Številka: 110-02-2/2020/3
Ljubljana, 9. 12. 2020
Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za
čimprejšnjo zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 na delovnih mestih plačne skupine
J v zdravstvu in socialnem varstvu ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona
o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 –
odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Ministrstvu za javno upravo ter Vladi Republike Slovenije predlaga, da
pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Ministrstvo za javno upravo oziroma Vlada Republike Slovenije naj v
predvideni t. i. sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov vključita
zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
času epidemije v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega na
delovnem mestu plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu, po zgledu
71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št.
49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) in z retroaktivno veljavnostjo od začetka
drugega vala epidemije COVID-19.
Obrazložitev:
V odzivu na prvi val epidemije COVID-19 so bile v Zakonu o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljevanju:
ZIUZEOP) zagotovljene zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času prvega vala epidemije. V skladu z 71. členom ZIUZEOP
so bili tako zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju
za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije,
upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki je
znašal največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.

V skladu z 20. členom ZIUZEOP je ukrep iz 71. člena ZIUZEOP veljal od 13. marca
2020 do 31. maja 2020. Z nedavno sprejetim Zakonom o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju:
ZZUOOP) so bile v 56. členu zagotovljene podlage za izplačilo dodatka za
neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, a le v višini
30 %, pri čemer je navedeni dodatek vezan na ure dela, ko zaposleni opravlja delo v
skladu s prvim odstavkom tega člena, in na zakonsko izrecno določena delovišča.
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE) je zakonodajalec določil, da pripada dodatek
za posebne obremenitve tudi direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva, medtem ko so bili zaposleni na delovnih mestih plačne skupine J
v zdravstvu in socialnem varstvu iz navedenega ukrepa izpuščeni.
Takšna ureditev je izrazito nepravična ter neskladna z razmerami v praksi, obenem
pa s takšnimi odločitvami Vlada Republike Slovenije in zakonodajalec zaposlenim z
najnižjimi dohodki sporočata, da država ne ceni in spoštuje njihovega pomembnega
prispevka. Takšen pristop k nagrajevanju posameznih skupin zaposlenih obenem
ustvarja diskriminacijo med zaposlenimi in prikrajšuje tiste, ki so v tej krizi najbolj
prizadeti, saj praviloma prejemajo najnižje dohodke.
Navedene krivice bi bilo treba čim prej popraviti, saj je drugi val epidemije COVID-19
področji zdravstva in socialnega varstva prizadel še bolj kot prvi, z namenom hitre
prilagoditve epidemiološki situaciji v posameznih javnih zdravstvenih in socialno
varstvenih zavodih pa je bilo treba v izvajanje ukrepov v okviru reorganizacije dela
vključiti tudi t. i. ne-zdravstveni kader oz. kader, ki ne stopa neposredno v stik s
pacienti ali oskrbovanci socialno varstvenih zavodov (tehnične službe, perice, šivilje,
kuharji, transportni delavci, vzdrževalci, strežnice, kader v administraciji …). Tudi vse
navedene - najpogosteje prezrte profile zaposlenih v javnih zdravstvenih in socialno
varstvenih zavodih, ki praviloma v večjem delu prejemajo minimalno plačo, bi bilo
treba ustrezno nagraditi za povečane obremenitve pri delu, saj prav tako v veliki meri
pripomorejo k temu, da sistem deluje nemoteno in lahko zdravniki in medicinske
sestre ter strokovno osebje v socialnem varstvu izvajajo oskrbo pacientov in
oskrbovancev.
Da bi bilo treba navedene zaposlene primerno nagraditi za njihovo delo v oteženih
okoliščinah, povezanih s COVID-19, so se v zakonodajnem postopku v zvezi s
predlogom ZIUOPDVE strinjali tako predstavniki Vlade Republike Slovenije kot
poslanci Državnega zbora. Navedeni pobudi so pred tem podporo izrekli tudi državne
svetnice in svetniki na skupni seji pristojne Komisije za Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prav tako pa tudi ob obravnavi predloga
odložilnega veta na ZIUOPDVE na 18. izredni seji Državnega sveta 26. 11. 2020.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za javno upravo in Vladi
Republike Slovenije, da pobudo proučita in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovorita.
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