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Zadeva: Dodatno pojasnilo k navodilu 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
Zveza: dopis št. 1001-454/2020/47 z dne 15.12.2021
Spoštovani,
Z dnem 13. 5. 2021 je začel veljati Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19
na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/21) iz katerega izhaja, da je epidemija
podaljšana do vključno 15. 6. 2021. Skladno s sprejetim odlokom, smo posodobili obrazce, ki so
obvezna priloga k zahtevku za uveljavljanje izplačila 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: KPJS) za
posredne uporabnike proračuna s področja zdravstva in zasebne izvajalce zdravstvenega
varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.

Posodobljeni obrazci in druga dodatna pojasnila so dostopna na naši spletni strani1 (Ministrstvo
za zdravje/Teme in projekti/Organiziranost zdravstvenega varstva/Izvajalci zdravstvene
dejavnosti/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 (Uradni
list RS, št. 187/20). V primeru, da bo epidemija dodatno še podaljšana, bomo z dnem
podaljšanja tudi posodobili obrazce in jih objavili na spletni strani.
Ponovno vas obveščamo, da je skrajni rok za posredovanje zahtevkov 60 dni od dneva, ko
epidemija nalezljive bolezni COVID 19 na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.
Predlagamo, da ponovno proučite vaše interne akte in preverite, ali je še vedno izpolnjen pogoj,
da je zaposleni izpostavljen nevarnim pogojem oz. tveganju možne okužbe z nalezljivo
boleznijo in da je s tem upravičen do dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS.
Ob tem pozivamo Zdravniško zbornico, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in
Združenje mestnih občin, naj s tem dodatnim pojasnilom seznanijo svoje člane.

Pri odgovoru na naš dopis se sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,
Helena Ulčar Šumčić
v. d. generalnega direktorja
Direktorat za zdravstveno ekonomiko
Vročiti:
-
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Javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je RS in občina – po e-pošti
Koncesionarji na sekundarni ravni v mreži javne zdravstvene službe – po e-pošti
Slovenija Transplant - info@slovenija-transplant.si – po e-pošti
Zavod za transfuzijsko medicino, info@ztm.si; central@ztm.si – po e-pošti
Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, info@jazmp.si;
momir.radulovic@jazmp.si – po e-pošti
Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
Železniški zdravstveni dom, matej.kolenc@zzd.si - po e-pošti
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – 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
Lekarniška zbornica, tajnistvo@lek-zbor.si – po e-pošti

https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/ in
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/

