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Poziv občinam glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah
javnim in zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost
opravljajo v okviru mreže javne služb, in dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve javnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti

Vlada Republike Slovenije je s sklepom, št. 1007-46/2020/5 z dne 22. 4. 2020, (v nadaljnjem
besedilu: sklep vlade) določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev med neposredne proračunske uporabnike ter
kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikov na podlagi 71. člena
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu:
ZIUZEOP).
Sklep vlade med drugim tudi določa:
- konkretni obseg sredstev za konkretnega neposrednega proračunskega uporabnika, ki
ga je treba obravnavati kot zgornji limit sredstev, ki bi se lahko izplačal iz naslova
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije;
- način izplačila dodatka na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga uporabnik proračuna
naslovi na ustanovitelja, ta pa na Ministrstvo za finance;
- razdelitev sredstev na neposredne uporabnike proračuna, ki sredstva razdelijo
posrednim uporabnikom proračuna glede na pravice ustanovitelja (občini se kot
neposrednemu proračunskemu uporabniku s to razdelitvijo sredstev zagotavljajo
sredstva za izplačilo dodatka za posredne proračunske uporabnike, ki jih je ustanovila,
npr. za osnovno šolo ali zdravstveni dom; Ministrstvu za zdravje pa npr. za bolnišnice).
Iz sklepa vlade tudi izhaja, da so javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb s področja zdravstva
med bolj izpostavljenimi dejavnostmi, kar se je tudi upoštevalo pri določitvi sredstev.
Šesti odstavek 71. člena ZIUZEOP v nadaljevanju določa, da se za financiranje dodatka za delo
v rizičnih razmerah iz 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
(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) zagotovijo sredstva v proračunu Republike Slovenije tudi zasebnim izvajalcem

zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe (v nadaljnjem
besedilu: koncesionarji). Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje.
Glede na navedeno Ministrstvo za zdravje poziva občine, da v skladu s sklepom vlade in
omenjeno zakonodajo, upoštevaje pravice in obveznosti, ki izhajajo iz koncesijske
pogodbe in ustanoviteljskih pravic, na enakopraven, transparenten in pravičen način,
izpeljete postopke za izplačilo dodatka za rizične razmere (javnim zavodom in
koncesionarjem) ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije
(javnim zavodom).
Skupna skrb vseh deležnikov (posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov) ter
pristojnih ministrstev in Vlade Republike Slovenije je, da se izplačilo dodatkov izvede na
zakonit, transparenten in enakopraven način, upoštevaje, da so zaposleni v zdravstveni
dejavnosti ne glede na to, ali so zaposleni v javnih zavodih ali pri koncesionarju v času
epidemije svoje delo opravljali pod posebnimi pogoji in obremenitvami in pomembno prispevali
k uspešni zajezitvi te bolezni.
Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
dr. Tina BREGANT
državna sekretarka
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