
Na podlagi 32. člena Statuta Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, 11. točke prvega 
odstavka in drugega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor - KPJS (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) in v 

skladu s sprejeto razlago 11. točke prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS 
(Uradni list RS, št. 48/20), na podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP 

(Uradni list RS, št. 49/20) v povezavi z 20. členom ZIUZEOP ter v povezavi z Odredbo o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 19/20) (v nadaljnjem besedilu: Odredba), direktorica Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice Mojca Pavšič, izdaja naslednji 

 

PRAVILNIK 

o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in pod posebnimi obremenitvami 

ter časovno obdobje opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami 

 

1. člen 

 

S tem Pravilnikom o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in pod posebnimi 
obremenitvami ter časovno obdobje opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih in pod posebnimi 

obremenitvam se določajo dela in naloge zaposlenih v obdobju razglašene epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: Pravilnik), ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in 

pod posebnimi obremenitvami ter čas, ko opravljajo dela in naloge v nevarnih pogojih dela in 

posebnih obremenitvah.  

 

Do dodatka za dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in pod posebnimi 

obremenitvami, so zaposleni upravičeni za vse opravljene efektivne ure, ki jih zaposleni opravijo na 

delovnem mestu pri delodajalcu. 

 

2. člen 

 

V nevarnih pogojih dela in pod posebnimi obremenitvami se opravljajo naslednja dela in naloge v 

določenem časovnem obdobju delovnega časa: 
 

Skupina  Opis dela in nalog ter upravičenci Dodatek k plači 

RDEČA CONA oziroma 
COVID–19 CONA 

Cona, ki je namenjena zdravstveni negi in oskrbi 

COVID-19 pozitivnih stanovalcev.  

 

Dodatek iz te vrstice pripada:  

- zaposlenim, ki so izvajali zdravstveno nego in 

oskrbo s COVID-19 pozitivnimi stanovalci, 

- preostali zaposleni, ki so delali neposredno v 

stiku s COVID-19 pozitivnimi stanovalci, 

- zaposleni, ki so čistili prostore te cone. 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 % po KPJS 

in  

- 35 % po 

ZIUZEOP. 

 Zaposleni plačne skupine B in direktorji 100 % urne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766


UPRAVNE FUNKCIJE  

 

 

socialnovarstvenih zavodov ali družb 
koncesionarjev, ki so nadpovprečno izpostavljeni 
možnosti okužbe z COVID-19 zaradi  neposrednega 

dela z obolelimi ali stanovalci s sumom na okužbo 

ali so nadpovprečno obremenjeni kot posledica 

stanja zaradi epidemije. 

Dodatek iz te vrstice pripada:  

- direktorjem doma starejših ali posebnega 

socialnovarstvenega zavoda, ki so delali 

neposredno v stiku s COVID-19 pozitivnimi 

stanovalci ali stanovalci s sumom na 

okužbo ali so nadpovprečno obremenjeni; 
- vsi ostali zaposleni iz plačne skupine B, ki so 

delali neposredno v stiku s COVID-19 

pozitivnimi stanovalci ali stanovalci s 

sumom na okužbo ali so nadpovprečno 
obremenjeni. 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 0 % po KPJS in  

- 100 % po 

ZIUZEOP 

SIVA CONA in 

IZOLACIJA 

Cona, ki je namenjena zdravstveni negi in oskrbi 

stanovalcev, za katere ni s testom dokazano, da je 

COVID-19 pozitiven, je pa potrebna izolacija v 

prostorih, namenjenih za sivo cono. 

 

Dodatek iz te vrstice pripada:  

- zaposlenim, ki so izvajali zdravstveno nego in 

oskrbo s temi stanovalci, 

- preostali zaposleni, ki so delali neposredno v 

stiku s temi stanovalci, 

- zaposleni, ki so čistili prostore te cone. 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 % po KPJS 

in  

- 35 % po 

ZIUZEOP) 

SLUŽBA POMOČI NA 
DOMU IN RAZVOZ 

KOSIL  

Zaposleni, ki je izvajanja pomoč na domu in razvoz 

kosil izven zavoda in je bil s tem še dodatno 
podvržen nevarnim stikom z drugimi. 

Zaposlenemu se na podlagi evidentirane prisotnosti 

izvajanja pomoči na domu in razvoza kosil (službeni 
izhod in službenih prihod) izplača dodatek iz te 
vrstice. 

