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počutju nasploh.
Ključne besede: Epidemija COVID-19, vladni ukrepi, pravice zaposlenih, zdravstvo, socialno
varstvo

ABSTRACT

The epidemic of the new coronavirus and with it related disease highlighted the deficiencies
of labor legislation, the fragility of the existing health and social care system, and the
inadequate position of employees in these fields. In order to properly regulate the status of
employees in these fields, several intervention laws, decrees and ordinances were adopted
in Slovenia in order to regulate the organization of work, the use of leave and salary bonuses
for employees in the most critical areas. The organizations and employers mostly complied
with the conditions regulated by the existing legislation, but in many cases, there were still
deviations and unequal treatment of employees. The epidemic and with it related disease,
government measures to limit the epidemic and its consequences, and changed working
conditions have contributed to long-term consequences on psychophysical health and wellbeing on employees in the field of health and social care.
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IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Analizo vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu so pripravili sodelavci Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Namen Analize vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v
zdravstvu in socialnem varstvu je priprava ocene izvajanja pravic iz naslova dela in
interventnih zakonov v času epidemije ter vpliva ukrepov na pogoje dela zaposlenih na
področju zdravstva in socialnega varstva. Pri pripravi analize smo izhajali iz predpostavke, da
so vse informacije, ki smo jih dobili pisno ali ustno, pravilne in da smo dobili vse potrebne
informacije. Pri pripravi analize so nam bili na voljo vsi javno dostopni in objavljeni podatki.
Podani zaključki so zasnovani na podlagi javnih podatkov, podatkov, pridobljenih v raziskavi
in na podlagi preteklih izkušenj ter spoznanj. Zaključki so bili pripravljeni skladno z vsemi
možnostmi glede na trenutno obstoječa dejstva.
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NAMESTO UVODA

Zadnje obdobje našega življenja je zaznamoval virus nalezljive bolezni Sars-CoV-2 (COVID19)
in razglasitev epidemije, ki je bila v t. i. prvem valu razglašena v obdobju od 12. 3. 2020 od
18. ure dalje do dne 31. 5. 2020, v t. i. drugem valu pa ponovno od 19. 10. 2020 do 15. 6.
2021.
Pojavu epidemije je sledil sprejem vrste zakonodajnih in drugih ukrepov za zajezitev
epidemije, ki so tako ali drugače vplivali tudi na ekonomski, socialni in delovnopravni položaj
zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Zaposleni v zdravstvu in socialnem
varstvu so se v tem obdobju soočili z bistveno povečanimi obremenitvami na delovnem
mestu, tveganju za okužbo z nalezljivo boleznijo Sars-Cov-2 (COVID19), spremembami
organizacije dela ter na splošno bistveno oteženimi pogoji dela (uporaba osebne varovalne
opreme, sprememba vsebine ali kraja opravljanja dela, v nekaterih primerih razporeditev na
delo k drugemu delodajalcu itd.).
Namen Analize vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v
zdravstvu in socialnem varstvu je na zgoščen in karseda celovit način predstaviti interventne
ukrepe v času epidemije ter aplikacijo oziroma implementacijo teh ukrepov v praksi v
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, kjer so bili zaposleni zagotovo delovno najbolj
obremenjeni in tudi najbolj izpostavljeni tveganjem.
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OMEJITVE

Pri Analizi vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu smo podatke in informacije pridobivali preko analize veljavne
delovnopravne in interventne zakonodaje, s strani članov Sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije preko spletnega vprašalnika in s strani vodstev zavodov preko intervjujev.
Pri tem se je potrebno zavedati, da je vsebina analize občutljiva za vse vključene in da so vsi
vključeni podali samooceno glede izvajanja pravic ter samooceno glede vpliva ukrepov na
njihove pogoje dela ter psihofizično počutje. Zaradi časovne stiske in v zasledovanju
reprezentativnosti vzorca smo spletni vprašalnik poslali sindikalnim zaupnikom, pri čemer so
se odzvali najbolj zainteresirani zaupniki, prav tako pa smo intervjuje izvedli zgolj s
posameznimi vodstvi zavodov. V vprašalniku smo zbirali tudi občutljive osebne podatke, pri
čemer smo vključenim zagotovili, da bodo pred obdelavo in objavo vsi podatki anonimizirani
in da iz podatkov ne bo možno ugotoviti, kdo je odgovarjal. Vzorec zato ni statistično
reprezentativen, je pa dovolj pester, da omogoča vpogled v proučevano problematiko in
podajo ocene stanja glede vpliva epidemije in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v
zdravstvu in socialnem varstvu.

7

METODOLOGIJA

Pri zasnovi Analize vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v
zdravstvu in socialnem varstvu smo si v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva zastavili tri
osnovna raziskovalna vprašanja:
1. Kako zaposleni na področju zdravstva in socialnega varstva ocenjujejo vpliv epidemije
COVID-19 na njihove delovne pogoje?
2. Kako zaposleni na področju zdravstva in socialnega varstva ocenjujejo vpliv vladnih
ukrepov v povezavi z epidemijo COVID-19 na njihove delovne pogoje?
3. Kako vodstva zavodov na področju zdravstva in socialnega varstva ocenjujejo vpliv
vladnih ukrepov v povezavi z epidemijo COVID-19 na delovne pogoje zaposlenih in na
izvajanje dejavnosti nasploh?
Zastavljena raziskovalna vprašanja so opredelila naslednje korake analize in natančneje
definirala področja proučevanja. To so:
-

sprememba vrste in lokacije dela (169. člen, ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.),
premeščanje k drugim delodajalcem (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP),
delo v t. i. rdečih in sivih conah,
skrb za varnost in zdravje pri delu, tudi prevalenca COVID-19,
varstvo otrok, prihod na delo in z dela ter koriščenje dopusta v času epidemije,
dodatki za delo v času epidemije (11. točka 39. člena (v višini 65 % urne postavke
osnovne plače) Kolektivne pogodbe za javni sektor),
dodatki za neposredno s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za COVID-19, delo v t. i.
rdečih in sivih conah (56. člen PKP5) in
dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za zaposlene v plačni
skupini J (87. člen ZIUPOPDVE),
dodatki za delo v rizičnih razmerah za »outsourcane« delavce (86. člen ZIUPOPDVE).

Za ustrezno oceno vpliva ukrepov smo v prvem delu izvedli pregled in analizo pravnih aktov,
ki urejajo pravice zaposlenih in vplivajo na pogoje dela. Pri tem smo pozornost usmerili v
Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva, skupino zakonov o interventnih ukrepih ter
povezane podzakonske akte. Pri tem smo se usmerili v ukrepe, ki zadevajo delo na področju
zdravstva in socialnega varstva ter delovne pogoje na splošno.
V drugem delu smo na podlagi raziskovalnih vprašanj in proučenih pravnih aktov pripravili
spletni vprašalnik ter vprašanja za intervjuje z vodstvi. Spletni vprašalnik smo posredovali
sindikalnim zaupnikom v zavodih na področju zdravstva in socialnega varstva, ki so vključeni
v Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, intervjuje pa se je izvedlo s predstavniki
vodstev, ki so bili na položajih ob prvem in drugem valu epidemije COVID-19. Pri pošiljanju
spletnih vprašalnikov ter izvedbi intervjujev smo zasledovali reprezentativnost vzorca in
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hkrati želeli pokriti vsa področja znotraj zdravstva in socialnega varstva. Pri analizi odgovorov
smo te primerjali z javno dostopnimi podatki glede izvajanja ukrepov in prevalence COVID-19
med splošno populacijo ter delavci na področju zdravstva in socialnega varstva. Prav tako
smo rezultate ankete primerjali z že izvedenimi raziskavami na področju vpliva epidemije in
ukrepov na psihofizično počutje posameznika.
Podatke in informacije, pridobljene od direktorjev zavodov, smo za boljše razumevanje
raziskovane problematike primerjali z rezultati ankete, ki so jo izpolnjevali sindikalni
zaupniki, ter pri tem iskali sorodnosti in diskrepance.
V sklepni fazi smo na podlagi proučenih pravnih aktov, javno dostopnih informacij ter
informacij, pridobljenih iz vprašalnika in intervjujev, pripravili zaključke glede ustreznosti
izvajanja ukrepov.
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Pravni vidik dodatnih obveznosti delavcev v obdobju epidemije

Dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče na podlagi 145. člena Zakona o
delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 145. členu omogoča
delodajalcu odreditev dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče. Delavec je
dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v skladu s
pogodbo o zaposlitvi ali druga dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v
primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Tako delo
lahko traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči
materialna škoda.
Navedena določba ureja delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa, ki ga
delavec opravlja v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ali drugo delo v zvezi z odpravljanjem ali
preprečevanjem posledic nesreče, ki ga lahko delodajalec odredi samo v primerih naravne ali
druge nesreče ali takrat, ko se ta nesreča pričakuje, in le za čas, dokler je nujno, da se rešijo
človeška življenja, obvaruje zdravje ali prepreči materialna škoda.
Dodatno delo po tej določbi se lahko uvede samo v primeru naravne nesreče ali druge
nesreče ali takrat, ko se ta nesreča pričakuje. V skladu z določili Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Ur. l. RS, št. 51/2016 – UPB in nasl.) se za naravno
nesrečo šteje tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni, zato so se delodajalci tega
instituta posluževali v obdobju epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Dodatno delo se lahko delavcu odredi bodisi kot delo v skladu s pogodbo o zaposlitvi bodisi
kot drugo delo v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic nesreče, kot je
opredeljeno v 169. členu ZDR-1.
Dodatno delo lahko traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje
ljudi ali prepreči materialna škoda. Za dodatno delo v nasprotju z nadurnim delom tako ni
določeno maksimalno dovoljeno število ur, treba pa je upoštevati zakonske določbe o
minimalnem dnevnem in tedenskem počitku.1
Dodatnega dela (enako kot nadurnega) ni dopustno odrediti nekaterim kategorijam
delavcev, določenim v drugem odstavku 146. člena ZDR-1. Delodajalec tako ne sme odrediti
dodatnega dela:
− delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in
starševstva (185. člen ZDR-1),

1

D. Senčur Peček, (et al.), Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2016, str. 845, 846.
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− starejšemu delavcu (199. člen ZDR-1),
− delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
− delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob
upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo
zdravstveno stanje,
− delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem
mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s
tretjim odstavkom 143. člena ZDR-1,
− delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.
Dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče je torej oblika nadurnega dela, zato je
delodajalec dolžan delavcu za vsako tako opravljeno dodatno »naduro« dolžan plačati tudi
dodatek za nadurno delo.

Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja
ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 na podlagi 169. člena Zakona
o delovnih razmerjih

ZDR-1 v 169. členu ureja spremembo dela zaradi naravnih ali drugih nesreč. V primerih
naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko
je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta in/ali kraj
opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja
delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.
Navedena določba ZDR-1 pomeni izjemo od načela pogodbenosti delovnega razmerja, v
skladu s katerim se delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi dogovorita o vseh bistvenih
sestavinah delovnega razmerja, med drugim o vrsti in kraju opravljanja dela. Ravno zato je
treba to določbo razlagati ozko oziroma restriktivno, v skladu z namenom in ciljem te
obveznosti, ki je v zagotovitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali preprečitvi ali
omilitvi posledic teh nesreč.
Delodajalec lahko odredi drugo delo ali drug kraj opravljanja dela, ki je drugačen od
pogodbeno dogovorjenega, enostransko, brez soglasja delavca, pri čemer zakon ne določa
posebnega postopka ali posebne oblike. Podlaga za odreditev drugega dela ali kraja
opravljanja dela po tem členu je podana, če gre za naravne ali druge nesreče, če se taka
nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali
premoženje delodajalca. Kaj se šteje za naravne in druge nesreče, urejajo predpisi s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju lahko traja le začasno,
dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po 169. členu ZDR-1 in je
sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.
Drugo delo in drug kraj opravljanja dela lahko pomenita katerokoli drugo delo ali kraj, ki sta
nujna za dosego namena in cilja tega instituta. Pogoji, ki jih določa 33. člen ZDR-1 glede
opredelitve, kaj se šteje za drugo ustrezno ali primerno delo glede na zahtevano izobrazbo in
oddaljenost kraja opravljanja drugega dela, zato niso neposredno uporabljivi.2 Slednje bi
lahko bilo sporno v smislu, da delavec v primeru opravljanja drugega dela ne sme biti
prikrajšan pri plačilu, zato je smiselna uporaba sedmega odstavka 33. člena ZDR-1, ki določa,
da delavcu, ki začasno opravlja drugo (ustrezno oziroma primerno) delo, pripada plača, kot
da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodneje. Navedeno pomeni tudi, da ima v primeru,
da bi bila plača na drugem delu ugodnejša, delavec pravico do višje plače.
V skladu z določili ZVNDN se za naravno nesrečo šteje tudi množični pojav nalezljive človeške
bolezni, zato je bil omenjeni institut uporabljiv v obdobju epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19). Po stališču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, izpostavljenega v mnenju z dne 22. 9. 2020, lahko delodajalec začasno odredi
opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju (npr. na domu) ne le v času, ko je bila
razglašena epidemija, temveč tudi v okoliščinah, ko je treba izvajati ukrepe zaradi
preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (npr. upoštevanje karantene,
samoizolacije in drugih posebnih ukrepov, med katere sodijo tudi ukrepi, ki jih sprejme
delodajalec zaradi omejitve tveganja za okužbo), saj navedena določba 169. člena ZDR-1
dopušča tako odreditev drugega dela kot spremembo kraja opravljanja dela tudi v primerih,
ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Začasna premestitev delavcev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 –
ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) je v 66. členu določil možnost delodajalca,
da v času epidemije javnega uslužbenca brez njegovega soglasja začasno premesti na drugo
delovno mesto v okviru istega delodajalca ali na enako ali drugo delovno mesto k drugemu
delodajalcu.
Začasno premestitev delavca na drugo delo v okviru istega delodajalca v primeru naravnih ali
drugih nesreč omogoča že splošna delovnopravna zakonodaja, ki v 169. členu ZDR-1 ureja
spremembo dela zaradi naravnih ali drugih nesreč in omogoča delodajalcu, da lahko v
primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih

2

K. Kresal Šoltes, (et al.), Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2016, str. 954, 955.
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okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, delavcu
enostransko odredi opravljanje drugega dela pri delodajalcu ali drug kraj opravljanja dela, ki
je drugačen od pogodbeno dogovorjenega. Vendar pa je navedena zakonska rešitev omejena
na premestitve oziroma spremembo dela znotraj delodajalca, ne omogoča pa
prerazporeditve delavca na enako ali drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu, kar pa
izrecno omogoča 66. člen ZIUZEOP.
Javni uslužbenec, ki na podlagi 66. člena ZIUZEOP začasno opravlja drugo delo (v okviru
istega delodajalca ali pri drugem delodajalcu), ima na podlagi prvega odstavka 66. člena
ZIUZEOP pravico do plače za delo, ki ga opravlja, in druge pravice iz delovnega razmerja,
razen če so plača, ki bi jo prejemal, in druge pravice, do katerih bi bil upravičen, če bi
opravljal svoje delo brez premestitve, zanj ugodnejše; v tem primeru mu pripadajo pravice,
ki so zanj ugodnejše.
Na podlagi drugega odstavka 66. člena ZIUZEOP je bila nadalje sprejeta Uredba o izvajanju
začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS,
št. 57/20), ki je natančneje določila pogoje in vsebino sklepa o začasni premestitvi, javne
uslužbence, ki jih ni dopustno začasno premestiti, ter način izplačevanja plače, povračil
stroškov in drugih prejemkov.
Ukrep iz 66. člena ZIUZEOP je na podlagi 20. člena ZIUZEOP veljal in se uporabljal od 13.
marca 2020 do 31. maja 2020, torej v t. i. »prvem valu« epidemije. V drugem valu epidemije
pa je bila določba 66. člena ZIUZEOP nadomeščena z določbo 55. člena Zakona o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, Ur. l. RS, št. 152/20 in nasl.).
Slednja je določila možnost izvajalcev socialnovarstvene storitve institucionalno varstvo ter
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja trg dela, v
delu, ki ureja zagotavljanje dela delavcev uporabniku, na podlagi pisnega sklepa zaposlenega
začasno razporedijo k drugemu izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo
ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti v primerih povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja
ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19.
V drugem odstavku 55. člena ZZUOOP je nadalje določeno, da je začasna razporeditev
dopustna na ustrezno delovno mesto, za katero zaposleni izpolnjuje predpisane pogoje in za
katero se zahteva najmanj enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela,
za katero ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter je delo sposoben opravljati. Tretji
odstavek pa je nadalje določil obvezne sestavine pisnega dogovora med delodajalcem in
izvajalcem, h kateremu je zaposleni začasno razporejen, ki je hkrati podlaga za začasno
razporeditev zaposlenega.

Dogovor o začasni razporeditvi mora vsebovati najmanj:
-

datum začetka opravljanja dela na drugem delovnem mestu,
datum prenehanja začasne razporeditve,
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navedbo delovnega mesta, na katerem bo zaposleni opravljal delo, s kratkim opisom
nalog,
kraj opravljanja dela,
morebitni dogovor o povračilu nastalih stroškov.
Delodajalec lahko sklene dogovor o začasni razporeditvi delavca k drugemu izvajalcu, če sam
ne izkazuje nujnih delovnih potreb iz prvega odstavka tega člena. Zaposleni pa je v primeru
začasne razporeditve po tem členu upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini
20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Pravica do dodatka zaradi
začasnega opravljanja dela pri drugem izvajalcu na podlagi drugega pravnega razmerja je bila
določena retroaktivno, in sicer tudi za obdobje od 1. junija 2020 do uveljavitve tega zakona.
Višina dodatka pa je bila s sprejemom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, št. 203/2020 in nasl.)
od 30. 12. 2020 še nekoliko povišana, in sicer iz 20 odstotkov urne postavke osnovne plače
zaposlenega na 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega (32. člen
ZIUPOPDVE).
Skladno z devetim odstavkom 55. člena ZZUOOP ima zaposleni v času začasne razporeditve k
drugemu izvajalcu pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše. V
primeru, da bi bila plača na delovnem mestu, na katerega je zaposleni začasno
prerazporejen, ugodnejša, ima pravico do višje plače.
V zvezi z začasno premestitvijo delavcev je pomembno stališče Razširjenega strokovnega
kolegija (RSK) za medicino dela, prometa in športa, ki je dne 27. 3. 2020 sprejel priporočila o
izključitvi določenih kategorij delavcev iz delovnega procesa, ker niso izpolnjeni
protiepidemijski pogoji. Gre za kategorije delavcev, kot so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nosečnice,
delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna
terapija),
delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
delavci s kronično pljučno boleznijo, pod določenimi pogoji,
delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
delavci s težjimi duševnimi ali vedenjskimi motnjami,
delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji specialista MDPŠ,
delavci stari nad 65 let (v primeru, da obstaja možnost, delavci nad 60 let).

Delodajalec je v okviru obveznosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu dolžan, tudi v
primeru začasne prerazporeditve delavca na drugo delo/delovišče, zagotoviti varne delovne
pogoje, pri tem pa upoštevati tudi okoliščino, ali posamezni zaposleni spada v t. i. skupino
zaposlenih, pri katerih niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji. Za te zaposlene namreč ni
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primerno, da bi jih delodajalec premeščal na delovišča, kjer je tveganje za okužbo povišano
(npr. siva in rdeča cona).
Stališče RSK za medicino delo, prometa in športa o nedopustnosti začasne premestitve
ranljivejših kategorij javnih uslužbencev (na drugo delo) je bilo povzeto v Uredbi o izvajanju
začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št.
57/20).

Omejitev pravice do izrabe letnega dopusta za leti 2019 in 2020 v času epidemije

Z Odredbo o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(Uradni list RS, št. 19/20), ki je začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri, so bili za zdravstvene
delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, določeni nekateri
posebni delovni pogoji in omejitve, in sicer:
•
•
•

prepoved koriščenja letnega dopusta,
prepoved stavke,
prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih na okuženih ali neposredno
ogroženih območjih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) izven Republike
Slovenije.

Prepoved koriščenja letnega dopusta za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce je bila
s kasnejšimi odredbami ministra za zdravje nekoliko omiljena. Tako je bilo z Odredbo o
začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 164/2020), ki je začela veljati dne
14. 11. 2020, določeno, da se lahko letni dopust izjemoma odobri zdravstvenemu delavcu, ki
zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo za paciente, obolele za COVID-19, in sicer na
podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca. Z Odredbo o spremembah Odredbe o začasnih
ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/21), ki je začela veljati 18. 2. 2021, pa je
bilo določeno, da se lahko letni dopust oziroma presežek ur odobri zdravstvenemu delavcu,
če se neodložljiva zdravstvena obravnava pacientov pri izvajalcu ali socialnem zavodu kljub
temu lahko zagotavlja nemoteno, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca
oziroma socialnega zavoda. Določen je bil tudi nadaljnji pogoj, da se mora zdravstveni
delavec v primeru potreb na poziv delodajalca nemudoma vrniti na delo.
Kljub navedenim omilitvam prvotne absolutne prepovedi izrabe letnega dopusta za
zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki je bila določena z Odredbo o omejitvi
določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 19/20),
pa je pravica zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev do izrabe letnega dopusta v
času epidemije ostala v bistvenem omejena oziroma jim je bilo koriščenje letnega dopusta
prepovedano. Zaposleni, ki so v letu 2020 imeli še neizrabljeni letni dopust, ga glede na
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izdane odredbe objektivno niso mogli povsem izkoristiti, prav tako pa zaradi nujnih delovnih
potreb ni bila možna izraba preostanka letnega dopusta iz leta 2019.
ZIUZEOP je posledično v 71.a členu določil pravno podlago za prenos letnega dopusta iz leta
2019 in njegovo izrabo v daljšem prenosnem obdobju, in sicer do 31. decembra 2020.
Besedilo določbe se glasi:
»71.a člen
(prenos letnega dopusta iz leta 2019)
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 lahko delodajalec javnemu
uslužbencu zaradi nujnih delovnih potreb pisno prepove izrabo letnega dopusta za leto 2019
do 30. junija 2020. V takšnem primeru delodajalec zagotovi javnemu uslužbencu izrabo
preostanka letnega dopusta za leto 2019 do 31. decembra 2020.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 delodajalec zagotovi izrabo
preostanka letnega dopusta za leto 2019 do 31. decembra 2020 tudi zdravstvenemu delavcu
in zdravstvenemu sodelavcu, za katerega v skladu z Odredbo o omejitvi določenih pravic
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 19/20) velja prepoved
izrabe letnega dopusta.«.
Sprejeta določba je tako predvsem javnim uslužbencem na področju zdravstva in socialnega
varstva, pa tudi drugim javnim uslužbencem, katerim je zaradi nujnih delovnih potreb pisno
prepovedano koriščenje letnega dopusta iz leta 2019, do 30. junija 2020, omogočila
koriščenje letnega dopusta iz leta 2019 do konca leta 2020, s čimer je predvsem omejila
možnost morebitnih zahtevkov delavcev za izplačilo odškodnine za neizrabljen letni dopust
zaradi delovnih potreb.3 Sprejeta določba namreč omogoča prenos letnega dopusta po 30. 6.
2020, in sicer v drugem odstavku zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, v
prvem odstavku pa drugim javnim uslužbencem. Pravica do prenosa je vezana na prepoved
izrabe letnega dopusta (za leto 2019), in sicer gre v prvem odstavku za individualni akt, v
drugem odstavku, ki se nanaša na zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, pa gre za
kolektivni akt oziroma kolektivno prepoved z Odredbo o omejitvi določenih pravic
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 19/20).
Citirani člen ne daje podlage za ugotavljanje v vsakem posamičnem primeru, ali bi lahko
zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec dejansko izrabil letni dopust do 30. 6. 2020 ter
posledično neodobritev prenosa.4
Nadalje je ZIUPOPDVE v 54. členu prenosno obdobje za izrabo letnega dopusta za leto 2019
še nekoliko podaljšal, in sicer do 28. februarja 2021. Prav tako je določil posebno ureditev
glede izrabe letnega dopusta tudi za leto 2020.

