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Spoštovani minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik, 

v imenu sindikatov, ki delujejo v okviru pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 

Vam želim najprej čestitati za izvolitev na funkcijo ministra za javno upravo, ki je izjemnega pomena za 

zaposlene v javnem sektorju in za sindikate, ki zastopamo njihove interese v socialnem dialogu s 

predstavniki Vlade. 

Prav v času, ko se Slovenija sooča z velikimi izzivi kot posledico širjenja novega koronavirusa, je dobro 

organiziran in učinkovit javni sektor izjemnega pomena. Prav javni uslužbenci v teh dneh izvajajo 

praktično celoten obseg aktivnosti, ki se še izvajajo v državi in so neposredno vezane epidemijo, ki je 

bila za celotno državo uradno razglašena 12.3.2020 in na ukrepe, povezane s preprečevanjem širjenja 

okužbe ter zagotavljanje delovanja vitalnih funkcij države. Javni uslužbenci so s tem tudi nadpovprečno 

izpostavljeni možnostim okužbe, zato je skrb za njihovo zdravje in varnost primarnega pomena. V ta 

namen je nujno potrebno zagotoviti ustrezno količino kakovostnih in učinkovitih zaščitnih sredstev, ki 

jih na terenu primanjkuje. Prav tako je nujno strateško organiziranje dela, ki bo zagotavljalo zadostno 

število zaposlenih delavcev, tudi na način, da se v službah in organih, kjer je to mogoče, del zaposlenih 

umakne iz delovnega procesa, da bodo lahko opravljali naloge v primeru okužbe prisotnih na delu. Pri 

tem predlagamo, da se oblikujejo strokovni kriteriji, po katerih bodo na delu ostali delavci, za katere je 

tveganje okužbe ali teža posledic okužbe pričakovano manjša (npr. delavci brez zdravstvenih težav oz. 

kroničnih bolezni, delavci, ki ne skrbijo vsakodnevno za starejše oz. kronične bolnike, mlajši delavci 

ipd.). 

V zvezi z razglašeno epidemijo želimo opozoriti tudi na določilo 11. točke prvega odstavka 39. člena 

Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa dodatek za delo v rizičnih razmerah, med katerimi je 

izrecno našteta tudi epidemija, ki pripada javnim uslužbencem za čas, ko delajo v nevarnih pogojih in 

pod posebnimi obremenitvami, in sicer v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. 

Glede na to, da v razmerah razglašene epidemije zaradi novega koronavirusa delo opravljajo številni 

javni uslužbenci, zaposleni pri različnih delodajalcih, pričakujemo, da bo ustrezno navodilo za obračun 

in izplačilo omenjenega dodatka pripravilo in delodajalcem posredovalo tudi Ministrstvo za javno 

upravo kot pristojno za sistem plač v javnem sektorju. 



V teh dneh je skrb za zdravje prebivalcev Slovenije, skrb za varnost in zdravje zaposlenih ter nenazadnje 

zagotavljanje tehnične podpore za omogočanje digitalnega poslovanja za čim večji del javne uprave 

zagotovo prioriteta tako Ministrstva za javno upravo, kot tudi Vlade kot celote. Kljub temu pa 

pričakujemo, da se bo nova vladna pogajalska skupina s sindikati javnega sektorja sestala čim prej po 

tem, ko se razmere umirijo in normalizirajo in nadaljevala dialog in realizacijo dogovorjenega v tistih 

točkah, ki so ostale nerešene. Seveda smo tudi v teh dneh v okviru možnosti in danih priporočil po 

potrebi pripravljeni na sodelovanje. 

Lep pozdrav, 

 

Jakob Počivavšek 

Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 

 

 




