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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
764. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor 

(KPJS)

R A Z L A G A
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, 
telesno ali senzorno motnjo v zdravstvenih zavodih, v 
posebnih in splošnih socialnih zavodih, varstveno-delov-
nih centrih in zavodih za usposabljanje – četrti odstavek 
9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS

Sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. čle-
na KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena je napačen 
in se dejansko nanaša na 9. točko prvega odstavka 39. člena 
KPJS.

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne 
nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi 
agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epi-
zootij) – 11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim 
odstavkom 39. člena KPJS

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 nale-
zljivih 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 raz-
glašena epidemija.

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevar-
nih 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.
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POPRAVKI

765. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi 
za dele enot urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 
in OM-327, za novi most Daplast

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09 
in 38/10) objavljam

P O P R A V E K
Sklepa o lokacijski preveritvi za dele enot 
urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 in OM-327,  

za novi most Daplast

V Sklepu o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja pro-
stora ŠM-18, ŠM-19 in OM-327, za novi most Daplast (Uradni 
list RS, št. 31/20), se v 1. členu sklepa ena parcela s parcelno 
številko »464/1« spremeni tako, da se pravilno glasi »449/1«.

Št. 350-0012/2019
Slovenj Gradec, dne 5. aprila 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler
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