3

Tako dopis Ministrstva za zdravje, št.1007-95/2020/2 z dne 13. 10. 2020.

4

Ibid.
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Drugi odstavek 54. člena ZIUPOPDVE je namreč določil, da ima delavec, ki zaradi nujnih
delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije
COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa
ZDR-1 (do 30. 6. 2021), pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.
Sprejeta zakonska rešitev omogoča izrabo letnega dopusta za leto 2020 v daljšem
prenosnem obdobju, in sicer do 31. 12. 2021. Pravica do prenosa je v osnovi sicer vezana na
nemožnost izrabe letnega dopusta delavca, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z
obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti
preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1. Vendar pa je treba
vzeti v ozir, da so bile dejanske možnosti delavcev, zaposlenih v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva, v času razglašene epidemije na podlagi izdanih odredb ministra za zdravje
bistveno okrnjene oziroma v posameznih obdobjih celo onemogočene.
Pravica do plačanega letnega dopusta namreč predstavlja eno od pomembnejših načel
socialnega prava Evropske unije, od katerega odstopanja niso mogoča in ki ga lahko pristojni
nacionalni organi izvajajo samo v mejah, izrecno navedenih v Direktivi 2003/88/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije
delovnega časa (v tem smislu sodba z dne 12. junija 2014, Bollacke, C-118/13, 15. točka
obrazložitve sodbe in tam navedena sodna praksa). Nadalje je treba upoštevati, da sodi v
skladu s slovensko delovnopravno teorijo in sodno prakso organizacija delovnega procesa
primarno v pristojnost delodajalca, sestavni del organizacije dela pa je tudi načrtovanje in
omogočanje izrabe letnega dopusta, kar pomeni, da mora delodajalec svoj delovni proces
organizirati tako, da ima delavec dejanske možnosti, da pripadajoči letni dopust praviloma
izrabi v tekočem koledarskem letu oziroma v prenosnem obdobju do najkasneje 30. junija
naslednjega
leta
(3.
odstavek
162. člena ZDR-1). Slovenska sodna praksa je glede vprašanja pravice do izplačila denarnega
nadomestila za neizrabljeni letni dopust (164. člen ZDR-1) tako na primer zavzela stališče, da
mora delodajalec dokazati, da je ravnal z vso skrbnostjo, da bi delavec dejansko imel
možnosti izrabiti plačani letni dopust, pri čemer ni pomembno, ali je delavec zaprosil za
koriščenje letnega dopusta ali ne (tako npr. sodba Pdp 522/2019 z dne 5. 12. 2019).
Podobno je Sodišče EU v zadevah C-619/16 Sebastian W. Kreuziger in C-684/16 Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV) razsodilo, da nacionalna ureditev, po
kateri bi delavec samodejno izgubil pravico do plačanega letnega dopusta, s tem pa tudi
pravico do denarnega nadomestila za neizrabljen dopust le zato, ker za dopust ni zaprosil
pred prenehanjem delovnega razmerja (ali v referenčnem obdobju), ni v skladu s pravom
Unije. Ti pravici lahko ugasneta le, če je delodajalec delavcu zlasti s tem, da ga je ustrezno
poučil, dejansko omogočil pravočasno izrabiti zadevni dopust, kar pa mora dokazati
delodajalec.
Pri zagotovitvi pravice do plačanega dopusta je dokazno breme torej na delodajalcu, ki mora
izkazati, da je delavec imel dejanske možnosti za pravočasno izrabo pripadajočega letnega
dopusta, zato imajo na podlagi določbe 54. člena ZIUPOPDVE zaposleni, ki niso mogli izrabiti
preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1 (do 30. 6. 2021),
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praviloma pravico do izrabe letnega dopusta za leto 2020 v daljšem prenosnem obdobju, in
sicer do 31. decembra 2021.
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Dodatki, ki pripadajo delavcem v obdobju »korona« krize

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (11. točka prvega odstavka 39.člena KPJS)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS, Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10,
40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 80/18), v 11. točki prvega odstavka 39. člena
določa dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti
terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in
epizootij) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Skladno z drugim
odstavkom 39. člena KPJS dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko dela v
nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami.
Komisija za razlago KPJS je 8. 4. 2020 sprejela razlago 11. točke prvega odstavka 39. člena
KPJS v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS (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.«
Skladno s sprejeto razlago 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.
V Uradnem listu RS, št. 19/20 z dne 12. 3. 2020 je bila na območju Republike Slovenije
razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je v t. i. prvem valu
epidemije trajala do 31. 5. 20205. V drugem valu epidemije COVID-19 je bila epidemija s
sprejemom Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike

5

Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 68/20.
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Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) znova razglašena dne 19. 10. 2020, in sicer sprva za
obdobje 30 dni, nato pa je na podlagi več podaljšanj epidemije6 trajala do 15. 6. 2021.
Za upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah mora biti skladno s sprejeto razlago
izpolnjen tudi pogoj, da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Nevarni pogoji so
skladno s sprejeto razlago opredeljeni kot 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, pri čemer se šteje, da ne gre za delo v nevarnih pogojih
dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu. Dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih
pogojih dela, skladno s sprejeto razlago določi delodajalec, ki je dolžan določiti tudi čas, ko je
javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela. Razlaga Komisije za razlago
KPJS v tem delu verjetno izhaja iz temeljne obveznosti delodajalca po Zakonu o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11), ki določa, da mora delodajalec zagotavljati
varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne
za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem
procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu,
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi
materialnimi sredstvi.
Določitev del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, tako ni podvržena prosti
presoji in diskreciji delodajalca, temveč mora biti utemeljena z oceno tveganj, ki so jim
delavci izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu (17. člen ZVZD-1). Pri tem je pri
oceni tveganj zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo na področju
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva pomembno izpostaviti tudi Odredbo ministra za
zdravje o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št.
95/2020) ter Odredbo o spremembah in dopolnitvi Odredbe (Uradni list RS, št. 96/20), s
katerima so bili socialnovarstveni in javni zdravstveni zavodi razglašeni kot ogrožena
območja, na katera se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so možnosti
za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo.
Skladno s šestim odstavkom 71. člena ZIUZEOP ter 123. člena Zakona o interventnih ukrepih
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, Uradni list RS,
št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US
in 112/21 – ZIUPGT) se sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS zagotovijo
v proračunu Republike Slovenije.
6

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
166/2020) – podaljšanje epidemije do dne 17. 12. 2020; Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 190/2020) – podaljšanje epidemije do 16. 1. 2021; 6
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/2021) – podaljšanje epidemije do 17. 3. 2021; Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2021) – podaljšanje epidemije do 16. 4. 2021; Odlok o
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/2021) –
podaljšanje epidemije do 16. 5. 2021 in Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/2021) – podaljšanje epidemije do 15. 6. 2021.
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Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP)

ZIUZEOP je v 71. členu določil poseben dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času
prvega vala epidemije, s časovno veljavnostjo navedenega ukrepa od 13. marca 2020 do
31. 5. 2020.7
Skladno s prvim odstavkom 71. člena ZIUZEOP je zaposleni, ki je pri svojem delu
nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen
zaradi obvladovanja epidemije, upravičen do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve
v času epidemije, ki znaša največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Do tega dodatka so upravičeni tudi zaposleni, ki so napoteni na delo v tujino, pri tem pa je
osnova za obračun dodatka urna postavka osnovne plače zaposlenega za delo v Republiki
Sloveniji (drugi odstavek 71. člena ZIUZEOP). Skladno s tretjim odstavkom 71. člena so
zaposleni, ki prejmejo dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS, prav
tako upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije virusa
COVID-19, vendar z omejitvijo, da vsota obeh dodatkov ne sme preseči 100 % urne postavke
osnovne plače zaposlenega.
Skladno z zakonsko določbo so do izplačila dodatka lahko upravičeni vsi zaposleni, ki
opravljajo delo v času epidemije, ne glede na to, ali delajo pri delodajalcu na delovnem
mestu ali opravljajo delo na domu. Do dodatka po 11. točki 39. člena KPJS pa za razliko od
dodatka po 71. členu ZIUZEOP niso upravičeni direktorji in funkcionarji.
Četrti odstavek 71. člena ZIUZEOP je nadalje določil, da o višini dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije odloči predstojnik ali oseba, ki pri delodajalcu
izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, oziroma funkcionar, ki vodi organ, oziroma organ, ki
odloča o pravicah in obveznostih zaposlenega, s sklepom. Pri določitvi upošteva stopnjo
izpostavljenosti tveganju oziroma prekomerne obremenjenosti zaradi obvladovanja
epidemije ter obseg dodeljenih finančnih sredstev za izplačilo dodatka.
Sredstva za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Obseg sredstev za financiranje dodatka iz prvega
odstavka tega člena, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije
za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom določi vlada (šesti odstavek 71. člena
ZIUZEOP).
7

Skladno z določbo 20. člena ZIUZEOP ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi,
veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače. Če do 15. maja 2020 epidemija ni
preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni do 31. 5. 2020, podaljšajo za 30 dni. Ker je bila z Odlokom o
preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20, z dne 14. 5. 2020),
epidemija preklicana, določba 71. člena ZIUZEOP (dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije) velja do vključno 31.5.2020.
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Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) je, upoštevaje šesti odstavek 71. člena
ZIUZEOP, s sklepom št. 10007-46/2020/5 z dne 22. 4. 2020 določila obseg sredstev za
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za meseca
marec in april 2020. V prilogi k sklepu Vlade RS, št. 10007-46/2020/5 z dne 22. 4. 2020, so v
II. točki določeni kriteriji za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, ki so
jih neposredni proračunski uporabniki pri določitvi obsega sredstev za uporabnike proračuna
iz njihove pristojnosti dolžni upoštevati, in sicer:
izpostavljenost dejavnosti/poklicev/proračunskih uporabnikov nevarnosti v času
epidemije,
-

delež zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu na lokaciji delodajalca,

-

delež zaposlenih, ki opravljajo delo na domu,

-

delež vrednosti bruto urne postavke osnovne plače v razponu od 0 % do 100 %.8

S sklepom Vlade RS, št. 10007-52/2020/2 z dne 11. 6. 2020, je bil določen obseg sredstev za
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za mesec maj
2020, razdelitev sredstev na neposredne uporabnike proračuna ter kriterije za razdelitev
sredstev posrednim uporabnikom proračuna za mesec maj 2020. Upoštevaje, da so se
razmere zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v mesecu maju 2020
pričele umirjati in da je bil dne 14. 5. 2020 v Uradnem listu RS št. 68/20 objavljen Odlok o
preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: odlok), je Vlada
RS sredstva oziroma maksimalni obseg sredstev za izplačilo dodatka COVID-19 za mesec maj
2020 dodelila le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega

8

Uporaba kriterija je bila odvisna od izpostavljenosti dejavnosti/poklicev/proračunskih uporabnikov nevarnosti
v času epidemije in tudi plačne skupine oziroma podskupine. Kriteriji so se določili za bolj izpostavljene poklice
(policisti, pravosodni policisti, vojaki, inšpektorji in drugi uradniki s posebnimi pooblastili iz plačne podskupine
C6 in gasilci), bolj izpostavljene dejavnosti (zdravstvo in socialno varstvo) ter Upravo Republike Slovenije za
zaščito in reševanje in za manj izpostavljene dejavnosti/poklice/proračunske uporabnike. Posebej pa so bili
določeni tudi kriteriji glede na plačne skupine oz. podskupine (npr. za funkcionarje v plačnih skupinah A
(Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih) in poslovodne organe pri uporabnikih proračuna v plačni
skupini B (direktorji) in za javne uslužbence v plačni podskupini D1 (Visokošolski učitelji in visokošolski
sodelavci) in D2 (Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni
delavci). Neposredni uporabniki proračuna so morali pri dodelitvi obsega sredstev uporabnikom iz svoje
pristojnosti obravnavati navedene kriterije, ki jih je določila Vlada RS, kot nujno izhodišče za določitev obsega
dodeljenih sredstev, pri čemer pa so glede nadpovprečne izpostavljenosti tveganju konkretnih proračunskih
uporabnikov lahko tudi sami sprejeli določene kriterije, na podlagi katerih so presojali utemeljitev zahtevkov za
nakazilo sredstev, ki so jih prejeli od uporabnikov proračuna iz njegove pristojnosti (npr. občina je pri presoji
utemeljenosti zahtevka lahko upoštevala, da je npr. konkretni zdravstveni dom bolj izpostavljen kot drugi
zavod; neposredni proračunski uporabnik je prav tako lahko upošteval, da obstaja razlika glede izpostavljenosti
oziroma obremenjenosti tudi med dvema domovoma starejših občanov ipd).
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varstva.9 Pri tem je v prilogi 2 navedenega sklepa Vlade RS določen tudi seznam posrednih
proračunskih uporabnikov iz obeh navedenih dejavnosti, ki se jim se sredstva lahko dodelijo.
Dodatek za dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za
COVID-19 (56. člen ZZUOOP)

V skladu z določbo 56. člena ZZUOOP dodatek v višini 30 % urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca pripada zaposlenemu, ki neposredno dela v okolju s COVID-19 pacienti
oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena
(prvi odstavek 56. člena ZZUOOP), in sicer na deloviščih, ki jih opredeljuje 1. – 11. točka
prvega odstavka 56. člena ZZUOOP:
1.
2.
3.
4.
5.

v COVID-19 ambulantah,
v COVID-19 oddelkih,
v COVID-19 intenzivnih enotah,
v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,
pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in
urgentnih ambulantah,
6. v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
7. v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva iz 82. člena tega
zakona in izvajalcih iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 2/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ki delajo z uporabnikom obolelim za
COVID-19,
8. na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,
9. opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
10. opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,
11. opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene
prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone.
Siva cona je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere obstaja sum
na okužbo COVID-19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma
uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen (drugi odstavek 56. člena
ZZUOOP).
Skladno s tretjim odstavkom 56. člena ZZUOOP se dodatek za neposredno delo s COVID-19
pacienti lahko izplača le za ure dela, ko zaposleni opravlja delo v skladu s prvim odstavkom

9

Tako dopis Ministrstva za javno upravo, št. 0100-227/2020/43 z dne 12. 6. 2020.
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tega člena (torej v okoljih, ki so taksativno navedena v 1. – 11. točki prvega odstavka 56.
člena ZZUOOP).
Med delovišča, na katerih zaposlenim pripada dodatek v višini 30 % urne postavke osnovne
plače javnega uslužbenca, je ZIUPOPDVE v 33. členu dodal še naslednja delovišča:
-

na oddelkih bolnišnic, kjer se obravnavajo pacienti s sumom na okužbo oziroma
potrjeno okužbo s COVID-19,
pri izvajanju zdravstvene oskrbe na domu pacienta oziroma uporabnika, pri katerem
je okužba s COVID-19 potrjena,
v rdečih conah pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami iz 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), če izvajajo neposredne storitve za
uporabnike.

Direktor oziroma oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, je skladno
s četrtim odstavkom 56. člena ZZUOOP dolžna sprejeti sklep o izplačilu dodatka, v katerem
opredeli delovišča in delovna mesta, na katerih se izvaja delo pod pogoji iz prvega odstavka
tega člena. Zoper sklep o upravičenosti do dodatka ni pritožbe.
Skladno z osmim odstavkom 56. člena ZZUOOP navedeni ukrep velja od 1. junija 2020 do
31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom največ za obdobje
šestih mesecev. Sredstva za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma
uporabniki, obolelimi za COVID-19, se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije (peti
odstavek 56. člena ZZUOOP).

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na
delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva na podlagi
87. člena ZIUPOPDVE

ZIUPOPDVE v 87. členu določa, da javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J,
ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije pri
svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno
obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, pripada dodatek za nevarnost in posebne
obremenitve v višini 30 odstotkov urne postavke njihove osnovne plače. Dodatek pripada
javnim uslužbencem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije, torej do vključno 15. junija
2021.
Dodatek pripada javnim uslužbencem, ki so v času epidemije pri svojem delu nadpovprečno
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje ali ki so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja
epidemije. Ni torej potrebno, da sta oba pogoja (tveganje za zdravje in prekomerna
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obremenjenost zaradi obvladovanja epidemije) izpolnjena kumulativno, za izplačilo dodatka
zadošča že, da je izpolnjen eden izmed navedenih pogojev. Lahko pa sta pri posameznem
javnem uslužbencu izpolnjena tudi oba pogoja hkrati.
Če se osredotočimo na pogoj izpostavljenosti tveganju za zdravje, je namen določbe
87. člena ZIUPOPDVE ravno v tem, da so do 30 % dodatka upravičeni tudi »podporni« delavci
plačne skupine J, četudi oziroma prav zaradi tega, ker ne delajo na deloviščih »sive« in
»rdeče« cone – namreč četrti odstavek 87. člena ZIUPOPDVE izključuje dodatek po 87. členu
z dodatkom po 56. členu ZZUOOP. Iz tega izhaja, da je določba 87. člena ZIUPOPDVE širša in
zajema vse situacije, ko delavci plačne skupine J delajo v okoljih, kjer je znatno povečano
tveganje za prenos okužbe.
Pogoj prekomerne obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije je pri zaposlenih v J plačni
skupini, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, izpolnjen domala v
vseh tovrstnih zavodih, saj ti zaposleni v veliki meri pripomorejo k temu, da sistem deluje
nemoteno in lahko zdravniki in medicinske sestre ter strokovno osebje izvajajo oskrbo
pacientov oziroma uporabnikom.
Do dodatka so upravičeni tudi zaposleni, ki delajo od doma, iz naslova prekomerne
obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije, ne morejo pa biti v primeru dela od doma
upravičeni do izplačila dodatka iz naslova nadpovprečne izpostavljenosti tveganju za svoje
zdravje.

Dodatek za delo v rizičnih razmerah za »outsourcane« delavce po 86. členu ZIUPOPDVE

ZIUPOPDVE v 86. členu določa, da so delavci, ki delajo prek zunanjega izvajalca (t. i.
»outsourcani« delavci) in ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje
zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, upravičeni do
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 65 odstotkov urne
postavke osnovne plače zaposlenega za obdobje od 19. oktobra 2020 do preklica razglasitve
epidemije. Sredstva za financiranje tega dodatka se zagotovijo v proračunu Republike
Slovenije.
Določba je bila sprva jezikovno nejasna na način, da je Ministrstvo za zdravje v pojasnilu z
dne 4. 3. 2021, št. 1001-10/2021/4, zavzelo stališče, da delavcem, ki delajo v mreži javne
zdravstvene službe prek zunanjega izvajalca, ne pripada dodatek po 86. členu ZIUPOPDVE,
saj naj bi omenjeni dodatek pripadal le določenemu krogu »outsourcanih« delavcev, ki
delajo v dejavnosti socialnega varstva. S sprejemom Zakona o nujnih interventnih ukrepih na
področju zdravstva (ZNUPZ, Uradni list RS, št. 112/21) je bila določba 86. člena ZIUPOPDVE
naknadno dopolnjena tako, da se je določila upravičenost do »Covid« dodatkov tudi za
zunanje izvajalce pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (tako tudi dopis MZ, št. 100110/2921/14 z dne 21. 6. 2021). S tem je bil dosežen tudi osnovni namen določbe 86. člena
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ZIUPOPDVE, in sicer, da se nagradi delo vseh delavcev, ki delo opravljajo v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva.
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Pravna podlaga odsotnosti delavcev v obdobju »korona« krize

Nadomestilo plače v primeru okužbe s COVID-19

Višina nadomestila plače v primeru okužbe s COVID-19 in pravna podlaga slednjega je
odvisna od tega, ali se je delavec okužil na delovnem mestu ali pa je do okužbe prišlo izven
delovnega mesta.
1. Nadomestilo plače v primeru okužbe s COVID-19 izven delovnega mesta
V primeru, da se delavec okuži s COVID-19 izven delovnega mesta, je sprva pravna podlaga
njegove odsotnosti z dela izolacija. Izolacija je razlog začasne zadržanosti od dela, ki se
opredeli takrat, ko je pri delavcu potrebna osamitev zaradi bolezni, katere širjenje je
potrebno preprečiti. Izolacija traja toliko časa, kolikor je delavec kužen – tj. lahko prenaša
bolezen, in sicer se predvideva, da je delavec kužen prvih 10 dni od potrditve okužbe s
COVID-19.
V primeru izolacije je delavec upravičen do nadomestila v višini 90 % od osnove, pri čemer se
nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.
Ukrep izolacije traja toliko časa, dokler delavec ne preneha biti kužen (prvih 10 dni po
potrditvi okužbe). Če je delavec tudi po prenehanju kužnosti še nadalje nezmožen za delo,
osebni zdravnik odobri nadaljnjo začasno nezmožnost za delo zaradi bolezni (razlog 01 bolezen). V primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni delavcu pripada 80 % nadomestilo
plače, ki ga prvih 30 dni krije delodajalec, za nadaljnje dni odsotnosti pa delodajalec prejme
refundacijo izplačanega nadomestila s strani ZZZS.
2. Nadomestilo plače v primeru okužbe s COVID-19 na delovnem mestu
V primeru, da se je delavec okužil s COVID-19 na delovnem mestu, mu pripada 100 %
nadomestilo plače, pravna podlaga je »poškodba pri delu«. Ker izplačilo slednje bremeni
delodajalca, v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih pa je prihajalo do verižnih okužb
delavcev, je interventna zakonodaja za določeno »koronsko« obdobje uredila posebno
pravno podlago, na podlagi katere se stroški nadomestila odsotnosti z dela zaradi okužbe s
COVID-19 na delovnem mestu krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
ZIUPOPDVE je v 46. členu uredil pravico do 100 % nadomestila plače v primeru okužbe s
COVID-19 na delovnem mestu v javni mreži zdravstva in socialnega varstva (institucionalno
varstvo ter namestitveni programi in krizne namestitve CSD). Navedena zakonska določba se
uporablja le za obdobje od 31. 12. 2020 do 31. 12. 2021. Delavec je upravičen do
nadomestila, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem
procesu (npr. zaznan rizični stik, delo na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP)
kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar potrdi izvajalec s pisno izjavo, dano pod
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materialno in kazensko odgovornostjo. Stroški nadomestila plače se od 31. 12. 2020 dalje v
celoti krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Če je torej delavec zbolel po 31. 12. 2020 na delovnem mestu, se njegova pravica do 100 %
nadomestila plače presoja po 46. členu ZIUPOPDVE, če pa je zbolel pred tem datumom, pa je
relevantno predvsem stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je v
dopisu, št. 180-46/2020-DI/20 z dne 3. 4. 2020, naslovljenem na izvajalce zdravstvenih
storitev, obrazložil, da »če je razlog začasne nezmožnosti za delo bolezen (konkretno
COVID-19), do katere je prišlo zaradi okužbe na delovnem mestu, je vzrok zavarovančeve
začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu v smislu 3. alineje 66. člena ZPIZ-2 in ne
bolezen. Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem
dela. Takšno obolenje pa se, skladno s 3. alinejo 66. člena ZPIZ-2, šteje za poškodbo pri delu.
Če je do okužbe prišlo na delovnem mestu, je za opredelitev poškodbe pri delu kot razloga
začasne nezmožnosti za delo potrebna tudi ustrezna prijava poškodbe pri delu s strani
delodajalca (npr. pisna izjava delodajalca, obrazec ER-8 …)«.

