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Spoštovani, 

obveščamo vas, da s terena od delodajalcev in iz kadrovskih služb dobivamo vedno več informacij, da 

v zvezi z izplačilom 65% dodatka za delo v rizičnih razmerah delodajalci sami določajo kriterije za 

izplačilo tega dodatka, hkrati pa so pri tem skrajno restriktivni in nameravajo dodatek v nekaterih 

sredinah izplačati dokaj ozkemu krogu zaposlenih, ne glede na to,  da je bilo na delovnem mestu 

prisotnih več javnih uslužbencev. Pri tem se sklicujejo tudi na vaše navodilo, ki ste ga proračunskim 

uporabnikom posredovali dne 23.3.2020, in sicer v dveh elementih. Na enega smo vas že opozorili, to 

je zadnji del stavka v tretjem odstavku na drugi strani, ki se glasi: »katerih zdravje je ogroženo zaradi 

opravljanja nalog v rizičnih razmerah, ki so posledica epidemije navedenega virusa.«. Ogroženost 

zdravja je imanentna delu v času epidemije, zato da za ta kriterij v KPJS kot razlikovalni element tega 

kdo je in kdo ni upravičen (npr. večja ali manjša ogroženost zdravja) ni nobene pravne podlage in v 

praksi se izkazuje, da navedeno dejansko napeljuje na zoženo razumevanje tega člena. Nadalje poziv h 

gospodarnosti ravnanja delodajalci razumejo kot poziv k omejevanju kroga prejemnikov dodatka za 

delo v rizičnih razmerah, medtem ko je bil po našem prepričanju ta poziv namenjen temu, da 

delodajalci za kar največje možno število javnih uslužbencev organizirajo delo od doma. S tem, da se 

čim večjemu številu javnih uslužbencev zagotovi možnost dela od doma se strinjamo in to podpiramo, 

saj mora biti varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu! 

 Ponovno vas pozivamo, da zagotovite, da bodo vsi javni uslužbenci, ki opravljajo delo v razmerah 

razglašene epidemije (11. alineja 39. člena KPJS govori o delu na območju epidemij, ki je trenutno 

območje RS!), prejeli omenjeni dodatek. Torej vsi, razen tistih, ki delo opravljajo od doma. Prav tako 

vas pozivamo, delodajalce jasno opozorite, da za določanje dodatnih kriterijev za izplačilo omenjenega 

dodatka ni pravne podlage in da se poziv h gospodarnemu ravnanju nanaša na organizacijo delo, ki naj 

bi v čim večji možni meri potekala od doma in ne na oženje kroga prejemnikov dodatka za delo v rizičnih 

razmerah. Opozarjamo, da je dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 1. odstavka 39. člena 

KPJS opredeljen brez posebnih kriterijev in stranke v kolektivni pogodbi niso dale nobene podlage za 

njihovo določitev. Poleg tega gre za denarno terjatev, ki je neposredno iztožljiva, zastara pa roku petih 

let. Ne želimo si ponovitve primerov, ko se je v preteklosti že večkrat izkazalo, da je bilo vladno 

zanikanje določenih obveznosti do javnih uslužbencev brez pravne podlage in je bilo obveznost kasneje 

potrebno izpolniti v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.  



V teh dneh veliko število javnih uslužbencev opravlja delo na svojih delovnih mestih in s svojim delom 

odločilno pripomorejo k omejevanju širjenja okužbe in omogočajo koliko toliko normalno delovanje 

države in javnih služb. Trdno verjamem, da njihov glavni motivator v teh dneh ni plačilo za delo. Kljub 

temu pa bi bila morebitna odločitev (brez pravne podlage!) o tem, da velikemu delu izmed njih dodatek 

ne pripada, pomembno sporočilo glede spoštovanja njihovih naporov in pogojev, v katerih delajo v teh 

dneh. 

  

Lep pozdrav, 

  

Jakob Počivavšek 

Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov 

javnega sektorja 




