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Zadeva:  Obračun dodatkov k plačam javnih uslužbencev zaposlenih v 

Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji in IRSNZ za mesec marec 
2020  

  
 
Spoštovani. 
 
V Policijskem sindikatu Slovenije smo bili s strani članov obveščeni, da jim pri plači za mesec 
marec ni bil obračunan dodatek po KPJS z oznako C223 in dodatek  po ZIUZEOP z oznako C070, 
upoštevaje čas razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji oz. v času opravljanja nalog na 
območjih ter mejnih območjih držav, kjer je bila razglašena epidemija. 
 
Pozivamo vas, da preverite pravilnost obračunov plač zaposlenih za obdobje in dodatek:   
 

− obdobje pred razglasitvijo epidemije (pred 12.3.2020 pred 18:00 uro), na vstopnih 
točkah z Republiko Italijo, ki je epidemijo razglasila že pred razglasitvijo epidemije v 
Republiki Sloveniji – obračun dodatka po KPJS C223; 

− obdobje za opravljeno delo od 12.3.2020 od 18:00 do 24.00 ure – obračun dodatka po 
KPJS C223 in 

− obdobje za opravljeno delo od 13.5.2020 od 00:00 ure naprej – obračun dodatka po KPJS 
C223 in dodatka po ZIUZEOP – C070. 

 
Istočasno vas obveščamo, da smo pri pregledu plačilnih list ugotovili, da je bil pripadnikom 
PPE za čas neposrednega izvajanja nalog PPE v času pred razglašeno epidemijo (vstopne 
točke z Republiko Italijo) in v času razglašene epidemije obračunan zgolj dodatek po 2. 
točki, 39. člena KPJS (C201), ne pa tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. 
točke, 39. člena KPJS kot tudi ne dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP. Še več, pripadnikom PPE je bil čas opravljanja 
neposrednega izvajanja nalog PPE celo izločen iz skupnega števila opravljenih ur dela v času 
razglašene epidemije za obračun dodatkov.  
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V Policijskem sindikatu Slovenije vas zato opozarjamo, da je takšen način obračuna dela v 
nasprotju z določbami KPJS. Dodatka za neposredno delo v PPE (2. točka, 39. člena KPJS - C201) 
in za delo v rizičnih razmerah (11. točka, 39. člena KPJS - C223) se namreč skladno s kolektivno 
pogodbe ne izključujeta, zato menimo, da bi morali zaposlenim obračunati oba dodatka! 
Glede na to, da 71. člen ZIUZEOP v 3. odstavku izrecno določa, da lahko javni uslužbenci iz 
naslova dodatka po 11. točki, 39. člena KPJS in dodatka iz ZIUZEOP za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije prejmejo skupaj največ 100 % urne postavke osnovne plače 
zaposlenega menimo, da so pripadniki PPE za čas neposrednega izvajanja nalog PPE 
oškodovani za obračun dodatka po 11. točki 39. člena KPJS in dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije na podlagi ZIUZEOP. Pozivamo vas, da 
nepravilnost odpravite pri obračunu plače za mesec april, s poračunom ur za mesec 
marec. V nasprotnem bomo šteli, da namerno kršite jasne določbe KPJS in pravice zaposlenih. 
 
Dodatno vas pozivamo, da nam posredujete tudi pojasnilo o dejanskem obračunu ur dela in 
obračunu dodatkov za delo v rizičnih razmerah (KPJS) in za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije (ZIUZEOP) ter obračunu dnevnic za delo v tujini za tiste javne uslužbence, ki so 
opravljali dela in naloge v mešanih patruljah na območju Republike Italije in sicer:  
 

− obdobje pred razglasitvijo epidemije (pred 12.3.2020 pred 18:00 uro) – obračun dodatka 
po KPJS C223; 

− obdobje za opravljeno delo od 12.3.2020 od 18:00 do 24.00 ure – obračun dodatka po 
KPJS C223; 

− obdobje za opravljeno delo od 13.5.2020 od 00:00 ure naprej – obračun dodatka po KPJS 
C223 in dodatka po ZIUZEOP – C070 in 

− izplačila dnevnic za delo v tujini.  
 
Odgovor nam posredujte v elektronski obliki na e-naslov info@pss-slo.org . Za posredovanje 
zahtevanega podatka se vam v naprej zahvaljujemo.  
 
 
 
 

Rok Cvetko 
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