Nadomestilo plače zaradi odsotnosti z dela zaradi višje sile

V obdobju »korona« krize so nastale številne situacije, ki so delavcem objektivno
preprečevale prihod na delo. Okoliščine, ki delavcem onemogočajo prihod na delo, lahko
razvrstimo v 5 večjih skupin:
-

-

odrejena karantena zaradi rizičnega stika z okuženo osebo,
odrejena karantena ob prehodu meje v Republiko Slovenijo,
zagotavljanje nujnega varstva otrok zaradi karantene, odrejene otroku, ali druge
zunanje okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do vključno 5.
razreda OŠ (navedena okoliščina višje sile bo zaradi svoje specifičnosti podrobneje
razčlenjena v nadaljevanju),
nezmožnost javnega prevoza,
samoizolacija, odrejena v drugi državi.

Navedene okoliščine opredeljujemo kot okoliščine višje sile, zaradi katerih delavec
objektivno ne more opravljati dela. Pravni standard višje sile je v obligacijskih razmerjih
opredeljen z elementi: zunanji vzrok, nepričakovanost dogodka, neizogibnost in
neodvrnljivost dogodka. V skladu s splošno zakonodajo ZDR-1, in sicer z določbo šestega
odstavka 137. člena, si v primeru višje sile delodajalec in delavec delita tveganje tako, da je
delavec upravičen do nadomestila v višini polovice plače, do katere bi bil sicer upravičen, če
bi delal, pri tem pa nadomestilo plače ne sme biti nižje od 70 odstotkov minimalne plače.
Tipični primeri višje sile so naravne nesreče, kot so potres, zemeljski plaz, poplava, neurje,
toča, žled, visok sneg in druge nesreče, prej naštete okoliščine, ki delavcem preprečujejo
prihod na delo v času »korona« krize, pa so večinoma posledica državnih ukrepov, sprejetih z
namenom po čim učinkovitejšem zamejevanju širjenja virusa SARS-CoV-2. Ravno zaradi tega
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je država v želji po ublažitvi socialnih posledic izpada dohodkov zaradi državnih ukrepov, ki
delavcem preprečujejo prihod na delo, v določenih obdobjih, ko so/so bili omejevalni ukrepi
najbolj rigorozni, z interventno zakonodajo določila nekoliko višje nadomestilo za primer
neprihoda na delo zaradi višje sile, povezane s »korona« ukrepi.
Priloženi tabeli ponazarjata višino nadomestil plače v primeru odsotnosti z dela zaradi
posamičnih okoliščin višje sile, povezanih s »korona« ukrepi, v posameznih časovnih
obdobjih. Iz tabel je razvidno, da je država z interventnimi ukrepi zvišala nadomestilo za
primer višje sile, kot ga določa splošna določba šestega odstavka 137. člena ZDR-1.
Nadomestilo plače tako za večino primerov znaša 80 % plače, vendar ne manj od minimalne
plače, za primer odrejene karantene zaradi rizičnega stika pri opravljanju dela pa
nadomestilo plače znaša 100 % plače.

Nadomestilo
plače v času
karantene
zaradi rizičnega
stika pri
opravljanju dela
Nadomestilo
plače v času
karantene
zaradi rizičnega
stika izven
delovnega
mesta

10

13. 3. - 31. 5.
202010
100 % (četrti
odstavek 70.
člena ZIUZEOP)

1. 6. - 10. 7.
202011
50 %, vendar ne
manj kot 70 %
minimalne plače
(šesti odstavek
137. člena ZDR1)
80 %, vendar ne 50 %, vendar ne
manj od
manj kot 70 %
minimalne plače minimalne plače
(prvi odstavek
(šesti odstavek
70. člena
137. člena ZDRZIUZEOP)
1)

11. 7. - 30. 6.
2021
100 % (tretji
odstavek 15.
člena ZIUPDV13
in tretji
odstavek 59.
člena ZZUOOP)
80 % (drugi
odstavek 15.
člena ZIUPDV in
drugi odstavek
59. člena
ZZUOOP)

1. 7. 2021 – 31.
12. 202112
100 % (drugi
odstavek 27.
člena ZNUPZ)

80 %, vendar ne
manj od
minimalne plače
(prvi odstavek
27. člena
ZNUPZ)

Obdobje sovpada s trajanjem »prve« epidemije COVID-19 ter tudi z veljavnostjo ZIUZEOP (20. člen).
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Navedeno obdobje ne zajema interventna zakonodaja, zato se odsotnost z dela zaradi odrejene karantene
presoja po določbi šestega odstavka 137. člena ZDR-1, ki ureja nadomestilo plače v primeru odsotnosti delavca
zaradi višje sile.
12

Obdobje sovpada z veljavnostjo ukrepov na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ,
Uradni list RS, št. 112/21).
13

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, Uradni list RS, št. 98/20).
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Nadomestilo
plače v času
karantene ob
prehodu meje v
RS

80 %, vendar ne
manj od
minimalne plače
(prvi odstavek
70. člena
ZIUZEOP)

Delavec ni
upravičen do
nadomestila
plače po
interventni
zakonodaji. Z
delodajalcem se
dogovori za
ustrezno
podlago
odsotnosti z
dela, ki se lahko
v določenih
okoliščinah
presoja tudi po
splošnih
določbah
odsotnosti z
dela zaradi višje
sile.

80 % - prihod iz
držav, ki so bile
ob delavčevem
odhodu na
zelenem ali
rumenem
seznamu (prvi
odstavek 15.
člena ZIUPDV14
in prvi odstavek
59. člena
ZZUOOP15)

50 % - prihod iz
držav, ki so bile
ob delavčevem
odhodu na
rdečem
seznamu, a je bil
odhod nujen
zaradi osebnih
okoliščin: smrt
zakonca, otrok,
staršev, rojstvo
otroka. Če
osebne
okoliščine niso
izkazane,
delavec do
nadomestila ni
upravičen (peti
odstavek 15.
člena ZIUPDV in
peti odstavek
59. člena
ZZUOOP)
Tabela 1: Nadomestilo plače v primerih odrejenih karanten
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Delavec ni
upravičen do
nadomestila
plače po ZNUPZ.
Z delodajalcem
se dogovori za
ustrezno
podlago
odsotnosti z
dela, ki se lahko
v določenih
okoliščinah
presoja tudi po
splošnih
določbah
odsotnosti z
dela zaradi višje
sile.

ZIUPDV, veljavnost, kar se tiče nadomestil plače zaradi odrejene karantene, od 11. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
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ZZUOOP, veljavnost, kar se tiče nadomestil plače zaradi odrejene karantene, od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021,
kar se tiče nadomestil plače zaradi višje sile pa od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.
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Nadomestilo
plače zaradi
odsotnosti z
dela zaradi višje
sile: zagotovitev
nujnega varstva
otrok

Nadomestilo
plače zaradi
odsotnosti z
dela zaradi višje
sile:
nezmožnost
javnega prevoza

16

13. 3. - 31. 5.
202016

1. 6. – 31. 8.
202017

80 %, vendar ne
manj od
minimalne plače
(drugi odstavek
70. člena
ZIUZEOP)

50 %, vendar ne
manj kot 70 %
minimalne plače
(šesti odstavek
137. člena ZDR1)

1. 9. - 30. 6.
2021

80 %, lahko
uveljavlja eden
od staršev
zaradi
karantene,
odrejene
otroku, ali druge
zunanje
objektivne
okoliščine
nezmožnosti
obiskovanja
vrtca ali
osnovne šole
otrok do
vključno 5.
razreda OŠ
(drugi in tretji
odstavek 57.
člena ZZUOOP)
80 %, vendar ne 50 %, vendar ne 50 %, vendar ne
manj od
manj kot 70 %
manj kot 70 %
minimalne plače minimalne plače minimalne plače
(drugi odstavek (šesti odstavek
(šesti odstavek
70. člena
137. člena ZDR- 137. člena ZDRZIUZEOP)
1)
1)

1. 7. 2021 – 31.
12. 202118
80% plače,
vendar ne manj
od minimalne
plače (drugi
odstavek 25.
člena ZNUPZ)

80 %, vendar ne
manj od
minimalne plače
(peti odstavek
25. člena
ZNUPZ)

Obdobje sovpada s trajanjem »prve« epidemije COVID-19 ter tudi z veljavnostjo ZIUZEOP (20. člen).
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Interventna zakonodaja ne zajema navedenega obdobja, zato se odsotnost z dela zaradi višje sile presoja po
določbi šestega odstavka 137. člena ZDR-1, ki ureja nadomestilo plače v primeru odsotnosti delavca zaradi višje
sile.
18

Obdobje sovpada z veljavnostjo ukrepov na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ,
Uradni list RS, št. 112/21).
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Nadomestilo
plače zaradi
odsotnosti z
dela zaradi višje
sile:
samoizolacija,
odrejena v
drugi državi.

80 %, vendar ne
manj od
minimalne plače
(drugi odstavek
70. člena
ZIUZEOP)

50 %, vendar ne
manj kot
70 % minimalne
plače
(šesti odstavek
137. člena ZDR1)

50 %, vendar ne
manj kot 70 %
minimalne plače
(šesti odstavek
137. člena ZDR1)

50 %, vendar ne
manj kot 70 %
minimalne plače
(šesti odstavek
137. člena ZDR1)

Tabela 2: Nadomestilo plač v različnih primerih višje sile

Odsotnost z dela zaradi nujnega varstva otrok

V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (karantena, odrejena otroku,
ki potrebuje varstvo, zaprtje vrtcev in osnovnih šol zaradi vladnih ukrepov), mora varstvo
otrok zagotoviti sam delavec starš, zato pogosto nastopijo situacije, ko delavec zaradi varstva
otroka ne more opravljati dela po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Kot pojasnjeno, se takšna
nemožnost opravljanja dela oziroma odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno
delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile.
Interventna zakonodaja je v določenih obdobjih nekoliko predrugačila »splošni« sistem
pravne ureditve višje sile za primer varstva otrok, predvsem na način, da je zvišala
nadomestilo plače za primer višje sile.
ZIUZEOP, ki je veljal v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, je tako v drugem odstavku 70.
člena določil, da imata javni uslužbenec in funkcionar v času, ko zaradi višje sile ne opravljata
dela oziroma izvršujeta funkcije, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z
zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz
poslovnega razloga (80 % osnove, vendar ne manj od minimalne plače). V obdobju od 1. 6.
2020 do 31. 8. 2020 področja višje sile zaradi varstva otrok ni posebej urejal noben
interventni predpis, zato se je takrat uporabljala splošna določba šestega odstavka 137.
člena ZDR-1. Nato je ZZUOOP za obdobje od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 posebej uredil podlago
odsotnosti z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka
na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali
skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, in ki ne more opravljati dela zaradi
višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge
zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene
storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu.
Delavcu-staršu je za čas odsotnosti z dela zaradi varstva otrok po ZZUOOP pripadalo
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nadomestilo plače v višini 80 % osnove, vendar ne manj od minimalne plače. Identična
ureditev višje sile zaradi varstva otrok je vsebovana v 25. členu Zakona o nujnih ukrepih na
področju zdravstva (ZNUPZ, Ur. l. RS, št. 112/21), ki se uporablja od 1. 7. 2021 do 31. 12.
2021.
Odsotnost zaradi višje sile izvira iz zunanjega dejavnika, na katerega ne delavec ne
delodajalec ne moreta vplivati, ovira pa delavčev prihod na delo. Neprihod na delo torej ne
izvira iz delavčeve avtonomne odločitve (kot npr. takrat, ko zaprosi za koriščenje letnega
dopusta), posledično odsotnost z dela iz razloga višje sile ne more biti pogojevana z
odobritvijo delodajalca. Obstoj višje sile torej že sam po sebi opravičuje delavčevo odsotnost
z dela. Skladno z določbo 36. člena ZDR-1 mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih
okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih
obveznosti, kar je v ZZUOOP in v ZNUPZ konkretizirano na način, da mora delavec v primeru
odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v treh delovnih dneh
od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti
delodajalca.
Višjo silo zaradi varstva otrok lahko uveljavlja le eden od staršev, in sicer v primeru, ko zaradi
varstva otrok delavec ne more izpolnjevati delovnih obveznosti, varstva otrok pa ni zmožen
zagotoviti drugi od staršev.
Delavec lahko uveljavlja višjo silo zaradi varstva otrok le v primeru izpolnjenosti vseh meril
višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost). Zato se nanjo ne more
sklicevati takrat, kadar ne gre za nepričakovano nezagotavljanje institucionalnega varstva
otrok (npr. med vikendom, v času šolskih počitnic).
Višjo silo zaradi varstva vrtčevskih otrok je treba presojati v vsakem posamičnem primeru. Če
posamezna občina zagotavlja nujno varstvo otrok delavcev, ki so v tem času na delu nujno
potrebni (kot recimo zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu), odpade podlaga za
uveljavljanje višje sile, saj ima v tem primeru delavec možnost varstva otroka v vrtcu.
Tudi v primeru, če delodajalec delavcu odredi delo na domu v skladu s 169. členom ZDR-1,
lahko delavec prav tako uveljavlja višjo silo zaradi varstva otrok. Delo na domu namreč ni
združljivo z obveznostjo varstva otroka. Delavec, ki opravlja delo na domu, v tem času še
vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnega razmerja (takrat dela), le kraj opravljanja dela
je drug (delo opravlja doma). Delavec takrat dela, kar pomeni, da je na voljo delodajalcu in
izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.
V primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otrok lahko delavec potencialno uveljavlja tudi
izredni letni dopust zaradi epidemije, kot je obrazloženo v poglavju Izredni letni dopust
zaradi epidemije.
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Nadomestilo plače v primeru preventivne izolacije

Najpogostejši razlog izostanka z dela delavcev je v času »korona« krize predvsem odrejena
karantena zaradi rizičnega stika in obolelost s COVID-19. Pravna podlaga takšnega izostanka
je torej bodisi »višja sila«, ki je v intervencijskih ukrepih za primer odrejene karantene
posebej urejena, bodisi poškodba pri delu oziroma bolezen. Delodajalci pa so iz določenih
razlogov napotovali delavce na dom, četudi za to ni podlage v bolezenskem stanju delavca,
niti delavcu ni odrejena karantena. Pogosto so ti razlogi preventivne narave, npr. napotitev
zaposlenega, ki je sicer zdrav, da ostane doma do potrditve ali ovrženja suma na COVID-19,
bodisi delavca ali njegovega ožjega družinskega člana. V obdobju »prve« epidemije so
pogosto delodajalci delavce napotili na dom zaradi zagotavljanja t. i. »zdravega dela ekipe««,
s čimer so delodajalci želeli doseči, da se del zdravih zaposlenih umakne iz delovnega
procesa z namenom, da se zagotovi zadostno število nadomestnih delavcev (»zdravo
rezervno ekipo«) za čas, ko bo potrebno okužene zaposlene, zaposlene, ki so bili v stiku z
okuženo osebo brez ustrezne zaščitne opreme in ki so bili posledično napoteni v
samoizolacijo ali karanteno, zamenjati. Preventivna izolacija je bila po že omenjenem stališču
Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za medicino dela, prometa in športa z dne 27. 3.
2020 priporočena tudi za določene kategorije delavcev, pri katerih je visoko tveganje za hujši
potek bolezni zaradi okužbe s COVID-19.
V primeru »preventivne« izolacije delavcu pripada 100 % nadomestilo plače. Kot izhaja iz
stališča Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1101-825/2020/2
z dne 24. 9. 2020, načeloma pri zaposlenem, ki mu v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih
ni bila odrejena karantena in je zdrav (tj. ni podlage za bolniško odsotnost v skladu s 167.
členom ZDR-1), ni razlogov (z vidika začasne (ne)zmožnosti za delo), da ne bi opravljal dela v
skladu s pogodbo o zaposlitvi. Če pa delodajalec presodi, da je z namenom zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu (sodelavcev in pacientov oziroma uporabnikov storitev) potrebno,
da iz preventivnih razlogov poda navodilo delavcu, da ostane doma, pa gre za odsotnost
delavca iz razlogov na strani delodajalca, delavec pa ima pravico do 100 % nadomestila
plače, kot je določeno v sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 (prvi in drugi odstavek 137.
člena ZDR-1).
V obdobju veljavnosti ZIUZEOP, torej v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, je bilo
vprašanje »preventivne izolacije« posebej urejeno v določbi četrtega odstavka 70. člena, ki
se glasi: »Če je javnemu uslužbencu odrejena karantena zaradi rizičnega stika v času
opravljanja dela in v primeru preventivne izolacije, ki ju pisno odredi delodajalec oziroma
predstojnik, pripada javnemu uslužbencu plača, ki bi jo prejel, če bi delal, v primeru začasne
zadržanosti od dela zaradi okužbe pri opravljanju dela pa znaša nadomestilo plače za čas
odsotnosti z dela 100 % osnove, ki je določena za obračun nadomestila za čas odsotnosti
zaradi bolezni. Preventivna izolacija iz tega odstavka pomeni, da zaradi zagotavljanja
nemotenega delovnega procesa delodajalec oziroma predstojnik pisno napoti zdravega
javnega uslužbenca v izolacijo.«
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Izredni letni dopust zaradi epidemije

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (KPZSV, Ur. l. RS,
št. 15/94 in nasl.) in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (KPZZN, Ur. l. RS, št.
60/98 in nasl.) v 38. oziroma 49. členu določata pravico do sedmih dni izrednega letnega
dopusta (ILD) delavca zaradi »nege ožjega družinskega člana (starši, zakonec, otroci,
posvojenci, pastorki), v primerih, ko nima pravice do nadomestila plače za odsotnost zaradi
nege družinskega člana po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in sicer na podlagi
zdravniškega potrdila, zaradi aktivnega sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih
prireditvah in v primeru elementarnih nesreč«.
V skladu z 2. točko 8. člena ZVNDN, ki določa, da se za naravno nesrečo šteje tudi množični
pojav nalezljive človeške bolezni, zaposlenemu pripada pravica do odsotnosti z dela z
nadomestilom plače do sedem delovnih dni v koledarskem letu v primeru razglasitve
epidemije nalezljive bolezni.
Nadalje je bila glede določbe, ki se nanaša na pravico do izrednega letnega dopusta zaradi
razglašene epidemije, dne 29. 5. 2020 v Uradnem listu RS št. 78/20, objavljena razlaga
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
ki se glasi:

»13. Odsotnost z dela z nadomestilom oziroma brez nadomestila plače

38. člen, prva alineja prvega odstavka

Zaposlenemu pripada pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do sedem delovnih
dni v koledarskem letu v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni. Zaposleni uveljavlja
koriščenje odsotnosti z dela, ki mora biti namensko in časovno vezana na elementarno
nesrečo, z obrazloženo vlogo.«

Navedeno pomeni, da je objektivno možno pravico do ILD zaradi razglašene epidemije
uveljavljati le v času razglašene epidemije. Razlaga prav tako določa, da mora delavec vlogo
za koriščenje ILD oddati z obrazloženo vlogo, obrazložitev pa mora odražati namen
koriščenja ILD, ki je neposredno ali posredno povezan z epidemijo.
V zvezi s tem je pomembna tudi razlaga Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike
in zobozdravnike, ki je bila 12. 6. 2020 objavljena v Uradnem listu RS, št. 85/2020 in s katero
je Odbor za razlago KPZZ zavzel podobno stališče kot Odbor za razlago KPZSV, da je pravica
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do odsotnosti v primeru elementarne nesreče namensko in časovno vezana na elementarno
nesrečo. Dodatno pa se je Odbor za razlago KPZZ opredelil do vprašanja, ali je do izrednega
letnega dopusta upravičen zaposleni v primeru, da mu delodajalec zaradi elementarne
nesreče ne more zagotoviti dela, in zavzel stališče, da navedena okoliščina šteje kot (eden
izmed) upravičenih razlogov za odsotnost po prvi alineji prvega odstavka 38. člena (in da je
torej namensko in neposredno vezana na elementarno nesrečo – epidemijo).
Osebne okoliščine, ki odražajo namensko povezavo odsotnosti z epidemije, so pravno
nedoločen pojem, obstoj katerih je treba presojati v vsakem posamičnem primeru, bi pa to
lahko bile recimo varstvo otroka, pomoč pri šolanju na daljavo (tudi npr. osnovnošolskih
otrok, ki hodijo v višje razrede, pa vendarle potrebujejo pomoč pri šolanju, negi), nega
bolnika, oskrba starejših staršev itd. Če delavec presodi, da takšne okoliščine obstajajo, jih
mora skladno z razlago Odbora za razlago KPZSV delodajalcu tudi pisno utemeljiti. Takšno
okoliščino, ki je namensko in časovno vezana na elementarno nesrečo in ki posledično
utemeljuje pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do sedem delovnih dni v
koledarskem letu v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni, bi lahko recimo
predstavljala tudi okoliščina zaprtja vrtcev in šol zaradi razglašene epidemije in posledična
potreba po odsotnosti zaposlenega, ki ne more opravljati dela zaradi obveznosti varstva
otroka. Pri tem je treba izpostaviti, da je v konkurenci dveh pravnih podlag, in sicer pravice
do odsotnosti z dela po 38. členu KPZSV ter pravice do odsotnosti z dela iz naslova višje sile,
potrebno uporabiti tisto, ki predstavlja močnejšo in za delavca ugodnejšo pravno podlago –
torej KPZSV19.
V skladu z drugim odstavkom 38. člena KPZSV skupno število dni izrednega dopusta v
posameznem koledarskem letu ne sme preseči sedem delovnih dni.

19

Delavcu v primeru uveljavljanja višje sile zaradi varstva otrok na podlagi interventnih ukrepov pripada
nadomestilo plače v višini 80 % osnove (vendar ne manj kot minimalna plača), v primeru uveljavljanja ILD pa mu
pripada nadomestilo v višini 100 % osnove.
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O raziskavi
V obdobju od 24. 6. 2021 do 9. 7. 2021 smo na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva
Slovenije izvedli spletno anketo z namenom analize vpliva epidemije COVID-19 in vladnih
ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Povezavo do spletne ankete
smo poslali vsem sindikalnim zaupnikom v zavodih, vključenih v naš sindikat. Na poziv smo
prejeli 106 odgovorov, pri čemer jih je 99 ustrezalo metodološkim zahtevam in so bili
vključeni v analizo. Analizo smo izvedli med 9. 7. 2021 in 18. 8. 2021 in naše podatke
primerjali z javno dostopnimi uradnimi podatki.

