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Zadeva: Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 
 
 
 
Spoštovani minister, 
 
 
Sindikat vojske, obrambe in zaščite je v času po 5. 5. 2020, ko je bila izplačana zadnja plača za 
mesec april, s strani članstva prejel številna vprašanja, pritožbe in zahteve za pojasnila v zvezi z 
dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki ga opredeljuje 71. člen Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP) v povezavi z 39. členom veljavne Kolektivne pogodbe za javni sektor 
(KPJS). 
 
Kot izhaja iz prvega in četrtega odstavka 71. člena ZIUZEOP, predstojnik organa pri določitvi dodatka 
upošteva dva kriterija: 

- nadpovprečno izpostavljenost tveganju za svoje zdravje in 
- prekomerno obremenjenost zaradi obvladovanja epidemije. 

 
Iz tega sledi, da delodajalec pri določanju višine dodatka upošteva individualne razmere posameznika 
glede: 

- trajanja in narave njegove izpostavljenosti nevarnim pogojem (delo na terenu, delo s 
strankami, delo pri katerem zaposleni prihaja v stik z večjim številom drugih zaposlenih v 
organu, delo s prejeto pošto in pošiljkami…) ter 

- njegove prekomerne obremenjenosti, ki je lahko posledica začasne organizacije dela v času 
epidemije ali neposredna posledica vsebine njegovega dela. 

 
Na podlagi povratnih informacij članov sindikata je bilo po našem mnenju upoštevanje zakonskih 
kriterijev za dodelitev dodatka neustrezno upoštevano ali pa omenjena kriterija celo nista bila 
uporabljena. 
 
 



 

 
Po mnenju SVOZ je, glede na kriterija v 71. členu ZIUZEOP, pri določanju višine dodatka nemogoče 
zaobiti vodje notranjih organizacijskih enot organa, kot jih določa 9. člen Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Vodje NOE 
so namreč tiste osebe, ki so v skladu s 26. členom navedene uredbe, odgovorne in merodajne tudi za 
presojanje upravičenosti zaposlenih do višine dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije COVID-19 na podlagi podanih kriterijev ZIUZEOP. 
 
 
Zato SVOZ naproša ministrstvo za pojasnila glede odprtih vprašanj o določanju višine dodatka za 
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19: 

- po kakšnem mehanizmu in na kakšen način je bil določen dodatek zaposlenim v MO, izplačan 
dne 5. 5. 2020? 

- kateri nivo vodenja MO je odločal o upravičenosti posameznih zaposlenih do višine tega 
dodatka (vodje direktoratov, služb, oddelkov)? 

- kako je MO pri določanju dodatka zagotovilo upoštevanje zakonskega kriterija izpostavljenosti 
tveganju za zdravje? 

- ali je MO v dosedanjem mehanizmu in načinu določanja dodatka zaznalo pomanjkljivosti in 
kako bo zagotovilo, da bo njihova odprava popravljena tudi za obdobje prvega določanja višine 
dodatka (ki je že bil izplačan 5. 5. 2020)? 

 
 
Zaradi aktualnosti situacije odgovor ministrstva pričakujemo v najkrajšem možnem času oziroma 
najkasneje v roku 15 dni, skladno z določili Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SVOZ. 
 
Z odgovorom ministrstva bomo seznanili članstvo sindikata. 
 
 
S spoštovanjem, 
 Mileva Štukelj 
 Predsednica Sveta SVOZ 
 
 
 
 
 
 
Prejmejo (po elektronski pošti): 

 naslovnik, 

 zbirka dokumentarnega gradiva SVOZ 


