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NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV POSREDNIH PRORAČUNSKIH
UPORABNIKOV
S
PODROČJA
ZDRAVSTVA
IN
ZASEBNIH
IZVAJALCEV
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, KI DEJAVNOST OPRAVLJAJO V OKVIRU MREŽE JAVNE
SLUŽBE, V SKLADU S PRAVILNIKOM O POSTOPKU IN ROKIH ZA UVELJAVLJANJE
ZAHTEVKOV IZ 123. ČLENA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV
POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19

I.

Upravičenci za izplačilo dodatka

Upravičenci za izplačilo dodatka po 11. točki 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; v nadaljnjem besedilu: dodatek po KPJS) v višini 65 % urne postavke
osnovne plače javnega uslužbenca, ki delo opravljajo na deloviščih in delovnih mestih,
izpostavljenim nevarnim pogojem oziroma tveganju možne okužbe z nalezljivo boleznijo, na
podlagi internega akta delodajalca, so:
1. Javni uslužbenci v javnih zdravstvenih zavodih na primarni, sekundarni in terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti (vključno s specializanti, sekundariji in pripravniki) in drugi zavodi,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi pogodbe o zaposlitvi;
2. Zasebni izvajalci zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v mreži javne službe (v
nadaljnjem besedilu: koncesionarji) na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in zaposleni
pri koncesionarju, vendar le za zdravstvene dejavnosti, za katere jim je Ministrstvo za
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podelilo koncesijo za opravljanje javne službe
na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. Med zaposlene pri koncesionarjih štejejo tudi
specializanti, sekundariji in pripravniki in drugi zaposleni, ne glede na to, ali imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas ali za dopolnilno delo;
3. Koncesionarji, ki opravljajo dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in zaposleni
pri koncesionarju, vendar le za zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo na podlagi
podeljene koncesije občine. Med zaposlene pri koncesionarjih štejejo tudi specializanti,
sekundariji in pripravniki in drugi zaposleni, ne glede na to, ali imajo sklenjeno pogodba o
zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas ali za dopolnilno delo;
4. Koncesionarji, ki se v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS,
št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20; v nadaljnjem besedilu: Odredba) vključujejo v
izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključujejo
v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: NZV) iz
44.f člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13,
88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP); v nadaljnjem
besedilu ZZDej) oziroma neprekinjene nujne zdravniške pomoči (v nadaljnjem besedilu:
NMP) i z 4 5 . b člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 –

ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS).
Koncesionar se lahko v izvajanje NMP in NZV v javnem zdravstvenem zavodu vključuje le
na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem neprekinjenega zdravstvenega
varstva;
5. Zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki so na podlagi petega in sedmega
odstavka 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP)
začasno razporejeni k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali k izvajalcu socialno
varstvene storitve institucionalno varstvo v primerih povečanega obsega dela zaradi
zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19 (v
nadaljnjem besedilu: začasna razporeditev).
II. Časovno obdobje, v katerem so javni zdravstveni zavodi in koncesionarji
upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah
Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 146/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok) in Odlokom o razglasitvi epidemije
nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/20; v
nadaljnjem besedilu: nov Odlok) je bila od vključno 19. 10. 2020 do vključno 17. 12. 2020
razglašena epidemija, zato je ponovno izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka po KPJS.
Če bo epidemija razglašena tudi v času po 18. 12. 2020, se upošteva nov rok.
III. Osnova za obračun dodatka po KPJS
a. Javnim uslužbencem se dodatek po KPJS obračuna v višini 65 % urne postavke
osnovne plače javnega uslužbenca. Če javni uslužbenci opravljajo delo preko polnega
delovnega časa v pogojih iz 11. točke prvega odstavka in drugega odstavka 39. člena
KPJS in v skladu s prejeto razlago KPJS1, so upravičeni tudi do izplačila dodatka za
delo v rizičnih razmerah v okviru nadurnega dela.
b. Koncesionarjem se dodatek po KPJS v višini 65 % urne postavke obračuna od
dejanske urne postavke osnovne plače zaposlenega (in ne po standardih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS)), če je njena višina v
okviru urne postavke osnovne plače za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju.
Če dejanska urna postavka osnovna plača zaposlenega presega najvišjo osnovno
plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju, se za obračun dodatka upošteva
najvišja urna postavka osnovne plače iz javnega sektorja. Prav tako je minimalna
osnova za obračun dodatka urna postavka osnovne plače za primerljivo delovno mesto
v javnem sektorju. V pomoč prilagamo seznam delovnih mest z razponom plačnih
razredov in osnovnih plač v javnem sektorju (Priloga DM), kar upoštevajte pri
primerjavi dejanske urne postavke osnovne plače zaposlenega z urno postavko plače
1