-

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Sindikalni zaupniki
Obdobje anketiranja: 24. 6. 2021 - 9. 7. 2021
Število respondentov: 106
Število uporabnih odgovorov: 99
Metoda: Spletna anketa

Respondenti po konferencah
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Socialnovarstveni zavodi (DSO in
posebni socialni zavodi)
VDC in socialno varstveni zavodi za
usposabljanje
Centri za socialno delo
Lekarne
NLZOH in NIJZ
Tabela 1: Respondenti po konferencah
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Respondenti
14
24
37
10
5
4
5

Analiza in komentar odgovorov

Lokacija dela in delovne naloge

Področje zdravstva in socialnega varstva predstavlja dejavnosti, ki jih je epidemija COVID-19
najbolj prizadela. Dejavnost predstavljajo zaposleni v javnih zavodih in osebah zasebnega
prava, ki izvajajo to službo. Zakon o delovnih razmerjih v primerih naravnih in drugih nesreč
opredeljuje tudi možnost, da delodajalec zaposlenemu dodeli druge naloge oz. odredi delo
na drugi lokaciji. V naši raziskavi nas je zanimalo, kakšna in kako pogosta je bila praksa
odrejanja drugega dela oz. dela na drugi lokaciji.

Vprašanje 1
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19 se
pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez njegovega
soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi. Ali vam
je delodajalec v obdobju epidemije spremenil vrsto oziroma kraj opravljanja dela,
določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno točko v zavod, delovišča za
testiranja, itd.)?
Odgovor Primeri
Ne
77
Da
22
Skupaj
99
Tabela 2: Spremembe vrste oz. kraja dela
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Delež
77,8
22,2
100

Graf 1: Spremembe vrste oz. kraja dela v deležu odgovorov
Vprašanje 1a
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, kam ste bili premeščeni.
Opomba: Odgovarjali so samo respondenti, ki so na vprašanje 1 odgovorili z Da. Število
respondentov je bilo 26. Vprašanje je bilo odprtega tipa, njihove odgovore smo rekodirali in
združili v 5 kategorij.
Odgovor
Znotraj lokacije
Druga lokacija
Covid znotraj lokacije
Covid druga lokacija
Delo na domu
Skupaj
Tabela 3: Lokacija in naloge ob premestitvi
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Primeri
1
5
13
2
1
22

Delež
4,5
22,7
59,1
9,1
4,5
100

Graf 2: Lokacija in naloge ob premestitvi v deležu odgovorov

Iz odgovorov je razvidno, da je dobra petina (22,2 %) respondentov v času epidemije
opravljala druge naloge oz. je delo opravljala drugje. Največ izmed teh je bilo premeščenih
na izvajanje s COVID povezanih nalog znotraj iste lokacije (59,1 %), slaba četrtina jih je delo
opravljala na drugi lokaciji (22, 7 %), v manjši meri pa so delo opravljali drugje. Prav tako je iz
pridobljenih odgovorov razvidno, da so na druge lokacije povezane s COVID premeščali
izključno zdravstvene delavce, na delo na domu pa so bili premeščeni predvsem delavci v
upravi in zaposleni iz J skupine.
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Premeščanje k drugim delodajalcem

Interventna zakonodaja (66. člen ZIUZEOP in 55. člen ZZUOOP) je še dodatno sprostila in
opredelila možnosti premeščanja na drugo delovno mesto v okviru istega ali na enako ali
drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. V raziskavi smo želeli preveriti, kako in v
kolikšni meri se je to v praksi dejansko dogajalo.

Vprašanje 2
Ali vas je delodajalec zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno premestil k
drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?
Odgovor Primeri
Ne
93
Da
6
Skupaj
99
Tabela 4: Premestitev k drugemu izvajalcu

Delež
93,9
6,1
100

Graf 3: Premestitev k drugemu izvajalcu v deležu odgovorov

V naši raziskavi je le 6,1 % respondentov navedlo, da so bili v času epidemije premeščeni k
drugemu delodajalcu. Vsi premeščeni so bili na delovnih mestih srednja medicinska sestra,
zdravstveni tehnik, bolničar negovalec ali varuh. Iz pridobljenih podatkov lahko povzamemo,
da premeščanje k drugim delodajalcem ni bila pogosta praksa.
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Vpliv na psihofizično zdravje

Epidemija COVID-19 je močno posegla v običajne vzorce vedenja in s tem tudi močno
posegla v psihofizično zdravje prebivalstva. Zmanjševanje socialnih stikov in zaustavitev
javnega življenja sta pripeljala do tega, da so prebivalci prevzemali bolj pasivne vedenjske
vzorce. Odpovedane so bile vse kulturne, športne, rekreativne prireditve, za daljše obdobje
je bilo onemogočeno potovati ali koristiti storitve turističnih in gostinskih kapacitet.
Izostanek navedenih aktivnosti, možnosti in priložnosti poveča tveganje za razvoj težav in
poslabšanje psihofizičnega stanja.
Ena od skupin prebivalstva, ki epidemijo občuti najbolj neposredno, so poleg starejših,
mladih in brezposelnih, predvsem delavci na področju zdravstva in socialnega varstva. Že v
prvem valu epidemije se je močno povečala potreba po psihosocialni pomoči, prav tako pa
se je povečala incidenca psihofizičnih zdravstvenih težav. V publikaciji Ocena potreb po
psihosocialni podpori v drugem valu epidemije so sodelavci Društva psihologov Slovenije,
Nacionalnega inštitut za javno zdravje, Inštituta Andreja Marušiča, Filozofske fakultete,
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo opravili raziskavo med
splošnimi prebivalstvom ter tudi med zaposlenimi v zdravstvu ter socialnem varstvu (Kerč et
al., 2021). Omenjena raziskava je navkljub njihovim in našim omejitvam solidno izhodišče za
primerjavo podatkov in oceno stanja. Pri komentiranju naših ugotovitev si bomo pomagali
tudi s primerjavo ugotovitev, do katerih so prišli sodelavci NIJZ pri spletno-anketni raziskavi o
vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki na reprezentativnem vzorcu v Sloveniji že od 4.
decembra 2020 (Hočevar Grom et al., 2021). V nadaljevanju predstavljamo analizo
odgovorov naših respondentov.

Vprašanje 3
V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega dela
(12- urni delovniki), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
je spremenjena organizacija dela vplivala na vaše psihofizično zdravje?
Odgovor Primeri Delež
Ne
69
69,7
Da
30
30,3
Skupaj
99
100
Tabela 5: Vpliv spremembe dela na psihofizično zdravje
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Graf 4: Vpliv spremembe dela na psihofizično zdravje

3a. Če ste odgovorili z DA, prosim pojasnite, na kakšen način.
Opomba: Pri vprašanju 3 je bilo respondentov, ki so odgovorili z Da, 30. Njihove odgovore
smo kodirali tako, da smo pri respondentih, ki so navedli več posledic na psihofizično zdravje,
upoštevali vse odgovore. Zato je tudi primerov več.
Odgovor
Utrujenost oz. izgorelost
Strah pred okužbo sebe ali drugih
Stiska oz. tesnoba
Drugo
Brez odgovora
Skupaj
Tabela 6: Vpliv spremembe dela na psihofizično zdravje
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Primeri
21
7
11
2
1
42

Delež
50,0
16,7
26,2
4,8
2,4
100

Graf 5: Vpliv spremembe dela na psihofizično zdravje

Skoraj tretjina respondentov poroča o vplivih spremenjene organizacije dela na njihovo
psihofizično počutje. Tisti, ki poročajo o tovrstnem vplivu, najpogosteje izpostavljajo
utrujenost in izgorelost, stisko oz. tesnobo ter strah pred okužbo sebe ali drugih. Prav strah
pred okužbo bližnjih in delo v stresnih razmerah so najpogostejše težave, na katere so
izpostavili vključeni v raziskavo Društva psihologov Slovenije ter NIJZ (Kerč et al., 2021).
Podobno kot delavci na področju zdravstva in socialnega varstva povečan stres doživljajo
tudi ostali prebivalci Slovenije. 42,5 odstotkov jih poroča, da jim stres predstavljajo
obremenitve na delovnem mestu, skoraj četrtino jih skrbi za zdravje svojih bližnjih, ena
petina pa se jih boji za svoje zdravje (Hočevar et al., 2021).
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Okužba s COVID-19

Ob visoki stopnji nalezljivosti koronavirusa in posledično visokem deležu obolelih s COVID-19
med splošno populacijo je na mestu preveriti tudi število in delež okužb med tistimi
skupinami populacije, ki zaradi narave dela bolj pogosto vstopa v stik z večjim številom
drugih oseb oz. v primeru zaposlenih na področju zdravstva in socialnega varstva med tistimi,
ki bolj pogosto prihajajo v stik s potencialno okuženimi osebami. V nadaljevanju želimo
raziskati pogostost okužbe s koronavirusom med zaposlenimi v zdravstvu in socialnem
varstvu ter te podatke primerjati s splošnim prebivalstvom. Glede pogostosti obolevanja s
COVID-19 si bomo pri interpretaciji pomagali tudi s podatki, dostopnimi preko COVID-19
Sledilnika. Glede posledic, ki ji oboleli občuti, pa z izsledki raziskav SI-PANDA.

Vprašanje 4
Ali ste se okužili s COVID-19?
Odgovor Primeri
Ne
64
Da
35
Skupaj
99
Tabela 7: Okužba s COVID-19

Graf 6: Okužba s COVID-19
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Delež
64,6
35,4
100

Vprašanje 4a
Če ste odgovorili z DA, prosim navedite, kje ste se okužili.
Odgovor
Na delovnem mestu
Izven delovnega mesta
Ne vem
Ne želim odgovoriti
Skupaj
Tabela 8: Lokacija okužbe s COVID-19

Graf 7: Lokacija okužbe s COVID-19

50

Primeri
23
7
5
0
35

Delež
65,7
20,0
14,3
0,0
100

Vprašanje 4b
V primeru, da ste se okužili s COVID-19 na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače ste
prejeli za čas odsotnosti z dela?
Odgovor
Primeri
80 odstotkov plače
4
90 odstotkov plače
6
100 odstotkov plače
11
100 odstotkov po
2
intervenciji
Skupaj
23
Tabela 9: Višina nadomestila plače ob okužbi s COVID-19.

Delež
17,4
26,1
47,8
8,7
100

Graf 8: Višina nadomestila plače ob okužbi s COVID-19

Vprašanje 4c
Ali ste okužbo s COVID-19 prenesli na družinske člane?
Število okuženih
Število prenosov na družinske člane
Brez prenosa na družinske člane
Tabela 10: Prenos okužbe na družinske člane
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Primeri
35
15
20

Delež
100,0
42,9
57,1

Graf 9: Prenos okužbe na družinske člane

Vprašanje 4d
Ali ste bili zaradi okužbe s COVID-19 hospitalizirani?
Nihče od okuženih respondentov ni potreboval hospitalizacije.

Vprašanje 4e
Ali je okužba s COVID-19 pustila kakšne dolgotrajnejše posledice na vašem zdravju?
Primeri
Število okuženih
35
Dolgotrajnejše posledice
14
Brez dolgotrajnejših posledic
21
Tabela 11: Dolgotrajnejše posledice na zdravju po okužbi s COVID-19
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Delež
100,0
40,0
60,0

Graf 10: Dolgotrajnejše posledice na zdravju po okužbi s COVID-19

Vprašanje 4f
Če ste odgovorili z DA, kakšne so te posledice?
Opomba: Pri analizi teh odgovorov smo kodirali in združili odgovore. Če je respondent
navedel več posledic, smo to tudi večkrat zabeležili. Odstotki nam povejo, kolikšen delež
respondentov, ki so doživljali dolgotrajnejše posledice, je občutil posamezno posledico.
Odgovor
Primeri
Glavobol
4
Poškodbe pljuč
1
Utrujenost
5
Spremenjen okus oz. voh oz. vid
5
Slabše zdravje na splošno
3
Nespečnost
3
Število respondentov
14
Tabela 12: Dolgotrajne posledice po okužbi s COVID-19
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Delež
28,6
7,1
35,7
35,7
21,4
21,4

Graf 11: Dolgotrajne posledice po okužbi s COVID-19 v deležu pojava pri respondentih

Več kot vsak tretji respondent (35,4 %) se je okužil s koronavirusom, od teh skoraj dve
tretjini (65,7) na delovnem mestu. Dobra polovica (56,5 %) jih je zaradi okužbe na delovnem
mestu v času odsotnosti prejemala 100 % nadomestilo plače, dobra četrtina 90 %, preostali
pa le 80 %, kar pomeni, da vsem okuženim delovnega mesta niso priznali kot kraja, kjer je do
okužbe prišlo. Z vidika upoštevanja pravic zaposlenih tovrstno ravnanje nadrejenih
predstavlja veliko težavo.
O posebni ogroženosti teh skupin zaposlenih kaže tudi podatek, da jih je skoraj polovica
(42,9 %) okužbo preneslo na družinske člane.
Med okuženimi respondenti nihče ni potreboval hospitalizacije, jih pa 40 % poroča o
dolgotrajnejših posledicah. Najbolj pogosto poročajo o utrujenosti, spremenjenem
zaznavanju okusa, vonja in tudi vida, prav tako pogosto poročajo o glavobolih, slabšem
zdravju na splošno in nespečnosti. Manj pogosto pa o daljši poškodbi pljuč.
Do 1. 7. 2021 smo imeli v Sloveniji s PCR metodo potrjenih 257.405 oseb z okužbo s
koronavirusom (COVID-19 Sledilnik, 2021). To predstavlja 12,2 % vseh prebivalcev. Če
upoštevamo samo potencialno delovno aktivno populacijo (starejšo od 15 let), pa ta
odstotek znaša 14,0 (SURS, 2021). Ne glede na vse omejitve zbiranja in obdelave podatkov
lahko hitro zaključimo, da je delež okuženih v zdravstvu in socialnem varstvu višji kot med
splošno populacijo. Večji delež lahko pripišemo več razlogom in samo delo v rizičnih
razmerah in s potencialno in dokazano okuženimi ne moremo enoznačno izpostaviti kot
ključnega razloga, je pa zagotovo eden od najpomembnejših.
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Poleg že omenjenega razloga je potrebno zavedanje, da delavci v zdravstvu in socialnem
varstvu delajo z ranljivimi skupinami prebivalstva, zato je zelo pomembno, da sami njihovega
stanja ne slabšajo. Zategadelj so bila ravno v teh dejavnostih testiranja najbolj pogosta in
najbolj temeljita. Zagotovo se je veliko pozitivnih primerov prepoznalo tudi zaradi
organizacije dobrega testiranja in rednega monitoringa zdravstvenega stanja zaposlenih.
Zaposleni v teh dejavnostih so vsaj v začetku delali v pogojih, kjer za varnost še ni bilo
najbolje poskrbljeno, osebne varovalne opreme še ni bilo dovolj ali pa ustreznih protokolov
za ravnanje z njo še ni bilo vzpostavljenih. Med delovne pogoje pa lahko štejemo tudi
obremenitve zaradi odsotnosti sodelavcev, strah pred upadom dohodka v primeru
karantene, strah pred izgubo zaposlitve v primeru, da bi delavec zaradi visokega rizičnega
stika ostal doma ipd., kar je prav tako realnost zaposlenih na slabše plačanih delovnih mestih
v dejavnosti. Zaradi tovrstnih omejitev so mnogi pred lastnim zdravjem izbirali socialno
varnost svojih družin. V medijih je bilo moč zaslediti mnogo obupanih zgodb zaposlenih
(24ur, 2020).
Zagotovo pa pozornost zbujajo tudi podatki o dolgotrajnih posledicah okužbe. Kot navedeno
zgoraj, kar 40 odstotkov vključenih navaja, da občutijo tovrstne posledice. V spletni anketni
raziskavi SI-PANDA (14. val raziskave) posvečajo pozornost tudi dolgotrajnim posledicam oz.
dolgotrajni COVID-19. Približno 70 % oseb po okužbi še vsaj mesec dni čuti posledice bolezni.
Najpogostejše težave so slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih je
poročala več kot tretjina prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela malo
več kot četrtina, petina je navajala bolečine v mišicah in sklepih, sledijo težave s
koncentracijo in pomnjenjem, podoben odstotek ljudi je navajal motnje spanja (17,6 %; v 13.
valu: 24,9 %). Nato so poročali še o bolečinah v prsih in težkem dihanju, neprijetnih občutkih
strahu, žalosti, razbijanju srca in težavah s prebavo itd. Skoraj polovica jih je v raziskavi
navedla, da so posledice bolezni čutili celo tri mesece in več. Kar tri četrtine pa jih pove, da
so posledice vplivale na njihovo delo, skrb za stvari doma in na odnose z ljudmi (SI-PANDA,
2021). Razliko v deležih med raziskavo SI-PANDA in našo anketo lahko pripisujemo različni
metodologiji. Med tem, ko so o dolgotrajnih posledicah pri SI-PANDA govorili o posledicah, ki
trajajo več kot mesec dni in v ločenem vprašanju še več kot 3 mesece, smo mi zaupnike
vprašali le po dolgotrajnih posledicah. Od okužbe nekaterih je lahko minilo že več kot eno
leto. Druga možnost pa je, da je populacija, ki je o posledicah poročala v raziskavi SI-PANDA v
povprečju starejša, kot populacija, ki smo jo nagovorili mi. Mi smo nagovorili delovno aktivno
populacijo, med tem ko v raziskavi NIJZ odgovarjajo osebe stare od 18 – 74 let.
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Težave z varstvom otrok

V času epidemije so za omejen čas zaprli vzgojno-izobraževalne zavode ali pa so oddelkom
po ponovnem odprtju zaradi potencialno visoko rizičnih stikov odrejali karantene na domu.
To je pri starših oz. skrbnikih otrok povzročalo težave, saj so morali zagotoviti ustrezno
varstvo otrok.

Vprašanje 5
Ali ste imeli zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol težave z varstvom otrok?
Odgovor
Primeri
Ne
18
Da
16
Nimam otrok
17
Imam starejše otroke, ki ne potrebujejo
48
varstva
Skupaj
99
Tabela 13: Težave z varstvom otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol

Graf 12: Težave z varstvom otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol
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Delež
18,2
16,2
17,2
48,5
100,0

Vprašanje 5a
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste uveljavljali odsotnost z dela z naslova
višje sile zaradi nezmožnosti zagotavljanja varstva otrok?
Odgovor
Primeri Delež
Ne
5
31,3
Da
2
12,5
Višjo silo za varstvo otroka je uveljavljal partner
6
37,5
Za varstvo otrok sem poskrbel/a na drug način (stari starši ...)
3
18,8
Skupaj
16
100
Tabela 14: Uveljavljanje odsotnosti z dela iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok

Graf 13: Uveljavljanje odsotnosti z dela iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti zagotavljanja
varstva otrok v deležu

Večina respondentov ima starejše otroke, ki varstva ne potrebujejo, ali pa otrok nimajo (65,7
%). Izmed ostalih jih dobra polovica težav z varstvom otrok ni imela, slaba polovica pa se je
soočila s tovrstnim izzivom. V primeru, da so imeli težave z varstvom otrok, jih je le majhen
delež (12,5 %) uveljavljalo odsotnost z dela z naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok. Pri večini je odsotnost uveljavljal partner, približno polovica pa ni
uveljavljala ničesar ali je za varstvo poskrbela na drug način. Iz podatkov vidimo, da so le
redki uveljavljali odsotnost in da so v primeru potrebe odsotnost uveljavljali partnerji oz. so
si varstvo urejali drugače. Ob tem bi bilo vredno nasloviti vprašanje, čemu je tako … Ali si je
oz. bi si dejavnost zdravstva in socialnega varstva dodatni daljši izpad zaposlenih lahko
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privoščila? Ali si daljšo odsotnost in s tem nižje dohodke lahko privoščijo zaposleni na nižje
plačanih delovnih mestih v dejavnosti? Ali obstaja strah, kako bi bila dodatna odsotnost
sprejeta s strani nadrejenih in kakšne posledice bi to imelo na nadaljnjo kariero zaposlenega
v zavodu?
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Težave s prihodom na delo

Ob nastopu epidemije, od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020, in nato ponovno v drugem valu, od 16.
11. 2020 do 13. 12. 2021, je bil za določeno obdobje ustavljen javni potniški promet, ki za
mnoge zaposlene predstavlja edino možnost prihoda na delo in iz njega. Mnogi zaposleni na
področju zdravstva in socialnega varstva delajo vse dni v tednu in imajo večizmensko delo,
kar že v običajnih razmerah lahko predstavlja težave pri uporabi javnega prevoza za prihod in
odhod z dela.

Vprašanje 6
Ali ste imeli zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na delo?
Odgovor Primeri Delež
Ne
96
97,0
Da
3
3,0
Skupaj
99
100
Tabela 15: Težave s prihodom na delo zaradi zaustavitve javnega prevoza

Graf 14: Težave s prihodom na delo zaradi zaustavitve javnega prevoza

Vprašanje 6a
Če ste odgovorili z DA, ali ste uveljavljali odsotnost z dela iz naslova nezmožnosti prihoda
na delo?
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Nihče od respondentov ni uveljavljal odsotnosti z dela iz naslova nezmožnosti prihoda na
delo, težave s prihodom na delo pa so imeli le redki (3 %). Ta podatek kaže na majhen
odstotek zaposlenih, ki se za prihod na delo in iz dela poslužujejo izključno javnega
potniškega prometa. Dejstvo je, da so ukrepi za omejitev epidemije za skoraj tri mesece
zaustavili javni potniški promet (SURS, 2020), dejstvo pa je tudi, da se v Sloveniji zelo redko
poslužujemo javnega potniškega prometa. Delež uporabe osebnega vozila pri transportu v
Sloveniji znaša preko 80 %, v EU je večji delež moč zabeležiti zgolj pri Portugalski (ARSO,
2016).
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Osebna varovalna oprema

Ob začetku epidemije smo se v Sloveniji soočili s pomanjkanjem osebne varovalne in druge
kritične medicinske opreme (Vlada RS, 2020), o tem so poročali mediji, o tem so potekale
razprave na različnih ravneh profesionalnih in laičnih združenj. Prvotno stisko smo z
zagotavljanjem in donacijami mask lajšali tudi na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva
Slovenije. Sindikatom po zavodih smo razdelili preko 10.000 mask in drugega materiala. Za
opravljanje dela je občutek varnosti in zaupanje v varovalno opremo ključen.