Za ostale ure zaposlenemu pripada 65 % dodatek 

po KPJS. 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 % po KPJS 

in 

- 35 % po 

ZIUZEOP 

 

KUHINJA 

Zaposleni, ki je delal v pogojih, ko je ali bi lahko bilo 

ogroženo zdravje zaposlenega zaradi 
izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, 

zaradi katere je bila razglašena epidemija, in dela z 
izločki stanovalcev. Zaradi nove organizacije dela so 

bili zaposlenim v kuhinji dodeljene dodatne naloge 

in vsakodneven stik z uporabniki ter čiščenjem 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 %  po KPJS 



posode zunanjih uporabnikov kosil.  in 

- 25 %  po 

ZIUZEOP) 

ČIŠČENJE, DELO V 
PRALNICI  

Zaposleni, ki je delal v pogojih, ko je ali bi lahko bilo 

ogroženo zdravje zaposlenega zaradi 

izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, 
zaradi katere je bila razglašena epidemija, in dela z 
izločki stanovalcev. 

75 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 %  po KPJS 

in 

- 10 %  po 

ZIUZEOP) 

VZDRŽEVANJE IN 
EKONOM TER 

ZAPOSLENI, KI SO 

IZVAJALI NAKUPE V 

TRGOVINAH IN HODILI 

NA POŠTO 

Zaposleni, ki je delal v pogojih, ko je, ali bi lahko bilo 

ogroženo zdravje zaposlenega zaradi 

izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, 
zaradi katere je bila razglašena epidemija. 

Zaposlenemu se na podlagi opisa del in nalog pri 

izvajanju nabave (službeni izhod in službenih 
prihod), izplača dodatek iz te vrstice. 

Za ostale ure zaposlenemu pripada 65 % dodatek 

po KPJS. 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 %  po KPJS 

in 

- 30 %  po 

ZIUZEOP) 

RECEPCIJA 

Zaposleni, ki je delal v pogojih, ko je, ali bi lahko bilo 

ogroženo zdravje zaposlenega zaradi 

izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, 
zaradi katere je bila razglašena epidemija. 

Zaradi neposrednega stika z zunanjimi (merjenje 

vročine ob prihodu ter uporabniki (razdeljevanje 
pokojnin, preseljevanje,...) 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 %  po KPJS 

in 

- 20 %  po 

ZIUZEOP) 

VSI DELAVCI NA 

ODDELKU 

Oddelek ki je  bil namenjen zdravstveni negi in oskrbi 

stanovalcev, za katere ni s testom dokazano, da je 

COVID-19 pozitiven. 

 

Dodatek iz te vrstice pripada:  

- zaposlenim, ki so izvajali zdravstveno nego in 

oskrbo s temi stanovalci, 

- preostali zaposleni, ki so delali neposredno v 

stiku s temi stanovalci, 

zaposleni, ki so čistili prostore oddelkov. 

100 % urne 

postavke osnovne 

plače za vse 

evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 %  po  KPJS 

in  

- 25 %  po 

ZIUZEOP 

UPRAVNE FUNKCIJE  Zaposleni, ki niso v plačni skupini B, in sicer za vse 75 % urne 



opravljene efektivne ure, ki jih zaposleni opravijo na 

delovnem mestu v zavodu. 

-  

postavke osnovne 

plače za vse 
evidentirane ure 

dela, od tega 

dodatek: 

- 65 %  po KPJS 

in  

- 10 % - 30 % 

po ZIUZEOP 

PREOSTALI 
Vsi preostali zaposleni, ki so delali na sedežu zavoda 
ter niso navedeni v zgornjih vrsticah.  

65 %  urne 

postavke osnovne 

plače po KPJS za 
vse evidentirane 

ure dela 

DELO OD DOMA Vsi zaposleni, ki so delali od doma. 

dodatek po KPJS 

ali ZIUZEOP ne 

pripada 

 

 

3. člen 

 

Podlaga za določitev delovnega časa iz prejšnjega odstavka je evidenca o delovnem času.  
 

 

4. člen 

 

 

Ta Pravilnik začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od vključno 12. marca 2020 od 18. ure 
dalje. 

 

 

 

 

Jesenice, 4.5.2020                                              Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

Direktorica 

Mojca Pavšič 

  

 


