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Zadeva:  Zahteva za dopolnitev 39. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske  
                dejavnosti v Republiki Sloveniji - Odgovor 
 
 
Spoštovani, 
 
dne 23. 6. 2020 ste na Ministrstvo za javno upravo z dopisom naslovili zahtevo za dopolnitev 1. 
točke 39. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) z 
določitvijo nadomestila plače zaposlenim, ki jim je odrejena karantena oziroma osamitev.  
 
V obrazložitvi ste navedli, da po prenehanju veljavnosti ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), zaposleni v primeru odrejene karantene niso več upravičeni 
do nadomestila plače v višini 80% osnove, temveč skladno z določbo šestega odstavka 137. 
člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (višja sila) prejmejo polovico plačila, do katerega bi 
bili sicer upravičeni, če bi delali. Navedli ste, da ni pravično, da se zaposlenim odvzame polovica 
plačila v primerih, ko jim je odrejeno, da v skupno korist omejevanja širitve bolezni ne hodijo na 
delo na sedež delodajalca. Vaš predlog dopolnitve KPND bi pomenil izplačilo nadomestila plače 
v primerih odrejene osamitve oziroma karantene v višini 100% osnove, osnova pa je plača 
preteklega meseca za poln delovni čas. 
 
V zvezi z vašo zahtevo, vam sporočamo, da je bila Vlada RS z njo seznanjenja na 61. dopisni 
seji dne 30. 6. 2020 in sprejela sklep št. 10100-2/2020/2 z dne 30. 6. 2020 s katerim je sprejela 
Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni 
dopust v letu 2020 in odgovor na pobudo oziroma zahtevo za ureditev nadomestila plače v 
primeru odrejene karantene, ki vam ju posredujemo v prilogi.  
 
V zvezi z vašo zahtevo je Vlada RS zapisala, da je bil upoštevaje predlog sindikalne strani, na 
sejah dne 24. in 28. 6. 2020, obravnavan predlog zakona, s katerim se na enak način ureja 
nadomestilo plače za čas odrejene karantene za zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. 

 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja 
 
g. Branimir Štrukelj 
predednik 
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Glede na navedeno Vlada RS meni, da ni potrebe po posebnem urejanju tega vprašanja v 
kolektivni pogodbi, kot je zahtevala KSJS v dopisu z dne 23. 6. 2020, niti razlogov za drugačno 
urejanje tega vprašanja samo za javni sektor.  
 
Ob tem še dodajamo, kot ste sicer že seznanjeni, je bil po sprejemu vladnega odgovora na vašo 
zahtevo dne 30. 6. 2020, v zakonodajnem postopku sprejet Zakon o interventnih ukrepih za 
pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20), ki je bil dne 10. 7. 2020 objavljen v 
Uradnem listu RS in v 2. poglavju v 13. do 23. člena ureja nadomestila plač delavcem zaradi 
odrejene karantene enotno za zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. 
 
 
Prijazen pozdrav, 
 
 

                                                                                              Boštjan Koritnik                                            
                                                                                              minister 

 
 
Poslano: 

− naslovniku po elektronski pošti (branimir.strukelj@sviz.si, bojan.hribar@konfederacija-
sjs.si)  

  
 Priloge:  

− sklep Vlade RS št. 10100-2/2020/2 z dne 30. 6. 2020, 
− Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa 

za letni dopust v letu 2020 in odgovor na pobudo oziroma zahtevo za ureditev 
nadomestila plače v primeru odrejene karantene. 
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