi za gospodarstvo, interventno 

uredil ključen problem v javnem sektorju. 

 

Predlagamo vam, da se do našega predloga opredelite čim prej in vašo namero javno naznanite, še 

posebej če boste sledili našemu predlogu v izogib širjenja nezadovoljstva v javnem sektorju. 

 

V upanju na uspešno rešitev vas lepo pozdravljamo,  

    

s spoštovanjem,        

 

Gvido Novak  

   predsednik 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 

−  Pobuda za razlago 11. točke in odpravo petega odstavka 39. člena KPJS z dne 6.4.2020, s prilogo; 

 

 

Poslano z e-pošto: 
 

− naslovniku;  
− Janez Janša, predsednik Vlade RS 

− članstvo KSS z objavo na spletu  
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