»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 nalezljivih 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 razglašena epidemija.
Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih 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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za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. Koncesionarji so do dodatka po KPJS
upravičeni le za ure dela, ki so opravljene do plačnika ZZZS in v katerih se je dejansko
opravljalo delo v rizičnih razmerah glede na pogoje, kot jih določa KPJS in razlaga
KPJS. Če koncesionarji opravljajo delo preko polnega delovnega časa v pogojih iz 11.
točke prvega odstavka in drugega odstavka 39. člena KPJS in skladu s prejeto razlago
KPJS, so upravičeni tudi do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah v okviru
nadurnega dela.
Za plačilo dodatka po KPJS koncesionarjem, ki se vključujejo v NZV ali NMP, se
uporablja določba drugega odstavka 45.b člena ZZdrS, ki med drugim določa, da se na
področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva koncesionar vključuje v
zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči pod enakimi pogoji za delo in za
enako plačilo kot zdravnik, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu. Enako plačilo
pomeni, da koncesionar prejme plačilo v višini stroška, ki bi ga imel izvajalec
neprekinjene nujne zdravniške pomoči, če bi bil koncesionar zaposlen pri tem izvajalcu.
V primeru izračuna dodatkov samozaposlenih zdravnikov se navedeno upošteva tudi
pri določitvi osnove za izračun dodatka, saj si samozaposleni tekoče obračunavajo
prispevke od osnove, ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta.
Zavezanec za plačilo dodatka po KPJS koncesionarjem, ki se vključujejo v sistem NZV
in NMP na podlagi 44.f člena ZZDej ali 45.b člena ZZdrS, je javni zdravstveni zavod na
primarni ali sekundarni in terciarni ravni, s katerim ima koncesionar sklenjeno pogodbo
o vključevanju.
IV. Postopek in rok za posredovanje zahtevkov ministrstvu ali občini ustanoviteljici
1. Javni zdravstveni zavod na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
Javni zdravstveni zavod na primarni ravni zdravstvene dejavnosti zahtevek za izplačilo sredstev
za dodatek po KPJS posreduje ustanovitelju, tj. občini ustanoviteljici, najpozneje v 60 dneh od
dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo več
razglašena. Če je občin ustanoviteljic javnega zdravstvenega zavoda več, zahtevek posreduje
občini, v kateri ima zavod svoj sedež. K zahtevku priloži tudi izpolnjen obrazec »Priloga 1_JZZ«
v xls obliki, v katerega vpiše zahtevane podatke o upravičencih do dodatka po KPJS.
Občina zbere zahtevke javnih zdravstvenih zavodov na primarni ravni, podatke vključi v obrazec
Preglednica 2 in zbirni zahtevek, vključno z obrazcem, posreduje preko UJP-neta na Ministrstvo
za finance najpozneje v 90 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na
območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.
2. Koncesionar na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
Koncesionar na primarni ravni zdravstvene dejavnosti zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek
po KPJS, posreduje občini, ki mu je podelila koncesijo, najpozneje v 60 dneh od dneva, ko
epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena).
K zahtevku priloži izpolnjen obrazec »Priloga 2_KON«v xls obliki, v katerega vpiše zahtevane
podatke o upravičencih do dodatka po KPJS.
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Občina zbere zahtevke koncesionarjev na primarni ravni, podatke vključi v obrazec Preglednica
3 in zbirni zahtevek, vključno z obrazcem posreduje preko UJP-neta, na ministrstvo najpozneje
v 70 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
ne bo več razglašena.
Ministrstvo bo zbrane zahtevke posredovalo Ministrstvu za finance predvidoma v 20 dneh po
prejemu zahtevkov.
3. Javni zdravstveni zavod na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti
in koncesionar, ki mu je koncesijo podelilo ministrstvo
Javni zdravstveni zavod na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, oziroma
koncesionar, ki mu je koncesijo podelilo ministrstvo, zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek
po KPJS posreduje ministrstvu preko UJP-neta, in sicer najpozneje v 60 dneh od dneva, ko
epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.
K zahtevku priloži izpolnjen obrazec »Priloga 1_JZZ« v xls obliki, v katerega vpiše zahtevane
podatke o upravičencih do dodatka po KPJS.
Ministrstvo bo posredovalo Ministrstvu za finance predvidoma v 30 dneh po prejemu zahtevkov.