Vprašanje 7
Ali je zavod zagotovil ustrezno osebno varovalno opremo (zaščitne maske, vezirji, itd.)?
Odgovor
Primeri Delež
Ne
1
1,0
Da
81
81,8
Sprva ne, nato da
17
17,2
Skupaj
99
100
Tabela 16: Zagotavljanje osebne varovalne opreme s strani zavodov

Graf 15: Zagotavljanje osebne varovalne opreme s strani zavodov v deležu
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Vprašanje 7a
Ali je uporaba osebne varovalne opreme vplivala na otežene pogoje dela?
Odgovor Primeri Delež
Ne
14
14,1
Da
85
85,9
Skupaj
99
100
Tabela 17: Vpliv uporabe osebne varovalne opreme na otežene pogoje dela

Graf 16: Vpliv uporabe osebne varovalne opreme na otežene pogoje dela

Zavodi, sploh na področju socialnega varstva, so se ob nastopu epidemije znašli pred izzivom
zagotavljanja zadostnega števila kakovostne osebne varovalne opreme. Naši respondenti v
veliki večini (81,8 %) odgovarjajo, da niso imeli težav z zagotavljanjem osebne varovalne
opreme s strani zavodov. 17,2 % jih je navedlo, da so imeli zavodi težave z zagotavljanjem
opreme na začetku, a se je to potem uredilo, zgolj en respondent iz socialno varstvenega
zavoda pa je odgovoril, da ustrezne osebne varovalne opreme zavod ni zagotovil.
Večina respondentov (85) ni čutila vpliva nošenja mask na otežene pogoje dela, 14 pa jih je
tovrstni vpliv čutilo. Je pa res, da je področje zdravstva in socialnega varstva tozadevno
specifično, saj je precej skupin poklicev večino delovnega časa maske nosilo že pred
začetkom epidemije.
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Koriščenje letnega dopusta

Letni dopust je eden od ključnih institutov, ki zaposlenemu omogoča, da si od dela spočije,
uredi življenje, preživlja čas z družino, ipd. V obdobju epidemije je vlada z različnimi
odredbami in odloki omejevala oz. drugače urejala koriščenje letnega dopusta za
zdravstvene delavce, sodelavce in delavce v zdravstvu. Tako je že 12. 3. 2020 sprejela
Odredbo o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(Uradni list RS, št. 19/20), s katero so bili za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost, določeni nekateri posebni delovni pogoji in omejitve, in
sicer prepoved koriščenja letnega dopusta, prepoved stavke, prepoved udeležbe na
usposabljanjih in izobraževanjih na okuženih ali neposredno ogroženih območjih z nalezljivo
boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) izven Republike Slovenije. Ker gre pri koriščenju letnega
dopusta za eno temeljnih pravic, smo se v anketi dotaknili tudi tega področja.

Vprašanje 8
V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in dolžnosti
zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico do koriščenja
letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem obdobju je veljala celo
absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Ali ste imeli v obdobju »korona« krize
težave pri koriščenju letnega dopusta?
Odgovor Primeri
Ne
66
Da
33
Skupaj
99
Tabela 18: Težave pri koriščenju letnega dopusta
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Delež
66,7
33,3
100

Graf 17: Težave pri koriščenju letnega dopusta

Vprašanje 8a
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali je nezmožnost koriščenja letnega dopusta
vplivala na vaše družinsko življenje oziroma na povrnitev vaših psihofizičnih sposobnosti?
Število respondentov s težavami
Vpliv na družinsko življenje oz. povrnitev psihofizičnih sposobnosti
Brez vpliva
Tabela 19: Vpliv nezmožnosti koriščenja letnega dopusta

Graf 18: Vpliv nezmožnosti koriščenja letnega dopusta
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Primeri Delež
33
100,0
23
69,7
10
30,3

Vprašanje 8b
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, na kakšen način ste doživljali
stisko zaradi nezmožnosti koriščenja letnega dopusta.
Opomba: Pri analizi teh odgovorov smo kodirali in združili odgovore. Če je respondent
navedel več posledic, smo to tudi večkrat zabeležili. Odstotki nam povejo, kolikšen delež
respondentov, ki so doživljali stisko, je občutil posamezno posledico.
Odgovori
Primeri Delež
Utrujenost oz. izgorelost
14
60,9
Premalo časa za družino in
sebe
9
39,1
Stiska oz. slabo počutje
9
39,1
Negotovost
2
8,7
Skupaj
23
Tabela 20: Način doživljanja stiske zaradi nezmožnosti koriščenja dopusta

Graf 19: Način doživljanja stiske zaradi nezmožnosti koriščenja dopusta

Tretjina respondentov je v anketi odgovorila, da je imela težave pri koriščenju letnega
dopusta. Dobri dve tretjini od teh pa je navedlo, da je to imelo vpliv na družinsko življenje in
povrnitev psihofizičnih sposobnosti. Najbolj pogosto se je stiska zaradi nezmožnosti
koriščenja dopusta kazala kot utrujenost oz. izgorelost, splošna stiska in slabo počutje, osebe
so imele premalo časa za družino in sebe, manj pa jih je poročalo o negotovosti.
Podobne posledice in vplive na psihofizično počutje navajajo tudi vključeni v raziskavo
Društva psihologov in NIJZ ter sodelavcev z naslovom Ocena potreb po psihosocialni podpori
v drugem valu epidemije (Kerč et al., 2021).
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Dodatki po kolektivni pogodbi za javni sektor

39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor v 11. točki določa dodatek za delo v rizičnih
razmerah v višini 65% urne postavke osnovne plače. Epidemija zagotovo sodi v nabor rizičnih
razmer, zato vsakemu delavcu, ki delo opravlja izven lokacije bivanja, pripada dodatek. V
raziskavi nas je zanimalo, v kolikšni meri so delodajalci upoštevali določilo kolektivne
pogodbe in zaposlenim ustrezno izplačevali dodatke.

Vprašanje 9
Ali ste v obdobju epidemije prejemali dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39.
člena (v višini 65 % urne postavke osnovne plače) Kolektivne pogodbe za javni sektor?
Vsi respondenti so prejemali dodatke v višini 65 % urne postavke osnovne plače po
Kolektivne pogodbi za javni sektor.

Vprašanje 9a
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste prejemali dodatek za vse evidentirane
ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?
Odgovor
Primeri
Za vse evidentirane ure
58
Za delež evidentiranih ur
28
V določenem obdobju za vse evidentirane ure,
12
v določenem obdobju pa za delež
Skupaj
98
Tabela 21: Obseg prejemanja dodatkov
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Delež
59,2
28,6
12,2
100

Graf 20: Obseg prejemanja dodatkov v deležu

Iz odgovorov je razvidno, da so delodajalci po večini izplačevali dodatke po Kolektivni
pogodbi za javni sektor vsaj v neki meri. Skoraj 60 odstotkov vključenih v anketo je
odgovorilo, da so prejeli dodatek za vse evidentirane ure. Dobra četrtina je dodatke prejela
le za delež evidentiranih ur, dobrih deset odstotkov vprašanih pa je dodatek prejelo v
določenem obdobju za vse, v določenem pa le za delež ur. Izplačevanju dodatkov navkljub je
pri obsegu izplačevanja prihajalo do različnih tolmačenj Kolektivne pogodbe za javni sektor,
čeprav je ta v svoji dikciji jasna. Med zavodi, kjer so dodatek izplačevali zgolj za delež
evidentiranih ur, značilno izstopajo bolnišnice. Kar 10 od 12 vključenih je poročalo, da so
dodatke prejemali zgolj za delež evidentiranih ur. Situacija je boljša v preostalih konferencah,
pa čeprav je, kot rečeno, kolektivna pogodba jasna in bi morali dodatke za delo v času
epidemije prejeti vsi, ki so delali na lokaciji delodajalca ali na terenu, in to za vse evidentirane
ure.
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Delo v »sivih« oz. »rdečih« conah

V PKP 5 so definirali pogoje za upravičenost do dodatka za neposredno delo s pacienti
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19. Mnogi zavodi so ustanovili t. i. »sive« in »rdeče«
cone, kjer so poskušali zamejiti širjenje okužb in izboljšati obravnavo bolnikov oz.
uporabnikov. Kot pri vseh pravicah je pravilno, da se samo izvajanje podrobno spremlja, saj
lahko kaj hitro pride do različnih interpretacij posameznih odstavkov pravnih aktov.

Vprašanje 10
Ali ste delali na delovišču "sive" oz "rdeče" cone?
Odgovor Primeri
Ne
38
Da
61
Skupaj
99
Tabela 22: Delo v "sivi" oz. "rdeči" coni

Graf 21: Delo v "sivi" oz. "rdeči" coni
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Delež
38,4
61,6
100

Vprašanje 10a
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste prejeli 30 % dodatek za neposredno delo
s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56. členu PKP5?
Odgovor Primeri
Ne
5
Da
56
Skupaj
61
Tabela 23: Prejem 30 % dodatka po 56. členu PKP5

Delež
8,2
91,8
100

Graf 22: Prejem 30 % dodatka po 56. členu PKP5

Skoraj dve tretjini vprašanih (61,6 %) sta vsaj delovnega časa delali na deloviščih v t. i. »sivi«
oz. »rdeči« coni. Od teh ji je preko 90 odstotkov prejemalo dodatek po 56. členu PKP 5.
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Dodatki na delovnih mestih J plačne skupine

V zdravstvu in socialnem varstvu so pogosto spregledani zaposleni v plačni skupini J, ki pa
prav tako zelo aktivno pripomorejo k delovanju samega sistema zdravstvenega in socialnega
varstva. Po 87. členu ZIUPOPDVE se lahko tudi zaposlenim na delovnih mestih J plačne
skupine dodeli dodatek v višini 30 % urne postavke plače, če imajo pri delu povečan obseg ali
tveganje zaradi epidemije COVID-19.

Vprašanje 11
Odgovorijo zaupniki, na delovnih mestih J plačne skupine: Ali ste prejeli dodatek za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?
Opomba: Pri analizi teh odgovorov smo upoštevali, da so zaupniki odgovarjali za svoje člane,
zaposlene v J plačni skupini.
Odgovor Primeri Delež
Ne
16
41,0
Da
23
59,0
Skupaj
39
100
Tabela 24: Dodatki v J plačni skupini

Graf 23: Dodatki v J plačni skupini

Iz odgovorov lahko sklepamo, da jih je večina (59 %) dodatke prejemala, nekaj manj kot
polovica pa ne. V tem primeru težko sprejemamo tehtne zaključke, saj so le redki zaupniki
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zaposleni v J plačni skupini in so tako odgovarjali za svoje člane, kar pa že spremeni
metodologijo zajema podatkov. Je pa dejstvo, da so se dodatki izplačevali zelo različno tudi v
zavodih v enakih dejavnostih. Ponekod so zaposleni za enako delo prejemali 65 % in 30 %
dodatka, ponekod samo 65 %, spet drugod pa samo za del evidentiranih ur (Košak, 2021).
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Sklepni komentar
V raziskavi smo na omejenem vzorcu dobili precej jasno sliko vplivov epidemije in vladnih
ukrepov na zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu.
Kot pozitivno lahko zaključimo, da so po večini zaposleni za svoje delo dobili tudi pripadajočo
nagrado v obliki dodatkov.
Na drugi strani pa ne moremo mimo dejstva, da so se mnogi soočali s težavami pri koriščenju
dopusta, mnogi so imeli težave pri zagotavljanju varstva svojih otrok, drugi so zaradi
epidemije in posledic občutili stisko, velik delež pa se jih je na delovnem mestu tudi okužil,
pa jih skoraj polovica ni prejela ustreznega nadomestila plače zaradi okužbe na delovnem
mestu.
Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so se v trenutni epidemiji znašli v nezavidljivem
položaju. So tisti prvi, ki se neposredno in posredno soočajo z boleznijo, so tisti, ki že v
običajnih razmerah delajo v kadrovsko nemogočih razmerah in s pomanjkljivo podporo, so
tisti, od katerih se največ pričakuje, in so tisti, ki vsaj po podatkih sodeč, nosijo tudi največje
breme.
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Priloge

Vprašalnik

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu
Spoštovani,
v času epidemije COVID-19 so delodajalci zelo različno upoštevali delovno pravno
zakonodajo. V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije želimo preko sindikalnih
zaupnikov pridobiti vpogled v zagotavljanje pravic z naslova dela v času epidemije. Sindikalne
zaupnike zato prosimo, da izpolnite kratko anketo in s tem pomagate pri oceni stanja v
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Vaše odgovore na vprašalnik bomo anonimizirali,
agregirali in predstavili v končnem poročilu. Hvala za pomoč.
E-poštni naslov
(Besedilni odgovor)
Naziv zavoda
(Besedilni odgovor)
Delovno mesto
(Besedilni odgovor)
1. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19 se
pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez njegovega
soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi. Ali vam
je delodajalec v obdobju epidemije spremenil vrsto oziroma kraj opravljanja dela,
določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno točko v zavod, delovišča za
testiranja itd.)?
(Da; Ne)
1a. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, kam ste bili premeščeni.
(Besedilni odgovor)
2. Ali vas je delodajalec zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno premestil k
drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?
(Da; Ne)

75

3. V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega dela
(12 urni delovniki), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
je spremenjena organizacija dela vplivala na vaše psihofizično zdravje?
(Da; Ne)
3a. Če ste odgovorili z DA, prosim pojasnite, na kakšen način.
(Besedilo vprašanja s kratkim odgovorom)
4. Ali ste se okužili s COVID-19?
(Da; Ne)
4a. Če ste odgovorili z DA, prosim navedite, kje ste se okužili.
(Na delovnem mestu; Izven delovnega mesta; Ne vem; Ne želim odgovoriti)
4b. V primeru, da ste se okužili s COVID-19 na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste prejeli za čas odsotnosti z dela?
(80 odstotkov plače; 90 odstotkov plače; 100 odstotkov plače; Drugo)
4c. Ali ste okužbo s COVID-19 prenesli na družinske člane?
(Da; Ne)
4d. Ali ste bili zaradi okužbe s COVID-19 hospitalizirani?
(Da; Ne)
4e. Ali je okužba s COVID-19 pustila kakšne dolgotrajnejše posledice na vašem zdravju?
(Da; Ne)
4f. Če ste odgovorili z DA, kakšne so te posledice?
(Besedilni odgovor)
5. Ali ste imeli zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol težave z varstvom otrok?
(Da; Ne; Nimam otrok; Imam starejše otroke, ki ne potrebujejo varstva)
5a. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste uveljavljali odsotnost z dela iz naslova
višje sile zaradi nezmožnosti zagotavljanja varstva otrok?
(Da; Ne; Višjo silo za varstvo otroka je uveljavljal partner; Za varstvo otrok sem
poskrbel/a na drug način)
6. Ali ste imeli zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na delo?
(Da; Ne)
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6a. Če ste odgovorili z DA, ali ste uveljavljali odsotnost z dela iz naslova nezmožnosti prihoda
na delo?
(Da; Ne)
7. Ali je zavod zagotovil ustrezno osebno varovalno opremo (zaščitne maske, vezirji, itd.)?
(Da; Ne; Sprva ne, nato da)
7a. Ali je uporaba osebne varovalne opreme vplivala na otežene pogoje dela?
(Da; Ne)
8. V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico do
koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem obdobju je
veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Ali ste imeli v obdobju »korona«
krize težave pri koriščenju letnega dopusta?
(Da; Ne)
8a. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali je nezmožnost koriščenja letnega
dopusta vplivala na vaše družinsko življenje oziroma na povrnitev vaših psihofizičnih
sposobnosti?
(Da; Ne)
8b. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, na kakšen način ste
doživljali stisko zaradi nezmožnosti koriščenja letnega dopusta.
(Besedilni odgovor)
9. Ali ste v obdobju epidemije prejemali dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39.
člena (v višini 65 % urne postavke osnovne plače) Kolektivne pogodbe za javni sektor?
(Da; Ne)
9a. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste prejemali dodatek za vse evidentirane
ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?
(Za vse evidentirane ure; Za delež evidentiranih ur; V določenem obdobju za vse
evidentirane ure, v določenem obdobju pa za delež)
10. Ali ste delali na delovišču "sive" oz. "rdeče" cone?
(Da; Ne)
10a. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste prejeli 30 % dodatek za neposredno
delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56. členu PKP5?
(Da; Ne)
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11. Odgovorijo zaupniki, na delovnih mestih J plačne skupine: Ali ste prejeli dodatek za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?
(Da; Ne)

Odgovori

Odgovori vključenih v raziskavo in tabele podatkov so shranjeni v arhivu Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije (izvajalca raziskave).

78

ANALIZA VPLIVA EPIDEMIJE COVID-19 IN VLADNIH UKREPOV NA
POLOŽAJ ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU –
INTERVJU S PREDSTAVNIKI VODSTEV ZAVODOV

Avtorji: Staša Curk Accetto, Nejc Potočnik, Irena Ilešič Čujovič, Rok Zaletel
Kazalo:

O raziskavi................................................................................................................................. 80
Analiza in komentar intervjujev ............................................................................................... 81
Lokacija dela in delovne naloge ............................................................................................ 81
Premeščanje k drugim delodajalcem ................................................................................... 81
Premeščanje od drugih delodajalcev.................................................................................... 81
Organizacija dela................................................................................................................... 81
Okužba s COVID-19 ............................................................................................................... 82
Težave z varstvom otrok ....................................................................................................... 82
Težave s prihodom na delo ................................................................................................... 82
Osebna varovalna oprema.................................................................................................... 82
Koriščenje letnega dopusta .................................................................................................. 82
Dodatki po kolektivni pogodbi za javni sektor ..................................................................... 83
Delo v »sivih« oz. »rdečih« conah ........................................................................................ 83
Dodatki na delovnih mestih J plačne skupine ...................................................................... 83
Priloge....................................................................................................................................... 84
Intervju 1: Varstveno-delovni center Zasavje – dr. Špela Režun, direktorica ...................... 84
Intervju 2: Center za socialno delo Posavje – Marina Novak Rabzelj, direktorica ............... 89
Intervju 3: Dom upokojencev Polzela – Eva Lenko, direktorica ......................................... 100
Intervju 4: Zdravstveni dom Ljubljana – Rudi Dolšak, direktor v času prvega in drugega vala
............................................................................................................................................ 105
Intervju 5: Splošna bolnišnica Novo mesto – doc. dr. Milena Kramar, direktorica ............ 110
Intervju 6: Gorenjske lekarne – Romana Rakovec, direktorica .......................................... 115

79

O raziskavi
V juliju in avgustu 2021 smo nagovorili direktorje, ki so zavode v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva vodili v času epidemije COVID-19. Za sodelovanje smo zaprosili po enega
direktorja s področja vsake konference našega sindikata, v katerih so v spletni anketi te
analize odgovarjali naši sindikalni zaupniki. Direktorje smo prosili, naj nam odgovorijo na
nekaj vprašanj, vezanih na vpliv epidemije in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v
zdravstvu in socialnem varstvu. Vprašanja so bila postavljena na podoben način kot v spletni
anketi sindikalnim zaupnikom. Poleg vidika zaposlenega je pri vplivu epidemije in vladnih
ukrepov potrebno preveriti tudi vidik delodajalca.

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
-

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: direktorji zavodov
Obdobje anketiranja: 24. 6. 2021 – 30. 8. 2021
Število respondentov: 6
Število uporabnih odgovorov: 6
Metoda: Intervju
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Analiza in komentar intervjujev
Intervjuji z direktorji so temeljili na podobnih vprašanjih, kot so bila v spletni anketi
zastavljena sindikalnim zaupnikom. V nadaljevanju podajamo kratek povzetek ugotovitev, v
prilogi pa dodajamo prepise intervjujev v celoti.

Lokacija dela in delovne naloge

Odgovori delodajalcev se v bistvenem skladajo z odgovori sindikalnih zaupnikov v analizi.
Druge naloge so opravljali pretežno zaposleni v zdravstvenih zavodih, največ izmed teh je
bilo premeščenih na izvajanje s COVID povezanih nalog znotraj iste lokacije.

Premeščanje k drugim delodajalcem

Iz zdravstvenih zavodov so bili zaposleni premeščeni k drugemu delodajalcu, in sicer v
domova starejših ter v drugo bolnišnico. Za razliko od spletne ankete za sindikalne zaupnike
je iz odgovorov delodajalcev zaslediti, da so delodajalci v precejšnji meri uporabljali ukrep
premeščanj k drugim delodajalcem.

Premeščanje od drugih delodajalcev

Odgovor direktorjev je skladen z ugotovitvami prvega dela analize – da premeščanje ni bilo
pogosta praksa.

Organizacija dela

Vprašanja za delodajalce so bila v tem delu drugačna od vprašanj za sindikalne zaupnike,
zato neposredna primerjava ni mogoča. Je pa iz odgovorov razbrati, da se je v veliki večini
zavodov s področja zdravstva in socialnega varstva organizacija dela spremenila.
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Okužba s COVID-19

Iz odgovorov direktorjev je razbrati, da je za COVID-19 zbolelo precejšnje število zaposlenih,
vendar je bil delež zaposlenih, ki se je okužil na delovnem mestu, zanemarljiv, temu pa je
sledilo tudi izplačilo (za izolacijo oziroma »običajno« bolezen).

Težave z varstvom otrok

Iz odgovorov delodajalcev je razbrati, da je relativno nizek odstotek zaposlenih (okrog
desetina) uveljavljal odsotnost z dela z naslova višje sile zaradi nezmožnosti zagotavljanja
varstva otrok, kar se sklada z ugotovitvami analize v prvem delu. Vprašanja oziroma
pomisleki, ki smo jih izrazili v komentarju analize v prvem delu, so zato po naši oceni tista, ki
jih je vredno nasloviti tudi v prihodnosti.

Težave s prihodom na delo

Delodajalci so poročali, da je nekaj težav s prihodom na delo zaradi ustavitve javnega
prevoza med zaposlenimi bilo, vendar so se vsi zaposleni organizirali tako, da so na delo
lahko prihajali, zato nihče ni uveljavljal odsotnosti zaradi nedelovanja javnega prevoza.
Odgovor se sklada z ugotovitvami v prvem delu analize.

Osebna varovalna oprema

Iz odgovorov direktorjev je razbrati, da so zavodi ves čas zagotavljali ustrezno osebno
varovalno opremo, nekaj težav je bilo le v začetku prvega vala epidemije. Odgovori
delodajalcev se v tem delu skladajo z ugotovitvami iz prvega dela analize.

Koriščenje letnega dopusta

Iz odgovorov direktorjev je razbrati, da je nekaj omejitev pri koriščenju letnih dopustov bilo,
a ne v veliki meri. Tistim zaposlenim, ki dopusta niso mogli izkoristiti, so delodajalci omogočili
podaljšanje prenosnega obdobja v skladu z interventno zakonodajo. Odgovori delodajalcev
se v tem delu skladajo z ugotovitvami iz prvega dela analize.
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Dodatki po kolektivni pogodbi za javni sektor

Iz odgovorov direktorjev je razbrati, da so vsi izplačevali dodatek za delo v rizičnih razmerah,
vendar nekateri tudi v deležu delovnega časa vsaj za določen segment zaposlenih. Odgovori
delodajalcev se v tem delu skladajo z ugotovitvami iz prvega dela analize.

Delo v »sivih« oz. »rdečih« conah

Iz odgovorov direktorjev je razbrati, da so vsi izplačevali dodatek za delo v »sivih« oz.
»rdečih« conah, če so bile »sive« oz. »rdeče« cone seveda vzpostavljene. Odgovori
delodajalcev se v tem delu skladajo z ugotovitvami iz prvega dela analize.

Dodatki na delovnih mestih J plačne skupine

Iz odgovorov direktorjev je razbrati, da kljub izrecni pravni podlagi nekateri niso izplačevali
dodatka po 87. členu ZIUPOPDVE, saj so menili, da bi bilo to krivično do ostalih zaposlenih. V
socialnem dialogu ob sprejemanju interventne zakonodaje smo opozorili na
(ne)koherentnost sistema, ki so ga nato očitno zaznali tudi delodajalci. Ne zdi se nam
ustrezno, da pomanjkljiva zakonodajna rešitev posledično postavi delodajalca v položaj, ko
lahko odloča, komu in zakaj bo dodatek dodelil. To je zagotovo ena od večjih pomanjkljivosti
sistema dodatkov v času epidemije. Odgovori delodajalcev se v tem delu delno skladajo z
ugotovitvami iz prvega dela analize.
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Priloge

Intervju 1: Varstveno-delovni center Zasavje – dr. Špela Režun, direktorica

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
Navodilo: Četudi določena vprašanja zahtevajo odgovor z DA oziroma NE, vas prosimo, da
nekoliko podrobneje obrazložite svoj odgovor.
1.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19
se pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez
njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o
zaposlitvi. Ali ste v obdobju epidemije določenim delavcem spremenili vrsto oziroma
kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno
točko v zavod, delovišča za testiranja, itd.)?

