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Zadeva: Zahteva za dostop do informacij javnega značaja – izplačilo sredstev za dodatek za 

delo v rizičnih razmerah v vzgoji in izobraževanju  

 

Spoštovani, 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na podlagi Zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in 117/06 – ZdavP-2, 

23/14 in 50/14; ZDIJZ) naslovni organ zaproša za dostop do informacij javnega značaja, in sicer 

za dostop do podatkov, povezanih z zagotavljanjem proračunskih sredstev Republike Slovenije 

za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah javnih uslužbencev v dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja. 

Kot je znano, pravico do omenjenega dodatka opredeljuje 11. točka 39. člena Kolektivne 

pogodbe za javni sektor skupaj z njeno razlago (KPJS), interventna zakonodaja pa določa, da 

se sredstva za dodatek zagotavljajo iz sredstev proračuna RS. Zagotovijo se na podlagi 

zahtevkov delodajalcev v javnem sektorju svojim ustanoviteljem (občini oz. resornemu 

ministrstvu), ti pa jih posredujejo Ministrstvu za finance (MF). Slednje nato zagotovi namenska 

sredstva ustanoviteljem, le-ti pa delodajalcem v javnem sektorju, ki dodatek izplačajo javnim 

uslužbencem, ki so do njega upravičeni. 

Na sindikat se obrača večje število naših članic in članov, javnih uslužbencev iz vrtcev in šol, 

katerim dodatek za pretekle mesece, četudi so bili do njega upravičeni, še ni bil izplačan.  Med 

drugim jih zanima, ali je MF sredstva za izplačilo dodatka že izplačalo ustanoviteljem javnih 

zavodov, v katerih so zaposleni. 
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Na podlagi ZDIJZ naslovni organ zaprošamo za dostop do informacij javnega značaja – točneje 

do dokumentov ali priklicanih podatkov iz le-teh, iz katerih bo razvidno: 

- katerim občinam in za katere mesece tega koledarskega leta je MF že nakazalo 

proračunska sredstva za izplačilo omenjenega dodatka;  

 

- kolikšni so bili obsegi izplačanih proračunskih sredstev občinam za posamezne delodajalce 

v javnem sektorju, ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (obseg sredstev za 

posamezno javno OŠ in vrtec iz določene občine  za mesec januar, februar, marec itd.);  

 

- kolikšen je obseg izplačanih proračunskih sredstev za dodatek za vse delodajalce v javnem 

sektorju iz posamezne občine, če MF s podatki iz prejšnje alineje slučajno ne razpolaga); 

 

- za katere mesece je MF že nakazalo proračunska sredstva Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) za izplačilo dodatka za zaposlene pri delodajalcih v javnem 

sektorju, katerih ustanovitelj je MIZŠ (dijaški domovi, srednje šole, zavodi za otroke s 

posebnimi potrebami itd.) 

 

- kolikšni so bili obsegi izplačanih sredstev MIZŠ za posamezne delodajalce iz prejšnje alineje 

(obseg sredstev za posamezno srednjo šolo ali dijaški dom za mesec januar, februar, marec 

ipd.).  

Ker gre za podatke, s katerimi naj bi razpolagal naslovni organ, ki je zavezan k posredovanju 

informacij javnega značaja, menimo, da gre za informacije javnega značaja. Še zlasti, ker gre 

za podatke o porabi javnih sredstev in so povezani z opravljanjem delovnih razmerij javnih 

uslužbencev, ko dostopa do njih praviloma ni moč omejiti (tretji odstavek 6. člena ZDIJZ).  

Prosimo vas, da nam omogočite vpogledati v omenjene podatke elektronsko oziroma da nam 

jih zagotovite po elektronski pošti, in sicer na naslov e-pošte: tajnistvo@sviz.si.  

 

Z lepimi pozdravi,   

 

         Branimir Štrukelj,  

         glavni tajnik SVIZ Slovenije  
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