4. Vključevanje koncesionarja v izvajanje zdravstvene dejavnosti na podlagi NZV in
NMP
Če se v izvajanje zdravstvene dejavnosti vključuje tudi koncesionar, je upravičenec za izplačilo
sredstev javni zavod, pri katerem se koncesionar vključuje.
Javni zavod k zahtevku za izplačilo sredstev za dodatek po KPJS koncesionarju, ki se vključuje
v NZV ali NMP posreduje ministrstvu preko UJP-neta, in sicer najpozneje v 60 dneh od dneva,
ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 v drugem valu na območju Republike Slovenije ne bo
več razglašena. K zahtevku priloži izpolnjen obrazec »Priloga 3_NZV« v xls obliki, v katerega se
vpišejo zahtevani podatki o upravičencih do dodatka po KPJS.
Ministrstvo bo zbrane zahtevke posredovalo Ministrstvu za finance predvidoma v 30 dneh po
prejemu zahtevka.
V. Do dodatka po KPJS iz proračuna Republike Slovenije niso upravičeni/e:
a. osebe, ki ne opravljajo dela v nevarnih razmerah in njihova delovišča niso določena v
sklepu delodajalca;
b. osebe, ki imajo pri koncesionarju ali javnemu zdravstvenemu zavodu sklenjene podjemne
pogodbe ali druge civilno-pravne pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev;
c. direktorji koncesionarjev, in sicer za poslovodne naloge, ki jih opravljajo v skladu s pogodbo
o zaposlitvi;
d. direktorji in pomočniki direktorjev javnih zdravstvenih zavodov na primarni, sekundarni in
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti;
e. študenti in upokojeni zdravstveni in nezdravstveni delavci;
f. zaposleni, ki delo opravljajo od doma;
g. izvajalci, ki dejavnosti ne opravljajo v javni zdravstveni mreži in so začasno razporejeni v
izvajanje javne službe k izvajalcu zdravstvene dejavnosti v okviru javne mreže na podlagi
55. člena ZZUOOP.
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VI. Nadzor nad izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah
Predlagamo, da za potrebe morebitnega nadzora hranite vso dokumentacijo, povezano z
izplačili dodatkov po KPJS, pri čemer morajo biti posredovani zahtevki v skladu z zakonodajo in
organizacijo zdravstvenega varstva v času epidemije in evidencami. Za pravilnost izkazanih
podatkov za izplačilo dodatkov odgovarja poslovodstvo.
V skladu s 76. členom ZZDej lahko ministrstvo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za
zagotavljanje zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela izvede upravni nadzor, ki med
drugim obsega tudi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja zdravstvene
dejavnosti in področja materialnega poslovanja ter nadzor poslovanja, ki se nanaša na sredstva
javnih financ. V skladu Zakonom o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) je za
kontrolo celotne javne porabe v Republiki Sloveniji pristojno tudi Računsko sodišče Republike
Slovenije.
VII. Posredovanje zahtevka za izplačilo dodatka po KPJS
Izvajalci zdravstvene dejavnosti ali občine, ki zahtevke za financiranje dodatka po KPJS
predložijo ministrstvu, upoštevajo, da je skrajni rok za posredovanje zahtevka izvajalcev
zdravstvene dejavnosti najpozneje v 60 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID19 na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena in da se zahtevki posredujejo preko
UJP-net v elektronski obliki (e-Račun). Pri tem se upošteva:
- naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
- davčna številka: SI96395265;
- matična številka: 5030544000;
- IBAN: SI56011006300109972;
- pravna podlaga za zahtevek: 123. člen ZIUOPDVE, ter številka in datum internega akta,
ki določa dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in čas, ko so
zaposleni opravljali dela in naloge v nevarnih pogojih dela (internega akta ne
prilagajte);
- datum opravljene storitve: obdobje od 19. 10. 2020 do vključno 17. 12. 2020 oziroma do
preklica epidemije;
- kot rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30 dni;
- DDV se ne obračuna.
Izvajalci na zahtevku (e-Račun) za izplačilo dodatka po KPJS prikažejo obseg sredstev po
posameznih mesecih in skupaj. Znesek na obrazcih, navedenih po mesecih, se morajo ujemati
z zneskom na zahtevku (e-Račun). Če se ti podatki ne bodo ujemali, bo zahtevek zavrnjen.
Izvajalci lahko uveljavljajo zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek po KPJS tudi za
posamezen mesec ali skupaj za vse mesece naenkrat, pomembno je, da so podatki v zahtevku
in preglednici navedeni po mesecih. Obvezna priloga k zahtevku v obliki e-Računa so
obrazci, ki se posredujejo v xls obliki in ne v pdf obliki.
Tomaž Gantar
minister za zdravje
Priloge:
Priloga 1_JZZ
Priloga 2_KONC
Priloga 3_NZV
Priloga: interni akt (vzorec)
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