Ne bistveno, ker imajo vsi zaposleni v pogodbi o zaposlitvi navedene vse naše lokacije
izvajanja dejavnosti. V času epidemije (in še tudi sedaj) smo v naših enotah bivanja, ki so
16-urne, zaradi preprečitve okužbe iz dnevnega dela v bivalno, določili stalni ekipi
zaposlenih dnevnega dela, ki delajo v enotah bivanja. Uporabniki z njihovo podporo
dopoldne opravljajo različne zaposlitvene in prostočasne aktivnosti kot storitev vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, tako da se vsebina dela zaposlenim ni bistveno
spremenila. Pa delo od doma, za tiste, ki jim je bilo tako lažje in je bilo mogoče. In več
individualnih obiskov uporabnikov na domu, ki so se še bali obiskovati VDC, je bilo v tem
času.
2.

Ali ste določene delavce zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno
premestili k drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne, ker smo imeli vse zaposlene delovno razporejene v svoji organizaciji.
3.

Ali so bili k vam zaradi nujnih delovnih potreb zaradi epidemije premeščeni delavci iz
drugih zavodov (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?
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Ne, ker smo organizacijsko zmogli sami. Samo enkrat smo imeli sivo cono, rdeče nikoli, v
nobeni enoti. Tudi sicer smo z dobrim sodelovanjem, fleksibilnostjo res vseh zaposlenih,
veliko odgovornostjo in predanostjo zmogli nemoten delo v enotah bivanja in dnevnega
dela po mehurčkih na vseh lokacijah, vključujoč individualne obiske na domovih
uporabnikov, ki niso zmogli oz. so se bali prihajati v VDC, zaradi okužbe, dokler niso bili
cepljeni. Ob petkih smo se on-line vedno dobili vsi zaposleni in skupaj načrtovali delo za
naslednji teden, da smo bili vsi z vsem seznanjeni.
4.

V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega
dela (12 urni delovniki, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče po 145.
členu ZDR-1), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
ste v vašem zavodu spreminjali obstoječo organizacijo dela?

Da, kot sem že delno pojasnila v točki ena. Naredili smo mehurčke zaposlenih, ki se
večinoma niso menjali.
Od začetka epidemije (marca) do 1. 6. 2020 smo imeli dnevni enoti VDC v Zagorju in Litiji
zaprti skladno z navodili, tako da je 70% zaposlenih dnevnega dela delalo od doma, zelo
malo je bilo čakanja, ker smo kmalu začeli obiskovati uporabnike na domu, ko smo zaznali
velike stiske, zaradi zaprtja VDC. 30% zaposlenih dnevnega dela jih je delalo v naših enotah
bivanja v okviru storitve vodenja, varstva in zaposlitve, saj so naše enote bivanja le 16urne. Za mesec dni smo uvedli 12-urne delavnike, vendar smo potem videli, da je potrebno
zarotirati podobno število zaposlenih kot pri 8+8+8 urniku in zaposleni so raje delali po 8
ur, zato smo potem šli nazaj na normalne urnike. Edino v času 14 dnevne sive cone, v juliju
2020 je delala stalna ekipa na 12 ur.
Od 1. 6. 2020 dalje so zaposleni ponovno delali tudi v dnevnih enotah 8 ur dopoldne,
nekateri so še vedno obiskovali uporabnike po domovih. 20% zaposlenih dnevnih enot je
ostalo na delu v enotah bivanja kot storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji.
Oblikovali smo »mehurčke« in stalne ekipe zaposlenih na vseh lokacijah.
5.

Prosim navedite, koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) se je okužilo s
COVID-19 (če ne razpolagate s točnim podatkom, prosim navedite vsaj približno
število).

12 zaposlenih je prebolelo Covid-19 – 23%
-

Koliko od teh se je okužilo na delovnem mestu?

Nobeden.
-

Kako ste ugotavljali okoliščine, ali se je delavec okužil na delovnem mestu?
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Vsakokrat so bile jasne epidemiološke okoliščine, izvor okužbe.
-

V primeru, da se je delavec okužil na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste mu izplačali in na kakšni pravni podlagi?

Če bi to bilo, bi bilo nadomestilo 100%.
-

Ali je izpad zaposlenih zaradi odsotnosti z dela v posledici okužbe vplival na delovni
proces? Če da, kako?

Večinoma ne. Edino pozitivni izvid testiranj zaposlenega zvečer, so pomenili za vodstveno
ekipo večerno usklajevanje urnikov in iskanje nadomeščanj za naslednje dni. Vendar smo z
dobim sodelovanjem res vseh zaposlenih izpeljali vse in postali še bolj povezan kolektiv.
-

Koliko zaposlenih je bilo zaradi okužbe na dolgotrajni bolniški odsotnosti?

Nobeden.
-

Ste pri določenih zaposlenih opazili dolgotrajnejše posledice na njihovem zdravju?
Če da, kakšne?

Zaenkrat ne.
6.

Koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) je zaradi zaprtja vrtcev in
osnovnih šol uveljavljalo odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok?

Nobeden. Niso imeli potrebe.
7.

Ali so imeli določeni zaposleni zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na
delo?

Ne.
8.

Ali so zaposleni uveljavljali izredni letni dopust zaradi epidemije? Če da, kakšni kriteriji
so bili za odobritev?

Nihče od zaposlenih ni zaprosil za uveljavitev izrednega letnega dopusta.

9.

Ali ste se pri zagotavljanju ustrezne osebne varovalne opreme delavcem (zaščitne
maske, vezirji, itd.) soočali s težavami? Če da, s kakšnimi?

Takoj prve dni epidemije da (pomanjkanje mask, očal…), vendar nam je takoj na pomoč
priskočilo podjetje Dewesoft iz Trbovelj in civilna zaščita vseh zasavskih občin. Maske smo
začeli šivati tudi sami zase, tako da smo v tednu ni imeli priskrbljeno vso zaščitno opremo.
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10.

V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico
do koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem
obdobju je veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Kakšne so bile
dejanske možnosti koriščenja letnega dopusta v obdobju epidemije?
- Koliko zaposlenih (kolikšen delež) je lahko koristilo letni dopust tudi v obdobju
epidemije?

Vsi, ki so to želeli, potrebovali. Smo se skupaj dogovarjali, usklajevali, saj smo s tem tudi
preprečili izgorevanje in slabo počutje na delovnem mestu, ki slabi imunski sistem, ki je bolj
dovzeten za okužbe. Nikomur, ki je želel, potreboval dopust, tega nismo odrekli.
-

Kolikšen delež zaposlenih zaradi epidemije ni moglo koristiti letnega dopusta za
leto 2020 do konca prenosnega obdobja (do 30. 6. 2021)?

4 vodstveni delavci – 8%.
11.

Ali ste v obdobju epidemije vsem zaposlenim izplačevali dodatek za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena (v višini 65% urne postavke osnovne plače) Kolektivne
pogodbe za javni sektor?

Da, vsem zaposlenim.
-

Ali ste dodatek po 11. točki 39. člena KPJS izplačevali zaposlenim za vse
evidentirane ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?

Za vse ure evidentirane ure na delovnem mestu vsem zaposlenim, z izjemo direktor 50%.
12.

Ali ste imeli v zavodu vzpostavljene »sive« oziroma »rdeče« cone?

Da, 1 krat sivo cono.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste delavcem izplačali 30 % dodatek
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56.
členu PKP5?

Da.
13.

Ali ste zaposlenim, razporejenim na delovna mesta J plačne skupine, izplačali dodatek
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?

Ne, ker glede na delo, ki so ga opravljali ostali zaposleni niso bili bolj izpostavljeni in bi bilo
krivično do ostalih zaposlenih, ki so delali neposredno z uporabniki.
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14.

Kako ocenjujete ureditev in postopek refundacije sredstev za izplačilo dodatkov po 11.
točki 39. člena KPJS in dodatkov, ki zaposlenim zaradi oteženih pogojev dela v
»korona« krizi pripadajo po interventni zakonodaji?

Dodatki so nam bili vsi refundirani. Vse smo redno mesečno izplačevali v tekočem mesecu
zaposlenim. Ureditev pri zaposlenih se mi ne zdi pravična glede na različne obremenitve v
času epidemije, saj gre za »uravnilovko«. Prav tako pri direktorjih, ne glede na različne
obremenitve, uspešnost preprečevanja okužb, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih…

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Irena Ilešič Čujovič,
predsednica SZSVS
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Intervju 2: Center za socialno delo Posavje – Marina Novak Rabzelj, direktorica

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
Navodilo: Četudi določena vprašanja zahtevajo odgovor z DA oziroma NE, vas prosimo, da
nekoliko podrobneje obrazložite svoj odgovor.
1.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19
se pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez
njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o
zaposlitvi. Ali ste v obdobju epidemije določenim delavcem spremenili vrsto oziroma
kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno
točko v zavod, delovišča za testiranja, itd.)?

Ne, zaradi narave našega dela ni bilo potrebno.
-

2.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, na katera delovišča
ste delavce premestili in kaj je botrovalo takšni premestitvi.

Ali ste določene delavce zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno
premestili k drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne.
-

3.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile
epidemijske razmere pri drugemu delodajalcu, kamor ste premestili delavce, in na
katerih deloviščih so delavci tam opravljali delo.

Ali so bili k vam zaradi nujnih delovnih potreb zaradi epidemije premeščeni delavci iz
drugih zavodov (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne.
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-

4.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile pri
vas epidemijske razmere, ki zahtevale uporabo navedenih določb interventne
zakonodaje.

V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega
dela (12 urni delovniki, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče po 145.
členu ZDR-1), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
ste v vašem zavodu spreminjali obstoječo organizacijo dela?

Da, na posameznih področjih dela.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, kako ste spremenili organizacijo dela v
obdobju epidemije?

CSD Posavje je v času razglašene epidemije zaradi širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
opravljal svoje poslanstvo. Pri organizaciji dela od 13.3.2020 dalje smo sledili osnovnemu
načelu epidemije in sicer »Ostani doma – ostani zdrav«. Na tej podlagi je bilo na delovnih
mestih na CSD Posavje prisotnih del zaposlenih, drugi zaposleni so bili doma (letni dopust,
izredni dopust, varstvo otroka, delo od doma, bolniške odsotnosti...). Delavci so bili že
pred razglasitvijo epidemije opozorjeni na navodila s strani NIJZ o ravnanju glede higiene
rok in higiene kašlja ter navodila v primeru respiratornih okužb, prav tako smo jih v tedaj
danih možnostih opremili z zaščitnimi maskami, rokavicami in razkužili. Delavci, ki so bili
prisotni na delovnem mestu, so izvajali vse naloge CSD nemoteno in kontinuirano in sicer
ne glede na razglašeno epidemijo. To pomeni, da so delavci, ki so bili na delovnem mestu,
morali opravljati vse naloge, ki so CSD-jem poverjene po veljavni zakonodaji. Delo je
potekalo tako v poslovnem času CSD kakor tudi izven poslovnega časa, ko deluje
interventna služba CSD. Skupaj s podjetjem EGAL PB d.o.o. (pooblaščena služba za varstvo
pri delu) in pooblaščenim izvajalcem medicine dela, smo pripravili Ukrepe za varnost in
zdravje v času epidemije Koronavirusa (SARS –CoV-2) za delavce CSD Posavje – Izjava o
varnosti z oceno tveganja z dne 24.3.2020 in dopolnitev Izjave o varnosti z oceno tveganja
– Tveganje za prenos virusa Covid-19. V skladu s priporočili NIJZ za delo v rizičnih razmerah
ter predlaganih zaščitnih ukrepih, je direktorica izdala pisni dokument Ukrepi in navodila
direktorice v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 na CSD Posavje.
Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) in 26. člena
Statuta Centra za socialno delo Posavje, smo ob predhodnem podanem pozitivnem mnenju
s strani Sindikata zdravstva in socialnega varstva CSD Posavje, sprejeli Pravilnik o
opravljanju dela na domu. S Pravilnikom se opredeljuje pojem dela na domu, način
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opravljanja dela na domu, delovna mesta na CSD Posavje, ki so primerna za opravljanje
dela na domu, delovni čas v času opravljanja dela na domu ter pravice, obveznosti in
odgovornosti zaposlenih na Centru v času opravljanja dela na domu. Delo na domu se
lahko dogovori v primerih, ko narava dela to dopušča in odsotnost delavca ne ovira
organizacije dela v posamezni organizacijski enoti pri delodajalcu ter, če ima delavec poleg
strokovnih kompetenc tudi naslednje kompetence: samostojnost, samodisciplina,
samoiniciativnost, sposobnost organiziranja, odgovornost, lojalnost in zanesljivost,
zaupanje. S Pravilnikom se zaposlenim na centru omogoča občasno delo na domu, kadar
gre za potrebe organizacije poslovnega procesa delodajalca, kadar je to potrebno za lažje
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kadar gre pri zaposlenih za zdravstvene
okoliščine, kadar gre za večjo oddaljenost od kraja prebivanja zaposlenega do kraja
opravljanja dela v poslovnih prostorih delodajalca in v času izjemnih okoliščin – višje sile
(epidemija, vojna, vremenske neprilike…) z odreditvijo dela na domu in drugega dela. V
času prvega vala epidemije smo za posamezne zaposlene uredili varno povezavo v omrežje
HKOM za delo od doma, prav tako smo v drugi polovici leta uredili oddaljene dostope še
ostalim zaposlenim, kar pomeni, da je imelo možnost občasnega dela na domu okoli 40
zaposlenih (na redni dejavnosti skupaj 53,68 zaposlenih). Vendar žal CSD Posavje ne
razpolaga z zadostnim številom službenih prenosnih računalnikov in službenih telefonov,
prav tako nekateri zaposleni zaradi narave svojih delovnih nalog, ne morejo izvajati dela
na domu. V drugi polovici leta 2020 smo zakupili 4 licence za ZOOM, predvsem z namenom,
da so se lahko zaposleni vključevali v on-line izobraževanja, aktive, organizirali različne
timske sestanke na daljavo.
Zaposleni opravljajo naloge socialnega varstva v smeri preprečevanja in reševanja
socialnih stisk in težav posameznikov, družin ter skupin prebivalstva. To pomeni, da pri
svojem delu nemoteno izvajajo pogovore s strankami /uporabniki ali na njihovem domu, v
drugih zaprtih javnih ali zasebnih prostorih ali na javnih površinah ali v poslovnih prostorih
centra. S tem se izpostavljajo tveganju možnosti okužbe z virusom. Delavec prihaja v stik z
uporabniki za katere nima informacije o okuženosti uporabnika z virusom ali o
prekuženosti uporabnika ali o tem, da bi bil uporabnik že v stiku z okuženo osebo. Center
pri svojem delu obravnava različne skupine prebivalstva, ki so v večji meri ranljivejše,
materialno ogrožene ter socialno depriviligirane (materialno ogroženi, osebe s težavami v
duševnem zdravju, brezdomni, žrtve nasilja, zaporniki, ogroženi otroci in mladostniki,…) .
Uporabniki so zaradi pridruženih zdravstvenih posebnosti velikokrat tudi rizična skupina
Covid-19 (invalidi, kronično bolni, osebe s težavami v duševnem zdravju,…). Na območju
Posavja živi številčna romska skupnost, delež starejših nad 65 let je nad državnim
povprečjem, prevladuje visoka stopnja brezposelnosti, na območju Posavja živi večje
število priseljeniških družin. Po zaključenem terenskem delu nadaljuje delavec centra delo
v poslovnih prostorih, kjer si delavci medsebojno morajo izmenjati in predati informacije
(glede na delitev področij dela). Narava dela od sodelavcev zahteva njihov stalni
neposredni in medsebojni stik ter tudi skupno razpravo (tim) o tem kaj in kako pomagati
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človeku v stiski. V času epidemije je bil vstop uporabnikov na center možen tako kot na
ostale institucije v državi, pod naslednjimi pogoji:
-

-

s strokovnimi delavkami in delavci so uporabniki predhodno kontaktirali in se za
termin osebnega obiska dogovarjali preko telefona ali preko e-pošte;
nenadzorovano gibanje na CSD ni bilo dovoljeno, zato so uporabniki vstopali na CSD
le v dogovoru s strokovnimi delavci in posamično;
v kolikor so bili uporabniki nenajavljeni, v nujnih in neodložljivih primerih, so
počakali na vstop na označenih mestih pred CSD in upoštevali varnostno razdaljo
najmanj 1,5m;
vstopali so lahko samo zdravi in da niso kazali znakov okuženosti, o čemer so
podpisali izjavo ob vstopu v CSD;
pred vstopom so si morali vsi uporabniki razkužiti roke in ves čas, ko so se nahajali v
prostorih CSD, nosili zaščitno masko ter se držali navodil za zaščito pred okužbo.
v primeru, da so morali oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, so jo oddali v poštni
nabiralnik ob vhodnih vratih.

Na takšen način smo želeli zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti širjenje
bolezni.
Strokovno delo prioritetno zahteva neposredni stik strokovnega delavca ter uporabnika
storitve. CSD Posavje je redno nabavljal osnovno varovalno opremo, v času prve epidemije
pa smo varovalno opremo prejemali za pomoč na domu, za KCM, za varno hišo in za
potrebe interventne službe preko državnih blagovnih rezerv. V prvih tednih epidemije na
trgu ni bilo mogoče pridobiti potrebnih zaščitnih sredstev.
Od redne dejavnosti je bilo v dani situaciji bilo precej obremenjeno področje starševskega
varstva in področje denarnih pomoči, tako rednih kot tudi izrednih. Na teh področjih je delo
teklo nemoteno, saj je bila večina zaposlenih prisotna na delu. V zvezi z materialnimi
pravicami je bil v državi sprejet interventen zakon, ki je omogočil podaljšanje pravic iz
javnih sredstev brez oddaje vloge posameznikom za en mesec, to brez posredovanja
delavca centra, tako da je bilo neposrednih fizičnih stikov z uporabniki manj.
Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija SARS-CoV-2 in sicer tudi na vseh segmentih
izvajanja pomoči na domu. Pomoč na domu se je ob začetku prvega vala epidemije soočila
z različnimi izzivi kot npr.:

-

pomanjkanje navodil ob začetku epidemije in prepuščenost samim sebi pri
odločanju in zaščitnih ukrepih,
pomanjkanje znanja izvajalcev in svojcev o pravilni uporabi zaščitnih sredstev,
pomanjkanje zaščitne opreme,
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-

visoke cene zaščitne opreme, katera je bila dosegljiva na trgu,
pomoč na domu ni imela prednosti pri nabavi zaščitnih sredstev, prednost so imele
bolnišnice, domovi in ostale zdravstvene institucije,
- navodila oziroma protokoli, ki niso bili prilagojeni delu na terenu,
- neodzivnost ministrstva na potrebe izvajalcev pomoči na domu,
- neprimerna zaščitna oprema dostavljena iz strani države (rokavice velikosti XL in
sredstva za razkuževanje prostorov in predmetov v prahu - navodila v ruščini),
- težka dostopnost zaščitne opreme kot so plašči, vizirji, očal, pokrivala za lase,
zaščita za obutev, kombinezoni,... - prejeli smo samo rokavice in maske,
- neprimerna navodila za upoštevanje navodil pri situaciji, ko bi morali vstopati k
uporabnikom suma na COVID-19 ali okužbe s COVID - 19 (preoblačenje pred vrati v
vseh vremenskih pogojih, stanovanjske hiše, na hodniku v stanovanjskih blokih,
neprimerna zaščitna oprema, možnost preoblačenja, tuširanja, skladiščenja
porabljene zaščitne opreme - 72 ur, …)
Poleg navedenega smo se soočali s/z:
-

-

-

strahom oskrbovalk pred okužbo (prenos okužbe na ostale uporabnike PND, na
svoje družine ali na sodelavke),
postavljanjem novih - kriznih terenov ob začetku epidemije, ki je zahteval ogromno
koordinacije, organizacije dela, logistike na terenu,
ponovnim vzpostavljanjem terenov po zaključku prvega vala epidemije,
povečanim številom telefonskih klicev, uporabnikov in svojcev v stiski,
stiskami novih uporabnikov, ki so se soočali z bistveno manjšo ležalno dobo v
bolnišnici ter takojšnjim odpustom v domače okolje (vključitev novih uporabnikov,
medtem ko so ostali čakali na konec epidemije in so jih v tem času oskrbovali svojci,
ki so delali od doma),
strahom svojcev in uporabnikov pred prenosom okužbe (zahteve, da morajo biti
oskrbovalke popolnoma zaščitene,...),
stiskami ljudi zaradi osamljenosti, socialne distance, težav pri iskanju zdravstvene
pomoči,
oteženo neverbalno komunikacijo, ki starostnikom ogromno pomeni, zaradi
nošenja mask in zaščitnih plaščev...,
stiskami, ki so jih vsi doživljali ob sumu na okužbo (takojšnja prekinitev nadaljnjega
dela oskrbovalke in reorganizacija dela, samoizolacija vseh oskrbovalk, ki so bile pri
tej osebi vključene v oskrbo in teža čakanja na izvide),
epidemija je prinesla popolnoma nov način dela terenu, zaradi česar smo dnevno
prilagajali terene, se dogovarjali s svojci ter se ob tem soočali z dodatnimi izzivi in
sicer s pomembnostjo telefonskih klicev, ki smo jih izvajali pri uporabnikih katerih
začasno nismo obiskovali (ti klici so jim močno lajšali osamljenost in osebno stisko
pred situacijo v kateri so se znašli), z zagotavljanjem minimalnih menjav
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-

-

-

oskrbovalk, z omejitvijo izvajanja določenih "nenujnih" storitev, pretežno
gospodinjske pomoči in dostave kosila, vendar pa se je v nadaljevanju izkazalo, da
so to tudi nujne storitve, saj so bila gospodinjstva v katera začasno nismo hodili, v
precej slabšem stanju po prvem valu epidemije kot pred epidemijo, kar je iz vidika
pomembnosti higiene v teh razmerah, tudi lahko ključnega pomena,
omejitvijo izvajanja pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih, kjer so igrali ključno
vlogo svojci, ki so ostali začasno doma (delo od doma, čakanje na delo,...) in to
storitev prevzeli,
spremembo minimalnega časa obiskov iz 30 minut na najnujnejše kar je pomenilo,
da so oskrbovalke/oskrbovalci takoj odšle, ko so opravile najnujnejše storitve - se
pravi predvsem omejitev časa pomoči pri ohranjanju socialnih stikov,
uvedbo brezstične predaje toplih obrokov tam, kjer je le to bilo možno,
uvedbo telefonskega preverjanje stanja uporabnikov pred izvedbo obiskov
(preverjanje epidemiološke situacije v družini).

