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CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Zadeva: POZIV K DOSLEDNEMU PRIZNAVANJU DODATKA ZA DELO
V RIZIČNIH RAZMERAH
Spoštovani,
na podlagi razglašene epidemije, ki s seboj prinaša rizik okužbe delavcev, so se mnogi
delodajalci v Sloveniji odločili za takšne in drugačne reorganizacije delovnih procesov. Na tem
mestu želimo opozoriti na to, da so javni uslužbenci – torej tudi zaposleni na centrih za socialno
delo, ki svoje delo še vedno opravljajo na običajnih deloviščih (sedež delodajalca, teren…),
upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah.
Pravna podlaga tega dodatka je 11. točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za
javni sektor (KPJS). Ta določa, da dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne
nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč,
epidemij in epizootij) znaša 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Glede na
to, da je epidemija razglašena za celotno območje Slovenije, so po našem mnenju do dodatka
za delo v rizičnih razmerah upravičeni vsi javni uslužbenci, ki opravljajo svoje delo, z izjemo
tistih, ki svoje delo opravljajo na domu.
Pri tem bi radi opozorili na nedoslednost, ki so jo povzeli tudi mediji. Objavljeno je namreč
bilo, da ''se zavode in delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek, če
izpolnjuje pogoje iz 11. točke, določi s sklepom ministrov, pristojnih za zdravstvo in socialno
varstvo, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za te dejavnosti''. To ne drži, saj gre za
nomotehnično pomanjkljivost besedila KPJS, do katere je prišlo ob njeni zadnji spremembi (Ur.
l. RS, št. 80/18), ko sta bili iz prvega odstavka 39. člena črtani dve točki, s čimer je dodatek za
delo v rizičnih razmerah iz 13. točke (pred spremembo) prešel v 11. točko (po spremembi),
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo pa je iz 11. točke
(pred spremembo) prešel v 9. točko (po spremembi). Vsebina nove 9. točke pa ni bila ustrezno
spremenjena, saj je ostal sklic na 11. točko nespremenjen, čeprav bi se moral tudi ta sklic
spremeniti na 9. točko. Namreč ''zavodi in delovna mesta so določena s sklepom ministrov,
pristojnih za zdravstvo in socialno varstvo, in s soglasjem reprezentativnih sindikatov za te
dejavnosti'' le v primeru dodatka za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno
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motnjo. Pri dodatku za delo v rizičnih razmerah pa se zavodi in delovna mesta posebej ne
določajo, kar pomeni, da vsem tistim, ki svoje delo opravljajo v takšnih razmerah, pripada
dodatek že neposredno na podlagi KPJS.
Glede na to vas pozivamo, da dodatek za delo v rizičnih razmerah dosledno priznavate in ga
obračunate ter izplačate vsem tistim, ki so opravljali svoje delo (z izjemo tistih, ki so opravljali
delo na domu) od vključno 12. marca 2020 od 18. ure dalje. Takrat je bila namreč s strani
ministra za zdravje razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na
območju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/2020).

Lepo vas pozdravljamo,
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predsednik
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