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Zadeva: Rok za oddajo zahtevkov za financiranje dodatka za delo v rizičnih 
razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost 
opravljajo v okviru mreže javne službe 

Ministrstvo za zdravje je občinam v zvezi s financiranjem dodatka za delo v rizičnih razmerah 
zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne 
službe posredovalo več dopisov, in sicer št. 1001-187/2020/19 z dne 9. 6. 2020, št. 1001-
187/2020/85 z dne 19. 6. 2020, ter št. 1001-187/2020/118 z dne 23. 6. 2020. Vsi dopisi so 
dostopni na spletni strani Ministrstva za zdravje, v okviru vsebine »Dodatki po Kolektivni 
pogodbi javnega sektorja za koncesionarje«: https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-
dejavnosti/.

Pojasnjujemo, da je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) v 78. členu določal, da 
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev iz ukrepov, določenih v ZIUZEOP1, in ukrepov, 
določenih z ZIUOOPE, ki prenehajo veljati 31. maja 2020, vložijo do 30. junija 2020, če 
ZIUZEOP in ZIUOOPE ne določata drugače. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi 
val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) pa je v drugem odstavku 38. člena določil, da ne glede 
na določbo 78. člena ZIUOOPE upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev za izplačilo dodatka 
za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni 
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 
69/17 in 80/18) in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu 
ZIUZEOP vložijo najpozneje do 31. avgusta 2020.

Zaradi navedenega predlagamo, da občine Ministrstvu za zdravje najpozneje do 7. 9. 2020 
izdajo morebitne nove račune preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) za zahtevke, ki še 
niso bili vključeni v prvotni zbirni zahtevek in ste jih občine prejele do 31. 8. 2020.

                                                  
1 Zakon 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)
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Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,
dr. Jerneja Farkaš Lainščak

državna sekretarka

Vročiti:
- Občine – po e-pošti
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si – po e-pošti
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si – po e-pošti
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