Kadrovske težave smo reševali bolj ali manj uspešno, če je bila situacija brez posebnosti, ob
sumu na COVID-19 pa smo na primer na enoti Krško takoj imeli 4 zaposlene manj, ker so po
protokolu morali iti v strogo samoizolacijo, dokler nismo dobili rezultatov testiranj, kar je
takoj povzročilo težave pri organizaciji dela na terenu. V kolikor bi test bil pozitiven, bi bile
te težave še bistveno težje. V času epidemije niso imeli več sestankov z izvajalkami socialne
oskrbe na enoti pomoči na domu, smo pa na službenih telefonih vzpostavili WhatApp
aplikacijo, ustanovili skupino PND, ki je bila skupna platforma za obveščanje o stanju na
terenu ter vzpostavili mejling listo preko katere smo jim pošiljali vsa pomembna obvestila,
navodila, filme, ki so prikazovali načine pravilne uporabe zaščitne opreme,...V drugem valu
epidemije smo uvedli 2 krat tedensko sestanke preko aplikacije Teams, kasneje preko
aplikacije ZOOM. Zelo pomembno je bilo sprotno informiranje uporabnikov, svojcev in
socialnih oskrbovalk (z dopisi, obvestili, povezovanje z lokalnim časopisom, ki je sproti
objavljal vse pomembne informacije vezane na izvajanje pomoči na domu in projekta
integrirane oskrbe Most). Na projektu Most (projekt dolgotrajne oskrbe) smo tako preko
Facebook strani obveščali širšo javnost o vseh pomembnih informacijah vezanih na
izvajanje pomoči na domu, projekta Most in možnosti svetovanja preko kriznega telefona.
Pomoč na domu s v našem okolju izvaja na vseh 3 naših enotah, v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi smo organizirali vzpostavitev prostorov, ki oskrbovalkam zagotavlja možnost
preoblačenja, pranja in tuširanja ter skladiščenja uporabljene zaščitne opreme na
dislocirani lokaciji z namenom minimaliziranja prenosa okužbe tako pri uporabnikih, kot v
domačem okolju oskrbovalk/oskrbovalcev.
V drugem valu smo s pomočjo MDDSZ in drugih izvajalcev pomoči na domu:

94

-

vzpostavili protokol zagotavljanja zaščitne opreme ter sredstev za razkuževanje rok
in prostorov ter predmetov,
zagotavljali zaščitno opremo (maske, rokavice, očala, vizirji, zaščitni plašči, zaščita
za lase, obuvala in vse kar je po priporočilih NIJZ-a potrebno za varno izvajanje
pomoči na domu),
vzpostavili protokol skladiščenja in odvoza odpadnega materiala,
dogovorili protokol sodelovanja z lokalnimi ponudniki toplih obrokov (čista umazana pot pri ponudniku, pranje posod v pomivalnih strojih pri najvišji
temperaturi, dogovori o času prihoda in odhoda,...),
protokol razvoza toplih obrokov (primerna posoda za hrano, razkuževanje avta in
porabljene posodo - čista in umazana pot, uporaba nepovratne embalaže pri
uporabnikih s sumom ali okužbo COVID-19),
enotna navodila za vse izvajalce pomoči na domu, ki so vsebovala protokole
izvajanja pomoči na domu (omejitev ne nujnih opravil, izjave s katerimi bi se
uporabniki in svojci strinjali z začasno spremenjenim in omejenim načinom
izvajanja pomoči na domu, idr.)
poskušali delo organizirati tako, da je čim manjši izpad efektivnih ur,
izvedli smo izobraževanja iz področja uporabe osebne varovalne opreme (OVO).

-

-

-

-

5.

Prosim navedite, koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) se je okužilo s
COVID-19 (če ne razpolagate s točnim podatkom, prosim navedite vsaj približno
število).

Od 140 zaposlenih se je okužilo 31
zaposlenih.

zaposlenih, kar predstavlja okoli 22 odstotkov

Koliko od teh se je okužilo na delovnem mestu?
Na delovnem mestu ni prihajalo do okužb, le na 1 enoti je 1 delavka zbolela (okužba izven
delovnega mesta) in sta nato 2 delavki, ki sta bili z njo v stiku morali v karanteno in sta
nato v času karantene tudi zboleli, vendar je bilo težje ugotoviti ali sta se dejansko okužili
od sodelavke.
-

Kako ste ugotavljali okoliščine, ali se je delavec okužil na delovnem mestu?

Neposredno nadrejeni je z vsakim zaposlenim, ki se je okužil, opravil razgovor, prav tako se
je zaposleni pogovoril s svojim osebnim zdravnikom.
-

V primeru, da se je delavec okužil na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste mu izplačali in na kakšni pravni podlagi?

-

Ali je izpad zaposlenih zaradi odsotnosti z dela v posledici okužbe vplival na delovni
proces? Če da, kako?
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Odsotnosti z dela zaposlenih smo uspešno pokrivali z nadomeščanjem ostalih zaposlenih,
na 2 enotah Pomoči na domu smo za določen čas dodatno zaposlili 3 oskrbovalke. V
posameznih primerih zaposlenih strokovnih delavcev, ki so prebolevali lažjo obliko bolezni,
so se posamezniki odločali tudi na osnovi dogovora z neposredno nadrejenim za delo od
doma, nekateri pa so bili na bolniški. V poletnem času smo preko ZRSZ zaposlili preko
Usposabljanja na delovnem mestu brezposelne osebe za pomoč pri izvajanju pomoči na
domu in za delo v glavni pisarni. V kolikor so imeli zaposleni odrejeno karanteno, smo za
posamezne strokovne delavce omogočali delo od doma. Delo od doma se je na posameznih
področjih dela izkazalo kot dober način usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in
delovni proces je potekal nemoteno. Pri izvajanju pomoči na domu pa nismo mogli izvajati
delo od doma, zato so morale socialne oskrbovalke v času odrejenih karanten drugih
zaposlenih prevzemati tudi njihove naloge. Ker pa so zlasti v prvem valu epidemije
posamezni svojci ostajali doma, smo imeli v prvem valu epidemije nekoliko manjše število
uporabnikov. V drugem valu epidemije pa je število uporabnikov začelo naraščati.
-

Koliko zaposlenih je bilo zaradi okužbe na dolgotrajni bolniški odsotnosti?

3 zaposleni.
-

Ste pri določenih zaposlenih opazili dolgotrajnejše posledice na njihovem zdravju?
Če da, kakšne?

Da, upad psihofizičnih sposobnosti, nenavadna utrujenost, težave s spominom in
koncentracijo, bolečine v mišicah, dolgotrajna izguba vonja in okusa.
6.

Koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) je zaradi zaprtja vrtcev in
osnovnih šol uveljavljalo odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok?

Na CSD Posavje je to pravico uveljavljalo 13 zaposlenih, kar znaša okoli 9,3 odstotka
zaposlenih.
-

Na kakšen način so vam morali zaposleni predočiti obstoj okoliščin višje sile
neprihoda na delo zaradi nezmožnosti varstva otrok?

Vsak zaposleni, ki je želel uveljavljati to pravico, je podal neposredno nadrejenemu pisno
vlogo s kratko obrazložitvijo, direktorica je nato izdala sklep. Posebnih dodatnih dokazil s
strani zaposlenega nismo zahtevali.
7.

Ali so imeli določeni zaposleni zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na
delo?

Ne.
-

Če ste odgovorili z DA, ali so ti zaposleni uveljavljali odsotnost z dela iz naslova
nezmožnosti prihoda na delo?
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8.

Ali so zaposleni uveljavljali izredni letni dopust zaradi epidemije? Če da, kakšni kriteriji
so bili za odobritev?

Vsi zaposleni na CSD Posavje so imeli možnost koriščenja izrednega letnega dopusta zaradi
epidemije. Odobritev izrednega LD zaradi epidemije je podal neposredno nadrejeni po
predhodnem pogovoru z zaposlenim. Delo smo organizirali na način, da izraba izrednega
letnega dopusta ni motila delovni proces, vendar lahko rečemo, da se velik del zaposlenih
niti ni odločal za koriščenje te pravice. Posebnih kriterijev za odobritev izrednega dopusta
nismo oblikovali. Vzpostavili smo sistem medsebojnega zaupanja in osebne odgovornosti
in v kolikor je zaposleni podal vlogo, smo sprejeli to vlogo na način, da ima za koriščenje
dopusta utemeljene razloge. V kolikor pa je v prvem valu epidemije imel posamezni
zaposleni še večje število neizkoriščenega starega dopusta, smo vzpodbujali zaposlene, da
tudi ta dopust prioritetno izkoristijo.
9.

Ali ste se pri zagotavljanju ustrezne osebne varovalne opreme delavcem (zaščitne
maske, vezirji, itd.) soočali s težavami? Če da, s kakšnimi?

V prvem valu epidemije nismo imeli dovolj zaščitne opreme, na trgu je bilo pomanjkanje
varovalne opreme, nato smo že od aprila naprej v letu 2020 prejemali dodatno varovalno
opremo preko MDDSZ s strani Civilne zaščite in sicer za izvajanje interventne službe, kriznih
namestitev, varne hiše in pomoči na domu. V drugem valu epidemije pa smo imeli
varovalne opreme dovolj, v skladu z interventno zakonodajo smo pridobili sredstva tudi za
enomesečno zalogo varovalne opreme, ves čas pa tudi varovalno opremo kupujemo s
strani različnih dobaviteljev.
10.

V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico
do koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem
obdobju je veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Kakšne so bile
dejanske možnosti koriščenja letnega dopusta v obdobju epidemije?

Na CSD Posavje so vsi zaposleni imeli možnost koriščenja letnega dopusta.

11.

-

Koliko zaposlenih (kolikšen delež) je lahko koristilo letni dopust tudi v obdobju
epidemije?

-

Kolikšen delež zaposlenih zaradi epidemije ni moglo koristiti letnega dopusta za
leto 2020 do konca prenosnega obdobja (do 30. 6. 2021)?

Ali ste v obdobju epidemije vsem zaposlenim izplačevali dodatek za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena (v višini 65% urne postavke osnovne plače) Kolektivne
pogodbe za javni sektor?
-

Ali ste dodatek po 11. točki 39. člena KPJS izplačevali zaposlenim za vse
evidentirane ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?
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Na CSD Posavje smo že v prvem valu epidemije sprejeli Pravilnik o izplačilu dodatka za delo
v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela na CSD Posavje
(v nadaljevanju: Pravilnik) ter Pravilnik o spremembi Pravilnika o izplačilu dodatka za delo
v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela na CSD Posavje z
dne 23.6.2020, v obdobju razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),
ki ureja dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, naloge, kjer so bili javni
uslužbenci nadpovprečno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije in nadpovprečno
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije ter čas, ko je javni
uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela oziroma je bil nadpovprečno
obremenjen oziroma izpostavljen tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije.
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije - CSD Posavje je dne 18.5.2020 podal
pozitivno mnenje k Pravilniku ter dne 23.6.2020 pozitivno mnenje k Pravilniku o spremembi
Pravilnika o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve dela na CSD Posavje. Na osnovi 11. točke 39.člena Kolektivne
pogodbe za javni sektor ter razlage Kolektivne pogodbe (Uradni list RS številka 48/20) ter
na osnovi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitve njenih
posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20,
152/20-ZZUOOP), smo zaposlenim po pridobitvi sredstev s strani države izplačali dodatke
za delo v času epidemije.
V nadaljevanju sem direktorica CSD Posavje dne 18.11.2020 po predhodnem pozitivnem
mnenju Sindikata zdravstva in socialnega varstva CSD Posavje, sprejela Pravilnik o izplačilu
dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju razglašene epidemije (v nadaljevanju:
Pravilnik), ki določa dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, ter čas, ko je
javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela. Skladno s tem
Pravilnikom so bili vsi zaposleni na CSD Posavje (razen plačne skupine B) upravičeni do
dodatka po 11. točki 39. člena KPJS za vse evidentirane ure na delovnem mestu in dodatek
smo tudi vsem zaposlenim izplačevali.
12.

Ali ste imeli v zavodu vzpostavljene »sive« oziroma »rdeče« cone?
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste delavcem izplačali 30 % dodatek
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56.
členu PKP5?

Sive in rdeče cone smo imeli vzpostavljene na področju izvajanja socialnovarstvene storitve
Pomoč na domu. Zaposlenim socialnim oskrbovalkam smo izplačevali 30% dodatek za delo
z uporabniki, vendar so izvajalci pomoči na domu v skladu z zakonodajo upravičeni do tega
dodatka samo za delo v rdeči coni, ne pa tudi v sivi coni, kar se nam ne zdi prav.
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13.

Ali ste zaposlenim, razporejenim na delovna mesta J plačne skupine, izplačali dodatek
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?
-

Opredelite, prosim, na podlagi česa ste ovrednotili, ali so zaposleni J plačne skupine
ne/upravičeni do tega dodatka.

V obdobju prve epidemije smo plačni skupini J izplačali 20 % dodatek v skladu z 71. členom
ZIUZEOP zaradi dodatnih posebnih obremenitev v času epidemije. V obdobju druge
epidemije pa smo del zaposlenim (predvsem v računovodstvu) izplačevali povečan obseg
dela (praviloma 20%). Vsi zaposleni v plačni skupini J pa so prejemali dodatek po 11. točki
39. člena KPJS za ves evidentirani delovni čas.
14.

Kako ocenjujete ureditev in postopek refundacije sredstev za izplačilo dodatkov po 11.
točki 39. člena KPJS in dodatkov, ki zaposlenim zaradi oteženih pogojev dela v
»korona« krizi pripadajo po interventni zakonodaji?

S strani CSD Posavje smo v skladu z navodili MDDSZ redno pošiljali zahtevke na MDDSZ,
sredstva za izplačilo dodatkov so prihajala na center z zamudo, takoj ko smo pridobili
sredstva s strani MDDSZ za posamezen mesece, smo sredstva tudi zaposlenim izplačali, v
izogib likvidnostnim težavam, smo lahko sredstva izplačevali šele po prejetju sredstev iz
proračuna. Zaposlene smo o tem sproti tudi seznanjali in s strani zaposlenih je bilo v tem
smislu veliko razumevanja.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Irena Ilešič Čujovič,
predsednica SZSVS
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Intervju 3: Dom upokojencev Polzela – Eva Lenko, direktorica

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
Navodilo: Četudi določena vprašanja zahtevajo odgovor z DA oziroma NE, vas prosimo, da
nekoliko podrobneje obrazložite svoj odgovor.
1.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19
se pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez
njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o
zaposlitvi. Ali ste v obdobju epidemije določenim delavcem spremenili vrsto oziroma
kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno
točko v zavod, delovišča za testiranja, itd.)?

Ne.
-

2.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, na katera delovišča
ste delavce premestili in kaj je botrovalo takšni premestitvi.

Ali ste določene delavce zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno
premestili k drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne.
-

3.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile
epidemijske razmere pri drugemu delodajalcu, kamor ste premestili delavce, in na
katerih deloviščih so delavci tam opravljali delo.

Ali so bili k vam zaradi nujnih delovnih potreb zaradi epidemije premeščeni delavci iz
drugih zavodov (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne.
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4.

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile pri
vas epidemijske razmere, ki zahtevale uporabo navedenih določb interventne
zakonodaje.

V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega
dela (12 urni delovniki, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče po 145.
členu ZDR-1), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
ste v vašem zavodu spreminjali obstoječo organizacijo dela?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, kako ste spremenili organizacijo dela v
obdobju epidemije?

V času trajanja okužbe s Covid-19 smo uvedli v rdeči in sivi coni 12 urno delo, upoštevajoč
vso delovno pravno zakonodajo (zagotavljali smo proste vikende, obvezne prekinitve ...).
Časovno je bilo to omejeno na cca. 2 meseca za približno 50-60% zaposlenih. Delo je bilo
delno organizirano tudi po principu »solidarnostne pomoči« vseh zaposlenih na
prostovoljni odločitvi.
5.

Prosim navedite, koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) se je okužilo s
COVID-19 (če ne razpolagate s točnim podatkom, prosim navedite vsaj približno
število).

41 zaposlenih, kar predstavlja 37% vseh zaposlenih.
Koliko od teh se je okužilo na delovnem mestu?
Nobeden.
-

Kako ste ugotavljali okoliščine, ali se je delavec okužil na delovnem mestu?

-

V primeru, da se je delavec okužil na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste mu izplačali in na kakšni pravni podlagi?

-

Ali je izpad zaposlenih zaradi odsotnosti z dela v posledici okužbe vplival na delovni
proces? Če da, kako?

/

/
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Delovni proces je bil prilagojen do te mere, da smo stanovalcem kljub vsemu nudili vse
storitve. Omejitve so bile samo na področju izvajanja družabnih aktivnosti in skupinskih
vadb.
-

Koliko zaposlenih je bilo zaradi okužbe na dolgotrajni bolniški odsotnosti?

Dolgotrajne bolniške nismo beležili. Vse so bile v časovnem okvirju od 10-12 dni.
-

Ste pri določenih zaposlenih opazili dolgotrajnejše posledice na njihovem zdravju?
Če da, kakšne?

Ne.
6.

Koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) je zaradi zaprtja vrtcev in
osnovnih šol uveljavljalo odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok?

Zanemarljivo… Vsega skupaj od 110 zaposlenih cca. 15 dni.
-

Na kakšen način so vam morali zaposleni predočiti obstoj okoliščin višje sile
neprihoda na delo zaradi nezmožnosti varstva otrok?

Zaradi osebno poznanih okoliščin in izjemno majhnega števila dni smo prešli samo na
ustno predložitev.
7.

Ali so imeli določeni zaposleni zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na
delo?

Ne.
8.

Če ste odgovorili z DA, ali so ti zaposleni uveljavljali odsotnost z dela iz naslova
nezmožnosti prihoda na delo?
Ali so zaposleni uveljavljali izredni letni dopust zaradi epidemije? Če da, kakšni kriteriji
so bili za odobritev?

Ne
9.

Ali ste se pri zagotavljanju ustrezne osebne varovalne opreme delavcem (zaščitne
maske, vezirji, itd.) soočali s težavami? Če da, s kakšnimi?

Samo na začetku epidemije, kasneje z dobavami nismo imeli težav.
10.

V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico
do koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem
obdobju je veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Kakšne so bile
dejanske možnosti koriščenja letnega dopusta v obdobju epidemije?
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-

Koliko zaposlenih (kolikšen delež) je lahko koristilo letni dopust tudi v obdobju
epidemije?

Letni dopusti so se koristili v veliki meri, kot so bili načrtovani, tudi med epidemijo.
-

Kolikšen delež zaposlenih zaradi epidemije ni moglo koristiti letnega dopusta za
leto 2020 do konca prenosnega obdobja (do 30. 6. 2021)?

Razen dolgotrajnih bolniških staležev je bil dopust vseh javnih uslužbencev za leto 2020
koriščen do 30.6. 2021.
11.

Ali ste v obdobju epidemije vsem zaposlenim izplačevali dodatek za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena (v višini 65% urne postavke osnovne plače) Kolektivne
pogodbe za javni sektor?

Da
-

Ali ste dodatek po 11. točki 39. člena KPJS izplačevali zaposlenim za vse
evidentirane ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?

Za vse evidentirane ure.
12.

Ali ste imeli v zavodu vzpostavljene »sive« oziroma »rdeče« cone?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste delavcem izplačali 30 % dodatek
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56.
členu PKP5?

Da.
13.

Ali ste zaposlenim, razporejenim na delovna mesta J plačne skupine, izplačali dodatek
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?

Ne.
-

Opredelite, prosim, na podlagi česa ste ovrednotili, ali so zaposleni J plačne skupine
ne/upravičeni do tega dodatka.

/
14.

Kako ocenjujete ureditev in postopek refundacije sredstev za izplačilo dodatkov po 11.
točki 39. člena KPJS in dodatkov, ki zaposlenim zaradi oteženih pogojev dela v
»korona« krizi pripadajo po interventni zakonodaji?

Dodatke smo izplačevali po nakazilu sredstev na podlagi zahtevkov za refundacijo ob
prejetju le-teh. S strani zaposlenih se zaradi tega nismo soočali s težavami, saj so nastalo
situacijo/ zamiki/ sprejeli z razumevanjem, saj so bili o t le-tem pravočasno obveščeni.
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Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Irena Ilešič Čujovič,
predsednica SZSVS
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Intervju 4: Zdravstveni dom Ljubljana – Rudi Dolšak, direktor v času prvega in drugega vala

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
Navodilo: Četudi določena vprašanja zahtevajo odgovor z DA oziroma NE, vas prosimo, da
nekoliko podrobneje obrazložite svoj odgovor.
1.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19
se pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez
njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o
zaposlitvi. Ali ste v obdobju epidemije določenim delavcem spremenili vrsto oziroma
kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno
točko v zavod, delovišča za testiranja, itd.)?

Da, mnogi sodelavci so bili premeščeni na sicer ustrezna, vendar druga delovna mesta.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, na katera delovišča
ste delavce premestili in kaj je botrovalo takšni premestitvi.

Vstopne točke za testiranje na COVID-19, triažne točke, delo v COVID ambulanti, cepilni
center, delovišče za množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi.
2.

Ali ste določene delavce zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno
premestili k drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Da, medicinske sestre v UKC LJ in v DSO-je.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile
epidemijske razmere pri drugemu delodajalcu, kamor ste premestili delavce, in na
katerih deloviščih so delavci tam opravljali delo.

Epidemiološke razmere pri drugem delodajalcu so bile identične domačim. Naši delavci so
tam izvajali tudi dela in naloge, ki jih v matičnem zavodu ne izvajajo, saj se je obravnava
pacientov, varovancev, uporabnikov v terciarnem varstvu oz. socialno-varstvenem zavodu
razlikuje od obravnave v primarnem varstvu.
3.

Ali so bili k vam zaradi nujnih delovnih potreb zaradi epidemije premeščeni delavci iz
drugih zavodov (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?
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Da, vendar le zdravstveno osebje koncesionarjev.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile pri
vas epidemijske razmere, ki zahtevale uporabo navedenih določb interventne
zakonodaje.

Epidemiološke razmere v ZDL, v času od začetka marca 2020 do začetka aprila 2021 so bile
razmeroma ugodne, saj je bilo število okuženih zaposlenih zdravstvenih delavcev v tem
obdobju absolutno nizko. Natančna številka po mesecih je v ustreznih strokovnih službah
ZDL.
4.

V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega
dela (12 urni delovniki, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče po 145.
členu ZDR-1), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
ste v vašem zavodu spreminjali obstoječo organizacijo dela?

Da. V smislu boljše organizacije, predvsem pa v smislu sledenja usmeritvam vlade in NIJZ
smo organizacijo prilagajali oz. ustrezno reorganizirali.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, kako ste spremenili organizacijo dela v
obdobju epidemije?

Spremembe so bile praktično v vseh dejavnostih, brez izjeme.
5.

Prosim navedite, koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) se je okužilo s
COVID-19 (če ne razpolagate s točnim podatkom, prosim navedite vsaj približno
število).

Natančne podatke lahko dobite v ustreznih strokovnih službah ZDL.
Koliko od teh se je okužilo na delovnem mestu?
Izjemno malo ljudi zaposlenih v ZDL se je okužilo na delovnem mestu.
-

Kako ste ugotavljali okoliščine, ali se je delavec okužil na delovnem mestu?

Vodje dejavnosti so analizirali okužbe v svojih dejavnostih.
-

V primeru, da se je delavec okužil na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste mu izplačali in na kakšni pravni podlagi?

Delavcem smo izplačevali izključna sredstva, ki jih je dovoljeval zakon o nadomestilih v
času COVIDa.
-

Ali je izpad zaposlenih zaradi odsotnosti z dela v posledici okužbe vplival na delovni
proces? Če da, kako?
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Vsak izpad zaposlenih povzroči kratkotrajne težave, dokler se ne izvede reorganizacija, ki
izpad nadomesti.
-

Koliko zaposlenih je bilo zaradi okužbe na dolgotrajni bolniški odsotnosti?

