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Zadeva: Informacije za izvajalce
V Uradnem listu RS, št. 146/20 je bil dne 18. 10. 2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije
nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bila od vključno 19.
10. 2020 do vključno 17. 11. 2020 razglašena epidemija.
Naraščanje števila obolelih z okužbo s Covid-19 zahteva okrepljeno medsebojno sodelovanje,
pomoč in izmenjavo dobrih praks, tako med pristojnimi ministrstvi kot med izvajalci, zato
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu
MDDSZ) v nadaljevanju posreduje naslednja pojasnila za delo.
1. Dosledno izvajanje protokola in navodil za preprečevanje in obvladovanje okužb
s COVID-19
MDDSZ želi izpostaviti pomembnost doslednega upoštevanja izvajanja protokola in navodil za
preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19, ki obsega splošna navodila glede
preprečevanja in obvladovanja okužb pri pomoči na domu ter postopke v primeru izvajanja
storitve v primeru suma ali okužbe na COVID-19. Protokol in navodila so objavljena na naslednji
spletni strani MDDSZ:
https://www.gov.si/teme/pomoc-na-domu/

2. Zaščitna oprema
Z razglasitvijo epidemije se je aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki od vseh deležnikov,
med katere sodijo tudi izvajalci socialno varstvenih storitev, zahteva zagotavljanje stalne zaloge
zaščitnih in drugih sredstev in opreme za 1 mesec svojega delovanja ter načrtovanje rezerve za
3 mesečno delovanje v pogojih epidemije.
Vlada RS je ocenila, da v Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno
prečiščeno besedilo in 83/12) ni ustrezne zakonske podlage, na podlagi katere bi Vlada RS
sprejela odločitev, da sprosti blagovne rezerve, zato je obveznost za nabavo zaščitnih sredstev
na strani izvajalcev socialno varstvenih storitev.
MDDSZ želi opozoriti na dosledno upoštevanje državnega načrta.
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3. Dodatki za delo v rizičnih razmerah v času epidemije
Z razglasitvijo epidemije je izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih
razmerah kot ga določa 11. točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17,
69/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu KPJS) v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
Pojasnilo glede izvajanja navedene določbe je podalo Ministrstvo za javno upravo v dopisu
Razglasitev epidemije – izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah in vzorec sklepa o
določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja
del in nalog v nevarnih pogojih št. 1002-1259/2020/1 z dne 19. 10. 2020.

4. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Državni zbor je 15. 10. 2020 sprejel peti protikorona paket, to je Zakon o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljnjem besedilu ZZUOOP), ki je sprejel naslednje
začasne ukrepe na področju socialnega varstva, ki se tičejo pomoči na domu:
-

dodatek za izvajalce iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu
(izvajalci pomoči na domu), ki delajo z uporabnikom, obolelim za COVID-19. Ta
dodatek se sicer ne uporablja v času razglašene epidemije. V času epidemije se
namreč uporablja 11. točka prvega odstavka 39. člena KPJS (tč. 3 tega dopisa),

-

financiranje enomesečne osebne varovalne opreme (81. člen).

5. Cepljenje proti gripi
MZ je že podalo priporočila za sezonsko cepljenje proti gripi, ki veljajo še zlasti za vse
zaposlene na področju zdravstva in socialnega varstva ter za starejše osebe. MDDSZ želi
ponovno poudariti pomen cepljenja tako za uporabnike kot zaposlene.
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