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Pojasnila v zvezi s postopkom refundacije dodatka za delo v rizičnih
razmerah iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, za
zasebne izvajalce socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost
opravljajo v okviru mreže javne službe

Spoštovani,
upoštevaje dogovor na sestanku predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva za javno
upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje
ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vam v nadaljevanju posredujemo mnenje
Ministrstva za javno upravo glede postopka refundacije oziroma izplačila sredstev za dodatek iz
11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor1, za zasebne izvajalce socialnega in
zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20; v
nadaljevanju: ZIUZEOP-A), je bila uveljavljena dopolnitev šestega odstavka 71. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (ZIUZEOP), v skladu s katero se, vezano na določbo četrtega odstavka 1.
člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
(Uradni list RS, št. 60/08)2, sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS, tudi
zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru
mreže javne službe, zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
1

Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18, v
nadaljevanju: KPJS.
2
Upoštevaje navedeno določbo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva se za
delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in izvajajo
dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, kot obvezni minimalni standardi
smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje
v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek ter določbe KPJS in tega aneksa.

Za potrebe izvajanja tega ukrepa je tako potrebno določiti način oziroma postopek ter podlage
za izplačila zasebnim izvajalcem iz tega naslova. Ministrstvo za finance je v zvezi s tem
Ministrstvu za javno upravo pojasnilo, da bo na predlog neposrednega proračunskega
uporabnika, ki bo financiral ukrep, odprlo novo postavko COVID-19. Sredstva se bodo
zagotavljala v okviru podprograma 230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19, na
enak način in po enakem postopku, kot doslej velja za razporeditev sredstev iz splošne
proračunske rezervacije. Ministrstvo za finance je pojasnilo tudi, da mora biti po njihovem
mnenju iz zahtevka/vloge zasebnega izvajalca, poleg podatkov, ki jih bo pristojni resor
potreboval za presojo utemeljenosti zahtevka, razvidno najmanj število zaposlenih pri
zasebnem subjektu, število zaposlenih, ki so opravljali delo »v službi« (torej brez tistih, ki so
delali od doma, bili na dopustu, čakanju, bolniškem staležu, ipd.), število ur, ko so bili
izpostavljeni rizičnim razmeram in bruto/bruto znesek.
Poleg navedenega, je po mnenju Ministrstva za javno upravo, pri določanju vsebine zahtevkov,
kot tudi pri njihovi presoji potrebno upoštevati tudi Razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor
(Uradni list RS, št. 48/20), ki se glasi:
»Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta
kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih
boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za
ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.
Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca
zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena
epidemija.
Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni
uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.
Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na
domu.«
Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da podatkov ne bo možno pridobiti iz Informacijskega sistema
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem
sektorju - ISPAP, menimo, da bi poleg podatkov, izpostavljenih s strani Ministrstva za finance,
zahtevki lahko vključevali še npr. podatke o konkretnih delovnih mestih zaposlenih, ki so delo
opravljali v nevarnih pogojih, bruto urni postavki, številu ur ko je zaposleni delal v nevarnih
pogojih, nalogah zaposlenega, ki jih je opravljal v nevarnih pogojih, ipd. O porabi sredstev iz
ukrepov, določenih v ZIUZEOP, bo treba namreč zagotoviti poročanje in bodo sredstva tudi
predmet nadzora pri končni porabi.
V povezavi s sprejeto razlago KPJS mora biti po našem mnenju zahtevku priložen tudi
dokument delodajalca, s katerim so bila določena dela in naloge, ki se pri delodajalcu opravljajo
v nevarnih pogojih dela in čas ko so zaposleni opravljali dela in naloge v nevarnih pogojih dela.
Za ta namen lahko zasebni izvajalci uporabijo tudi vzorec sklepa, ki ga je pripravilo Ministrstvo
za javno upravo in je dostopen na povezavi: Vzorec sklepa o določitvi del in nalog, ki se
opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih
pogojih, 39. člen KPJS (24. 4. 2020).

Ob tem pa dodajamo, da je glede na posamezne specifike vključevanja zasebnih izvajalcev v
mrežo javne službe smiselno, da podrobnejši postopek in vsebino zahtevkov/vlog določijo
resorno pristojna ministrstva, ki razmere na posameznem področju najbolje poznajo.

S spoštovanjem,
Peter Pogačar
generalni direktor

Poslano:
-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – gp.mddsz@gov.si,
Ministrstvo za zdravje – gp.mz@gov.si,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - gp.mizs@gov.si.

V vednost:
- Ministrstvo za finance – gp.mf@gov.si,
- Zdravniška zbornica Slovenije – gp.zzs@zzs-mcs.si,
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – gp.zdruzenje@zdrzz.si,
- Socialna zbornica Slovenije – info@szslo.si.