Podatki so dostopni v kadrovskih in splošnih službah.
-

Ste pri določenih zaposlenih opazili dolgotrajnejše posledice na njihovem zdravju?
Če da, kakšne?

Kolikor mi je znano trajnih oz. dolgotrajnih posledic na zdravju zaposlenih ni bilo opaziti.
6.

Koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) je zaradi zaprtja vrtcev in
osnovnih šol uveljavljalo odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok?

Podatki v kadrovskih oz. strokovnih službah.
-

Na kakšen način so vam morali zaposleni predočiti obstoj okoliščin višje sile
neprihoda na delo zaradi nezmožnosti varstva otrok?

Ali pisno ali po telefonu ali po mailu ipd.
7.

Ali so imeli določeni zaposleni zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na
delo?

Da.
-

Če ste odgovorili z DA, ali so ti zaposleni uveljavljali odsotnost z dela iz naslova
nezmožnosti prihoda na delo?

Nimam podatka, vendar menim, da je bilo zanemarljivo malo nezmožnosti prihoda na
delo.
8.

Ali so zaposleni uveljavljali izredni letni dopust zaradi epidemije? Če da, kakšni kriteriji
so bili za odobritev?

Teh podatkov nimam. Morda kadrovska oz. splošne službe.
9.

Ali ste se pri zagotavljanju ustrezne osebne varovalne opreme delavcem (zaščitne
maske, vezirji, itd.) soočali s težavami? Če da, s kakšnimi?

Ne, težav ni bilo, ker smo se na razmere pripravili že na začetku 2020.
10.

V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico
do koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem
obdobju je veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Kakšne so bile
dejanske možnosti koriščenja letnega dopusta v obdobju epidemije?

Koriščenje letnega dopusta v določenih obdobjih epidemije je bilo omejeno.
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-

Koliko zaposlenih (kolikšen delež) je lahko koristilo letni dopust tudi v obdobju
epidemije?

Zaposleni so dogovorno koristili dopuste z večjo ali manjšo intenzivnostjo.
-

Kolikšen delež zaposlenih zaradi epidemije ni moglo koristiti letnega dopusta za
leto 2020 do konca prenosnega obdobja (do 30. 6. 2021)?

Direktor, predstojniki, vodstvo in še mnogo drugih v 2020 in še kasneje v 2021 ni moglo
koristiti dopusta vedno in takrat, ko to zaradi same organizacije dela ni bilo mogoče
izvesti.
11.

Ali ste v obdobju epidemije vsem zaposlenim izplačevali dodatek za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena (v višini 65% urne postavke osnovne plače) Kolektivne
pogodbe za javni sektor?

Vedno skladno z zakonom.
-

Ali ste dodatek po 11. točki 39. člena KPJS izplačevali zaposlenim za vse
evidentirane ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?

Skladno z zakonom.
12.

Ali ste imeli v zavodu vzpostavljene »sive« oziroma »rdeče« cone?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste delavcem izplačali 30 % dodatek
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56.
členu PKP5?

Da, skladno z zakonom.
13.

Ali ste zaposlenim, razporejenim na delovna mesta J plačne skupine, izplačali dodatek
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?

Da, v skladu z zakonom.
-

Opredelite, prosim, na podlagi česa ste ovrednotili, ali so zaposleni J plačne skupine
ne/upravičeni do tega dodatka.

Na osnovi dela, ki so ga opravljali.
14.

Kako ocenjujete ureditev in postopek refundacije sredstev za izplačilo dodatkov po 11.
točki 39. člena KPJS in dodatkov, ki zaposlenim zaradi oteženih pogojev dela v
»korona« krizi pripadajo po interventni zakonodaji?

Mnenja sem, da je ZDL korektno in z veliko posluha sledil vsem interventnim zakonom v
času od feb. 2020 do aprila 2021. Kasneje pa zaradi upokojitve, zadevam ne sledim več.
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Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Irena Ilešič Čujovič,
predsednica SZSVS
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Intervju 5: Splošna bolnišnica Novo mesto – doc. dr. Milena Kramar, direktorica

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
Navodilo: Četudi določena vprašanja zahtevajo odgovor z DA oziroma NE, vas prosimo, da
nekoliko podrobneje obrazložite svoj odgovor.
1.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19
se pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez
njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o
zaposlitvi. Ali ste v obdobju epidemije določenim delavcem spremenili vrsto oziroma
kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno
točko v zavod, delovišča za testiranja, itd.)?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, na katera delovišča
ste delavce premestili in kaj je botrovalo takšni premestitvi.

Zaposleni SB NM so se vključevali na delo v COVID oddelek, COVID intenzivo, sivo cono v
urgentnem centru, pokrivanje dodatnih delovišč na vhodih, cepilnih mestih in mestih za
testiranje. Tovrstnemu vključevanju zaposlenih so botrovala nova delovišča, nov proces
dela in pomanjkanja kadra zaradi različnih odsotnosti (bolniška odsotnost, odsotnost
zaradi varstva otrok, porodniške odsotnosti, idr.)
2.

Ali ste določene delavce zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno
premestili k drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile
epidemijske razmere pri drugemu delodajalcu, kamor ste premestili delavce, in na
katerih deloviščih so delavci tam opravljali delo.

Zaposleni so bili premeščeni v dom starejših, kjer so se zaradi velikega števila okuženih
stanovalcev kot tudi zaposlenih, soočali še s pomanjkanjem usposobljenega kadra.
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Zaposleni SB NM so se vključevali v neposredno delo v rdečih in sivih conah kot tudi
vzpostavljali primerno organizacijo dela in higienske pogoje.
3.

Ali so bili k vam zaradi nujnih delovnih potreb zaradi epidemije premeščeni delavci iz
drugih zavodov (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile pri
vas epidemijske razmere, ki zahtevale uporabo navedenih določb interventne
zakonodaje.

/
4.

V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega
dela (12 urni delovniki, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče po 145.
členu ZDR-1), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
ste v vašem zavodu spreminjali obstoječo organizacijo dela?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, kako ste spremenili organizacijo dela v
obdobju epidemije?

Vključevanje zaposlenih v delo na COVID oddelek, COVID intenzivo, sivo cono v urgentnem
centru, pokrivanje dodatnih delovišč na vhodih, cepilnih mestih in mestih za testiranje je
zahtevalo tudi novo organizacijo dela. V ta namen so bile vzpostavljene nove, ločene ekipe.
Glede na kadrovsko situacijo se je spreminjal tudi urnik dela (iz 8 na 12 ur in nazaj na 8 ur).
5.

Prosim navedite, koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) se je okužilo s
COVID-19 (če ne razpolagate s točnim podatkom, prosim navedite vsaj približno
število).

S COVID-19 se je okužilo 432 zaposlenih (od cca 1200 zaposlenih).
Koliko od teh se je okužilo na delovnem mestu?
Na delovnem mestu se je okužilo 18 zaposlenih.
-

Kako ste ugotavljali okoliščine, ali se je delavec okužil na delovnem mestu?

Okoliščine smo do sprejema PKP7 ugotavljali po postopku, ki se uporablja za prijavo
poškodbe pri delu, pri čemer je bilo potrebno z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe
s COVID-19 prišlo na delovnem mestu, mnenje pa je predhodno podal ZOBO/SOBO. Po

111

sprejemu PKP7 je bil postopek izpeljan po zakonu s podpisom pisne izjave, ki se je
posredovala osebnemu zdravniku.
-

V primeru, da se je delavec okužil na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste mu izplačali in na kakšni pravni podlagi?

Vezano na zgornji odgovor je nadomestilo plače znašalo 100 odstotkov višine plače.
-

Ali je izpad zaposlenih zaradi odsotnosti z dela v posledici okužbe vplival na delovni
proces? Če da, kako?

Da. Glej odgovor pod točko 4.
-

Koliko zaposlenih je bilo zaradi okužbe na dolgotrajni bolniški odsotnosti?

Pri nekaj zaposlenih je bila zabeležena daljša bolniška odsotnost (nad 30 dni).
-

Ste pri določenih zaposlenih opazili dolgotrajnejše posledice na njihovem zdravju?
Če da, kakšne?

O dolgotrajnejših posledicah na zdravju zaposlenih nismo bili seznanjeni, niti nismo
upravičeni do tovrstnih informacij.
6.

Koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) je zaradi zaprtja vrtcev in
osnovnih šol uveljavljalo odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok?

Odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti zagotavljanja varstva otrok je
uveljavljajo 148 zaposlenih (od cca 1200 zaposlenih).
-

Na kakšen način so vam morali zaposleni predočiti obstoj okoliščin višje sile
neprihoda na delo zaradi nezmožnosti varstva otrok?

Zaposleni je izpolnil posebno izjavo o obstoju osebnih okoliščin. Če je bil otrok v karanteni,
je predložil še odločbo o karanteni.
7.

Ali so imeli določeni zaposleni zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na
delo?

Ne.
-

Če ste odgovorili z DA, ali so ti zaposleni uveljavljali odsotnost z dela iz naslova
nezmožnosti prihoda na delo?

/
8.

Ali so zaposleni uveljavljali izredni letni dopust zaradi epidemije? Če da, kakšni kriteriji
so bili za odobritev?

V skladu z določbami kolektivnih pogodb dejavnosti je bil izredni plačan dopust odobren
tistim, ki so izkazali osebno okoliščino, ki utemeljuje upravičenost pravice do izrabe
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izrednega plačanega dopusta, s tem, da so utemeljili, kako je zaposlenega ali njegovo
družino razglašena epidemija nalezljive bolezni prizadela.
9.

Ali ste se pri zagotavljanju ustrezne osebne varovalne opreme delavcem (zaščitne
maske, vezirji, itd.) soočali s težavami? Če da, s kakšnimi?

Na začetku epidemije se je bolnišnica sicer soočala s težavami pri dobavi osebne varovalne
opreme, vendar so zaposleni kljub temu imeli ves čas na voljo primerno zaščitno opremo.
10.

V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico
do koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem
obdobju je veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Kakšne so bile
dejanske možnosti koriščenja letnega dopusta v obdobju epidemije?

Kljub epidemiji je bilo do konca junija 2021 izkoriščenega večino letnega dopusta, tistim, ki
tega niso mogli izkoristiti, je bil dopust podaljšan v skladu z zakonom.
-

Koliko zaposlenih (kolikšen delež) je lahko koristilo letni dopust tudi v obdobju
epidemije?

Omejitev pri koriščenju dopusta, kljub prepovedi, v SB NM ni bilo.
-

Kolikšen delež zaposlenih zaradi epidemije ni moglo koristiti letnega dopusta za
leto 2020 do konca prenosnega obdobja (do 30. 6. 2021)?

Do konca junija 2021 letnega dopusta za leto 2020 ni izkoristilo 242 zaposlenih (skupaj
2084 dni letnega dopusta od 39.216 skupaj dodeljenega letnega dopusta za leto 2020).
11.

Ali ste v obdobju epidemije vsem zaposlenim izplačevali dodatek za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena (v višini 65% urne postavke osnovne plače) Kolektivne
pogodbe za javni sektor?

Da.
-

Ali ste dodatek po 11. točki 39. člena KPJS izplačevali zaposlenim za vse
evidentirane ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?

Dodatek se je izplačal za vse evidentirane ure, razen za strokovne službe na upravi, ko se je
v prvem valu epidemije izplačal dodatek v višini 39% urne postavke za 60% delovnega časa
in v drugem 65% za 60% delovnega časa.
12.

Ali ste imeli v zavodu vzpostavljene »sive« oziroma »rdeče« cone?

Da.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste delavcem izplačali 30 % dodatek
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56.
členu PKP5?
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Da.
13.

Ali ste zaposlenim, razporejenim na delovna mesta J plačne skupine, izplačali dodatek
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?

Da.
-

Opredelite, prosim, na podlagi česa ste ovrednotili, ali so zaposleni J plačne skupine
ne/upravičeni do tega dodatka.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve po 87. členu ZIUPOPDVE se je ovrednotil
glede na nadpovprečno izpostavljenost tveganja za zdravje oziroma prekomerne
obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije zaposlenih v posamezni organizacijski
enoti.
14.

Kako ocenjujete ureditev in postopek refundacije sredstev za izplačilo dodatkov po 11.
točki 39. člena KPJS in dodatkov, ki zaposlenim zaradi oteženih pogojev dela v
»korona« krizi pripadajo po interventni zakonodaji?

S postopkom refundacije ni bilo težav. SB NM je na podlagi zahtevkov prejela sredstva v
rokih, kot so bili določeni.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Irena Ilešič Čujovič,
predsednica SZSVS
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Intervju 6: Gorenjske lekarne – Romana Rakovec, direktorica

Analiza vpliva epidemije COVID-19 in vladnih ukrepov na položaj zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu

Izvajalec raziskave: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Populacija: Direktorji zavodov
Metoda: Intervju
Navodilo: Četudi določena vprašanja zahtevajo odgovor z DA oziroma NE, vas prosimo, da
nekoliko podrobneje obrazložite svoj odgovor.
1.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.) v 169. členu delodajalcu
omogoča, da lahko delavcu v primerih naravnih ali drugih nesreč (epidemija COVID-19
se pojmuje kot naravna nesreča), ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, brez
njegovega soglasja spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o
zaposlitvi. Ali ste v obdobju epidemije določenim delavcem spremenili vrsto oziroma
kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi (npr. premestitev na vstopno
točko v zavod, delovišča za testiranja, itd.)?

Ne. Lekarniška dejavnost mora tudi v času epidemije potekati v enaki obliki kot vedno,
zato potreb po prerazporejanju kadra nismo imeli..
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, na katera delovišča
ste delavce premestili in kaj je botrovalo takšni premestitvi.

/
2.

Ali ste določene delavce zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije začasno
premestili k drugemu delodajalcu (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Enako kot pri vprašanju 1.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile
epidemijske razmere pri drugemu delodajalcu, kamor ste premestili delavce, in na
katerih deloviščih so delavci tam opravljali delo.

/
3.

Ali so bili k vam zaradi nujnih delovnih potreb zaradi epidemije premeščeni delavci iz
drugih zavodov (66. člen ZIUZEOP, 55. člen ZZUOOP)?

Ne.
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-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim pojasnite, kakšne so bile pri
vas epidemijske razmere, ki zahtevale uporabo navedenih določb interventne
zakonodaje.

/
4.

V obdobju »korona« krize so številni zavodi spremenili organizacijo dela. Spremenjena
organizacija se je odražala v vzpostavitvi sivih/rdečih con, spremenjenega izmenskega
dela (12 urni delovniki, dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče po 145.
členu ZDR-1), skladno s smernicami NIJZ so morale biti vzpostavljene ločene ekipe. Ali
ste v vašem zavodu spreminjali obstoječo organizacijo dela?

Ne. Smo pa v prvem valu epidemije ukinili nočno dežurno službo ter 10 manjšim lekarnam
skrajšali odpiralni čas preventivno, če bi bila obolelnost med zaposlenimi velika. Vendar v
tem obdobju pri nas nihče med zaposlenimi ni zbolel. V drugem valu tega nismo več počeli,
v času policijske ure smo le ukinili nočno dežurno službo, v skladu s priporočilom Ministra.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, kako ste spremenili organizacijo dela v
obdobju epidemije?

/
5.

Prosim navedite, koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) se je okužilo s
COVID-19 (če ne razpolagate s točnim podatkom, prosim navedite vsaj približno
število).

V celotnem času epidemije je COVID-19 prebolelo 51 zaposlenih od skupno 210. Od tega 45
pred možnostjo cepljenja v januarju 2021.
Koliko od teh se je okužilo na delovnem mestu?
Večina zaposlenih se je okužila od okuženih družinskih članov, le za cca 5 obstaja tudi
možnost, da bi se okužili v službi, a za nikogar ni to 100% potrjeno.
-

Kako ste ugotavljali okoliščine, ali se je delavec okužil na delovnem mestu?

Samo po izjavah zaposlenih.
-

V primeru, da se je delavec okužil na delovnem mestu, kolikšno nadomestilo plače
ste mu izplačali in na kakšni pravni podlagi?

Nikomur nismo izplačali nadomestila na osnovi poškodbe pri delu.
-

Ali je izpad zaposlenih zaradi odsotnosti z dela v posledici okužbe vplival na delovni
proces? Če da, kako?

V prvem valu ni bilo obolelih, v drugem valu pa so nam odsotnosti sicer povzročile
kadrovske težave, ki smo jih kompenzirali tako, da so bili ostali zaposlenimi bolj
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obremenjeni. Nikoli pa se ni zgodilo, da bi hkrati manjkalo toliko zaposlenih, da bi iz tega
razloga morali zapirati enote.
-

Koliko zaposlenih je bilo zaradi okužbe na dolgotrajni bolniški odsotnosti?

Velika večina zaposlenih je bila odsotna 2 tedna. Nihče pa ni bil odsoten več kot 4 tedne.
-

Ste pri določenih zaposlenih opazili dolgotrajnejše posledice na njihovem zdravju?
Če da, kakšne?

Nihče ni poročal o resnejših zdravstvenih težavah oz. nihče ni dobil omejitev za delo iz tega
naslova. So pa poročali o blažjih prehodnih težavah, ki jih nismo evidentirali oz. niso
pristojnost delodajalca.
6.

Koliko zaposlenih (in kolikšen delež vseh zaposlenih) je zaradi zaprtja vrtcev in
osnovnih šol uveljavljalo odsotnost iz naslova višje sile zaradi nezmožnosti
zagotavljanja varstva otrok?

Tega niso uveljavljali v kakšnem pomembnem obsegu. Izdali smo nekaj potrdil za
uveljavljanje nujnega varstva otrok v času zaprtja vrtcev. Glede na to, da je delo pri nas
organizirano v turnusih, so si straši med seboj pomagali na ta način. Odsotnost z naslova
višje sile so uveljavljali le za kakšen posamezen dan, ko si niso uspeli urediti varstva s
pomočjo partnerjev ali starih staršev tisti, ki imajo otroke v prvi triadi osnovne šole.
-

Na kakšen način so vam morali zaposleni predočiti obstoj okoliščin višje sile
neprihoda na delo zaradi nezmožnosti varstva otrok?

Samo izjava zaposlenega.
7.

Ali so imeli določeni zaposleni zaradi ustavitve javnega prevoza težave s prihodom na
delo?

Težave so imeli tisti zaposleni, ki nimajo vozniškega izpita/avtomobila. Odsotnosti iz tega
naslova pa ni bilo, ker so se vsi ustrezno organizirali (vožnja s sodelavci, prijatelji, svojci...).
-

Če ste odgovorili z DA, ali so ti zaposleni uveljavljali odsotnost z dela iz naslova
nezmožnosti prihoda na delo?

/
8.

Ali so zaposleni uveljavljali izredni letni dopust zaradi epidemije? Če da, kakšni kriteriji
so bili za odobritev?

Ne.
9.

Ali ste se pri zagotavljanju ustrezne osebne varovalne opreme delavcem (zaščitne
maske, vezirji, itd.) soočali s težavami? Če da, s kakšnimi?

Ne.
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10.

V obdobju epidemije so bili sprejeti ukrepi, ki so v znatni meri vplivali na pravice in
dolžnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Nekateri izmed njih so omejili pravico
do koriščenja letnega dopusta zdravstvenih delavcev in sodelavcev, v določenem
obdobju je veljala celo absolutna prepoved koriščenja letnega dopusta. Kakšne so bile
dejanske možnosti koriščenja letnega dopusta v obdobju epidemije?

Absolutno prepoved koriščenja dopusta smo imeli zgolj v drugem valu epidemije, ko je bilo
največ odsotnosti zaradi obolelih.
-

Koliko zaposlenih (kolikšen delež) je lahko koristilo letni dopust tudi v obdobju
epidemije?

-

Kolikšen delež zaposlenih zaradi epidemije ni moglo koristiti letnega dopusta za
leto 2020 do konca prenosnega obdobja (do 30. 6. 2021)?

/

Nihče.
11.

Ali ste v obdobju epidemije vsem zaposlenim izplačevali dodatek za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena (v višini 65% urne postavke osnovne plače) Kolektivne
pogodbe za javni sektor?

Da.
-

Ali ste dodatek po 11. točki 39. člena KPJS izplačevali zaposlenim za vse
evidentirane ure ali zgolj za določen delež delovnega časa?

Za določen delež ur, kriterij je bil pripravljen enotno za lekarniško dejavnost, v skladu z
navodilom MJU.
12.

Ali ste imeli v zavodu vzpostavljene »sive« oziroma »rdeče« cone?

Ne.
-

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste delavcem izplačali 30 % dodatek
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, po 56.
členu PKP5?

/
13.

Ali ste zaposlenim, razporejenim na delovna mesta J plačne skupine, izplačali dodatek
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 87. členu ZIUPOPDVE?

Ne.
-

Opredelite, prosim, na podlagi česa ste ovrednotili, ali so zaposleni J plačne skupine
ne/upravičeni do tega dodatka.
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Pri nas so to večinoma lekarniški strežniki, ki so dobili dodatek po KPJS v enakem obsegu
ur, kot lekarniški mag.farm in farm.tehniki. Ker med lekarniškim strežnikom in farm.
tehnikom skoraj ni razlike v plači, bi s tem dodatkom prišli na višje plače kot tehniki. Poleg
tega nismo našli vsebinskih argumentov za utemeljitev tega dodatka.
14.

Kako ocenjujete ureditev in postopek refundacije sredstev za izplačilo dodatkov po 11.
točki 39. člena KPJS in dodatkov, ki zaposlenim zaradi oteženih pogojev dela v
»korona« krizi pripadajo po interventni zakonodaji?

Nimamo pripomb.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Irena Ilešič Čujovič,
predsednica SZSVS
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ZAKLJUČKI

Epidemija COVID-19 je predvsem zavode in s tem seveda tudi zaposlene s področja
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva postavila pred veliko preizkušenj. Prvič so se
soočili s povsem novimi razmerami, ki so jim v nadaljevanju sledili tudi novi instituti in vladni
ukrepi. Iz analize je moč ugotoviti, da so nekateri ukrepi v praksi zaživeli, nekateri pa iz
različnih razlogov ne. Tako je bilo, denimo, veliko premestitev na drugo delo ali drug kraj,
manj pa je bilo premestitev k drugemu delodajalcu. Relativno malo je bilo ugotovljenih
okužb na delovnem mestu, posledično pa je bilo nižje tudi nadomestilo plače. Zaposleni so v
manjši meri uveljavljali odsotnost zaradi varstva otrok, težav oziroma odsotnosti zaradi
ustavitve javnega prometa praktično ni bilo. Ukrep glede podaljšanja obdobja koriščenja
letnega dopusta se je izkazal za koristnega, saj je bilo nekaterim zaposlenim koriščenje
letnega dopusta objektivno onemogočeno. Dodatki v času epidemije so predstavljali nagrado
za delo večini zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, vendar je tudi iz te
analize razbrati, da so bili dodatki izplačevani različno, za delež ur, plačni skupini J kljub
pravni podlagi marsikje 30 % dodatek ni bil izplačan.
Analiza je posredno pokazala tudi na pomen socialnega dialoga, saj bi bili ukrepi interventne
zakonodaje lahko bolj usmerjeni k olajševanju situacije, v kateri so se znašli tudi ali predvsem
zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, če bi bil socialni dialog med partnerji
kvalitetnejši.
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni.
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja

