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Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Uroš Lampret, državni sekretar 
 
Zadeva: Zahteva za plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah – epidemiji zaposlenim, napotenim 
  na delo v tujini (MOM in MSSVT) 
Zveza:   Dopis SVS z dne 26. 4. 2020 Plačilo dodatkov pripadnikom Slovenske vojske v času epidemije 

 Usmeritve za določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 
 nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) za zaposlene, napotene na delo v tujini  
 Epidemija / pandemija v državah s pripadniki na MOM in MSSVT 

 
Spoštovani državni sekretar. 
 
Zahvaljujemo se za vaš odgovor na naš dopis (v zvezi) z naslovom Plačilo dodatkov pripadnikom 
Slovenske vojske v času epidemije - pojasnilo št. 101-3/2020-36 z dne 1. 6. 2020 in za posredovanje 
dopisa Generalštaba Pojasnilo v zvezi z zahtevo Sindikata vojakov Slovenije glede plačila dodatkov 
pripadnikom SV v času epidemije št. 101-3/2020-29 z dne 15. 5. 2020, ter vse priloge. Odgovori in vse 
prejeto v prilogah obeh pojasnil je za nas korektno urejeno in nas veseli, da ste po našem pozivu področje 
plačila v času epidemije korektno uredili v okviru vaših pristojnosti. Na vas pa se tokrat obračamo, ker 
po preklicu epidemije v Republiki Sloveniji ostaja neurejeno področje plačila dodatka za delo v rizičnih 
razmerah – epidemiji zaposlenim, napotenim na delo v tujini (MOM in MSSVT). 
 
Na nas se obračajo mnogi člani in pripadniki iz mednarodnih operacij in misij (MOM) ter mirnodobnih 
struktur Slovenske vojske v tujini (MSSVT), predvsem iz operacije KFOR na Kosovu. Obveščajo nas, 
da jim je bilo pojasnjeno, da je z 31. majem v Sloveniji konec epidemije in jim zaradi tega dodatek za 
delo v rizičnih razmerah – epidemiji v skladu z usmeritvami navedenimi v zvezi ne pripada več.  
 
Ob tem je pomembno dejstvo, da je na Kosovu in drugih državah izvajanja MOM in MSSVT še vedno 
epidemija / pandemija.  
 
Za pripadnike SV na MOM in MSSVT zahtevamo, da se ustrezno uredi plačilo za opravljeno delo v 
rizičnih razmerah / pandemiji tudi od 1. junija dalje in se pripadnikom plačilo poračuna tudi za nazaj.  
 
Menimo, da v državah z razglašeno epidemijo ne more biti razlog za ukinitev dodatka za delo v 
nevarnih razmerah epidemije preklic epidemije v Republiki Sloveniji z 31. majem 2020. Kriterij 
oz. merilo za pripadanje dodatka je lahko epidemiološko stanje v državah opravljanja dela na MOM in 
MSSVT oz. razglašenost epidemije. V večini teh držav je še vedno epidemija in pripadniki tudi delajo 
v razmerah epidemije pod ustreznimi ukrepi za zajezitev epidemije / pandemije. 
 
Zahtevamo, da se v zvezi navedene usmeritve izdajo ponovno za države opravljanja dela na MOM in 
MSSVT z veljavo od 1. junija 2020 in da se dodatek poračuna za nazaj ter redno izplačuje do preklica 
epidemije v državah opravljanja dela na MOM in MSSVT. Prosimo vas, da nas o rešitvah 
izpostavljenega obveščate. 
 
S spoštovanjem,        Gvido Novak      

  predsednik 
 
Poslano z e-pošto: 
– naslovniku, 
– načelnik Generalštaba brig. Robert Glavaš, 
Obveščanje članov z objavo na spletu brez prilog in z e-pošto s prilogami odgovora MORS in GŠSV. 
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