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Zadeva: Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP

Spoštovani,
Na občine in njihova združenja ste naslovili sklep Vlade Republike Slovenije, št. 1000746/2020/5, z dne 22. 4. 2020. Vlada je na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) določila obseg
sredstev za financiranje dodatka, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike
ter kriterije za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom.
Temu sklepu je dodana priloga: Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske
uporabnike ter kriteriji za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.
V zvezi s prejetim Skupnost občin Slovenije na podlagi sprejetega sklepa glavnega odbora
SOS, ki je bil sprejet na 3. izredni seji dne 24. 4. 2020, izpostavlja, da je država prevalila dodatne
odgovornosti na občine in predstojnike občin, torej županje in župane, da ob vseh pritiskih s
strani različnih deležnikov, na podlagi preohlapnih kriterijev za razdelitev sredstev
posrednim proračunskim uporabnikom, sami odločajo o višini izplačil dodatkov in
upravičencih do tega dodatka. Prav tako pa da pripravijo potrebne obrazložene akte, četudi o
resnični nevarnosti in posebni obremenitvi posameznih zaposlenih niso in ne morejo biti
seznanjeni in tudi ne morejo tega preveriti. Na koncu pa bodo zaradi morebitne
neupravičenosti, ki bi jih naj ugotovilo pri svoji presoji pristojno ministrstvo, morale občine
določena sredstva še vračati. Takšno ravnanje in prelaganje odgovornosti države na občine ni
sprejemljivo, še posebej ne v primerih, ko so občine sicer ustanoviteljice javnega zavoda, ne
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zagotavljajo pa plač zaposlenih v zavodih (npr. osnovne šole). Zato pozivamo, da država
nemudoma:
I.

Pripravi nedvoumna, enoznačna navodila s kriteriji za občine, na podlagi katerih bodo
občine lahko ravnale poenoteno pri razdelitvi in izplačilu dodatka za zaposlene v
občinskih upravah in pri posrednih proračunskih uporabnikih, katerih ustanoviteljice
so, in za katere se iz občinskih proračunov zagotavljajo sredstva za plače. Tam kjer je
sicer občina ustanoviteljica posrednega proračunskega uporabnika, a se sredstva za
plače zagotavljajo iz proračuna RS, pa naj pristojna ministrstva odločajo o določitvi in
izplačilu dodatka za vsakega posameznega zaposlenega v teh zavodih!
Prav tako je nujno navesti do katerega roka/datuma je potrebno poslati zahtevke na
Ministrstvo za finance in na kakšen način.

Dnevno prejemamo tudi številna vprašanja občin, zato pričakujemo, da bodo tudi ta v okviru
navodil nedvoumno odgovorjena. In sicer:
1.

Komu konkretno so sredstva namenjena (Občina- občinska uprava, civilna zaščita,
vrtec, šola, lekarna, …), kakšen je ključ porazdelitve, kdo pripravi razdelitev sredstev
in konkretno za kakšen namen? Naštetih informacij v sklepu ni razbrati.

2.

Ali je pri izračunu kvot po občinah upoštevana občina kjer je sedež zavoda? Kajti ne
moremo si predstavljati, da bi uspeli pregledali ustanovitvene deleže v javnih zavodih
po občinah in po teh določiti kvote za posredne proračunske uporabnike.

3.

Ali so do dodatka upravičeni zaposleni pri koncesionarjih, ki izvajajo storitev pomoč
družini na domu?

4.

V osnovnih šolah se izplača dodatek v višini 20% urne postavke za čas ko so delali –
učitelji in strokovni delavci (tako po navodilu). Po razglasitvi epidemije so imeli vsi 5
dni izredno plačanega dopusta in šele 23.3.2020 so začeli z delom od doma. Navedeni
20% dodatek pomeni, da jim pripada 6,4 % izplačila dodatka na mesečno osnovno
plačo. Skupni znesek za izplačilo dodatka za marec 2020 v osnovni šoli znaša 80%
celotnega zneska, namenjenega naši občini za izplačilo dodatkov za marec 2020. Ali
moramo kvoto določiti na gornji maksimum? - 20% od urne postavke za učitelje in
strokovne delavce

5.

Ostalih 20% bi morali določiti še glasbenima šolama in zdravstvenemu domu, pa že za
prvo glasbeno šolo ni dovolj, kaj šele za zdravstveni dom.

6.

Kdaj bi se naj ti dodatki izplačali?

7.

Glede funkcionarjev in direktorjev: ali je mišljeno, da avtomatsko dobijo vsi 35%
dodatek? Kako je z nepoklicnimi župani? Kaj je s podžupani? Ali se za takšen %
povišajo tudi sejnine občinskega sveta in drugih odborov?

8.

Kako je pri zavodih, kjer je več občin soustanoviteljic – glede na razdelitev sredstev po
občinah, ugotavljamo, da so bila očitno sredstva za takšne zavode pripisana k občinam,
kjer imajo zavodi sedež (tako vsaj mislimo glede na višino sredstev, ki je namenjena

posamezni občini) – ali bodo sedaj samo župani teh občin razporedili sredstva, ali je
potrebno soglasje drugih županov (podobno vprašanje velja tudi za medobčinske
uprave- predvsem za redarstvo in inšpektorat)?
9.

Kaj je z lekarnami, vrtci, knjižnicami in drugimi zavodi? Kaj je z njihovimi direktorji?

10. Ali obstajajo že kakšni roki do kdaj bo treba poslati zahtevek na Ministrstvo za finance
in na kakšen način?
11. Na podlagi česa bo Ministrstvo za finance presojalo utemeljenost razlogov, zakaj gre
za nadpovprečno ogroženost oziroma prekomerno obremenjenost v času epidemije
COVID-19, ki bodo navedeni?

Pričakujemo, da bo navodilo pripravljeno prioritetno, saj v nasprotnem primeru sklep vlade
oz. določilo 71. člena s strani občin ne bo mogoče izvršiti.
S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka

