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Pojasnilo o upravičenosti do dodatka na podlagi 86. člena Zakona o
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu:
ZIUPOPDVE) za nevarnost in posebne obremenitve za osebe iz petega
odstavka 33. člena ZIUPOPDVE

Ministrstvo za zdravje je prejelo vprašanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti v zvezi z
izvajanjem 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu:
ZIUPOPDVE).
Uvodoma pojasnjujemo, da lahko Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v
okviru svojih pristojnosti posreduje le pojasnila glede izvajanja predpisov, ni pa pristojno za
razlago določb zakonov ali kolektivnih pogodb. Ob tem poudarjamo, da so navedena pojasnila
lahko v pomoč strokovni službi in delodajalcu, ki odloča o pravicah javnih uslužbencev na
podlagi zakona, podzakonskega akta ali kolektivne pogodbe, še vedno pa je odločanje v
konkretnem primeru v pristojnosti delodajalca. V nadaljevanju vam z vidika pristojnosti
ministrstva posredujemo naše mnenje v zvezi s tolmačenjem tega člena.
Na podlagi prvega odstavka 86. člena ZIUPOPDVE so tudi osebe iz petega odstavka 33. člena
tega zakona, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljene tveganju za svoje zdravje
oziroma prekomerno obremenjene zaradi obvladovanja epidemije, upravičene do dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 65 odstotkov urne postavke
osnovne plače zaposlenega za obdobje od 19. oktobra 2020 do preklica razglasitve epidemije.
Peti odstavek 33. člena ZIUPOPDVE med drugim določa, da so do dodatka iz prvega odstavka
tega člena za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, pod
pogoji iz 56. člena ZZUOOP upravičene osebe, ki pri izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena
ZZUOOP opravljajo delo prek zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec je izvajalec, ki ima z
izvajalcem iz prvega odstavka tega člena sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Glede na to, da se peti odstavek 33. člena ZIUPOPDVE sklicuje le na prvi odstavek istega
člena, so do omenjenega dodatka po veljavni zakonodaji upravičene le osebe, ki opravljajo delo
prek zunanjega izvajalca, in ki v sivih in rdečih conah pri izvajalcih socialno varstvenih

programov iz 18. člena Zakona o socialnem varstvu izvajajo nastanitveni program iz 3. člena
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19),
neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na
okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, ne pa tudi osebe, ki opravljajo delo prek zunanjega
izvajalca pri izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe.
Če bo prišlo do posega v te določbe, ki bodo dopolnile člen tako, da bo krog upravičencev
razširjen na osebe, ki opravljajo delo prek zunanjega izvajalca pri izvajalcu v mreži javne
zdravstvene službe, vas bomo o tem obvestili.
Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
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