
 

                                                          

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Štukljeva cesta 44 

1000 Ljubljana 

 

Datum: 11.8.2020 

 

Spoštovani, 

 

Sindikata s področja dejavnosti Centrov za socialno delo s tem Dopisom opozarjata pristojne na 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na nedopustno stanje na področju 

izplačila Dodatka za delo v rizičnih razmerah (po 39. čl. KPJS) in Dodatka za nevarnost in posebne 

obremenitve v času epidemije (71. čl. ZIUZEOP) zaposlenim na CSD. 

 

Nesprejemljivo je, da velika večina zaposlenih ni dobila iz tega naslova izplačanega še ničesar, kljub 

temu, da gre za izplačilo dodatkov za delo, opravljeno v času epidemije, torej že v marcu, aprilu in 

maju letošnjega leta. 

Omenjena Dodatka predstavljata del plače in edino pravilno in zakonito bi bilo, da bi bila izplačana 

vsakokrat ob plači, za vsakega od treh mesecev.  

Sedaj smo pa v položaju, ko morda niti septembra 2020, ob izplačilu plače za mesec avgust, dodatki še 

ne bodo izplačani. 

 

V zvezi z s problematiko izplačila dodatkov smo 16.6.2020 izvedli Sestanek na MDDSZ, po tem pa 

sta se, tudi na pobudo predstavnikov MDDSZ, oba Sindikata 19.6.2020 sestala še z vsemi 16 direktorji 

CSD v Sloveniji v prostorih Skupnosti CSD Slovenije. 

 

Rezultat teh usklajevanj je bil spremenjeni »Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah 

in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela«, katerega vsebina je za sindikate, za razliko od 

prvotnega pravilnika, sprejemljiva in na osnovi katerega so CSD kmalu po 19.6.2020 oddali Zahtevke 

za izplačilo na MDDSZ. 

 

Povsem nedopustno in v neskladju s predvidenim postopanjem pri izplačevanju teh dodatkov je, da 

MDDSZ teh zahtevkov za izplačilo, prejetih s strani CSD, ne posreduje Ministrstvu za finance in jih 

zadržuje več kot mesec dni z razlago, da gre domnevno za nesmotrno in nezakonito porabo javnih 

sredstev. Po prepričanju sindikatov MDDSZ nima nikakršne zakonske osnove za takšno postopanje. 

V okviru pogajanj z Vladno pogajalsko skupino je bilo večkrat poudarjeno, da je določanje višine 

omenjenih Dodatkov izključno pristojnost in odgovornost predstojnikov oz. delodajalca, ministrstva 

pa niso pristojna za presojanje pravilnosti in utemeljenosti njihovih odločitev, temveč nastopajo le v 

vlogi posrednika zahtevkov Ministrstvu za finance. V primeru morebitnega suma nesmotrne ali celo 

nezakonite porabe javnih sredstev pa lahko MDDSZ pozove pristojne organe, Inšpektorat za javni 

sektor, proračunsko inšpekcijo ali Računsko sodišče Republike Slovenije, da izvedejo ustrezne 

nadzore oziroma revizije. 

 



 

 

 

Pozivamo resorno ministrstvo, da nemudoma omogoči izplačilo Dodatkov, ki zaposlenim na CSD 

pripadajo v skladu z veljavno zakonodajo in Kolektivno pogodbo za javni sektor. 

Z nastalimi zamudami pri izplačilu Dodatkov v naši dejavnosti, ki so s stališča zaposlenih nedopustne 

in nerazumne, seznanjamo tudi ministra za javno upravo g. Koritnika, ki nas je v okviru pogajanj 

izrecno pozival k prijavi primerov težav in zamud pri izplačevanju dodatkov, saj deli naše stališče, da 

je izplačilo dodatkov, ki predstavljajo del plače zaposlenega, v mesecu septembru, torej več mesecev 

po opravljenem delu, nesprejemljiva praksa. 

 

 

 

 

 

 

Predsednik                                                                               

Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam    

Perica Radonjić, univ.dipl.psih. 

 

Predsednik KSS Pergam 

Jakob Počivavšek, univ.dipl.prav. 

 

Predsednica 

Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

Irena Ilešič Čujovič, univ.dipl.prav. 

 


