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Na podlagi petega odstavka 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni 
list RS, št. 112/21) minister za finance izdaja

NAVODILO O NAČINU IZSTAVITVE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA 
DODATEK ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
IZ 42. ČLENA ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, v nadaljnjem besedilu: 
ZNUPZ) v 42. členu določa, da funkcionarjem plačne podskupine A5, kot jih določa Priloga 3 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), ter 
županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene epidemije 
COVID-19 pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 eurov mesečno. 
Če funkcije ne opravljajo ves koledarski mesec oziroma če epidemija COVID-19 ni razglašena 
za ves koledarski mesec, so upravičeni do sorazmernega dela dodatka, glede na število dni 
opravljanja funkcije v posameznem koledarskem mesecu in glede na število dni razglašene 
epidemije COVID-19 v posameznem koledarskem mesecu. Dodatek v isti višini in pod enakimi 
pogoji pripada tudi direktorjem občinskih uprav in načelnikom upravnih enot.

V prejšnjem odstavku navedene dodatke je treba upravičencem izplačati najkasneje do 31. 
avgusta 2021.

V četrtem odstavku 42. člena ZNUPZ je določeno tudi, da se zahtevki za izplačilo sredstev 
vložijo pri Ministrstvu za finance, za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021, najpozneje 
do 31. julija 2021. Ker je datum do katerega je treba vložiti zahtevke na Ministrstvo za finance 
določen z zakonom, je v tem delu treba opozoriti, da bo Ministrstvo za finance vse zahtevke, ki 
bodo vloženi po 31. juliju 2021 zavrnilo. Navedeni rok za vložitev zahtevka je materialni 
prekluzivni rok in s potekom takega roka pravica zahtevati sredstva iz proračuna države 
preneha.

DOLOČITEV DODATKA ZA POSAMEZNI MESEC

VSE OBČINE
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO



Iz prvega odstavka 42. ZNUPZ izhaja, da županom in podžupanom pripada dodatek za 
nevarnost in posebne obremenitve za vse dni opravljanja funkcije v posameznem mesecu. 
Navedeno pomeni, da podlaga za izplačilo dodatka ni zgolj dejstvo, da je posameznik 
funkcionar, ampak mu pripada dodatek zaradi opravljanja dela ali izvrševanja funkcije v 
nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami. Konkretno se višina dodatka v tistih 
mesecih, ko je bil posameznik odsoten, izračuna tako, da se znesek dodatka v višini 200 EUR
bruto deli s številom delovnih dni tistega meseca in pomnoži s številom dni, ko je bil posameznik 
izpostavljen nevarnosti in posebnim obremenitvam. Če je bil npr. nepoklicni župan podžupan
posamezen dan v mesecu odsoten oziroma ni bil na razpolago za izvrševanje svoje funkcije mu 
za ta dan dodatek, ki je vezan na nevarnost in posebne obremenitve, ne pripada.

VIŠINA DODATKA IZ 42. ČLENA ZNUPZ

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve iz 42. člena ZNUPZ v nominalni višini 200 eurov 
mesečno predstavlja bruto znesek.

Zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek iz prejšnjega odstavka se izstavi v celotni vrednosti 
obveznosti delodajalca za izplačilo navedenega dodatka, torej v bruto-bruto znesku.

NAČIN IZSTAVITVE ZAHTEVKOV

Za občine:
Občina za župana, podžupane in direktorje občinskih uprav pripravi zahtevek, ki vsebuje 
podatke iz Priloge 1 tega navodila in ki je dostopna tudi na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ in ga pošlje Ministrstvu za finance na 
obrazcu  v ».pdf« obliki na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, sklic na št. 410-158/2021, 
najpozneje do 31. 7. 2021. 

Zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve se pripravi za 
vsak mesec posebej in zajema podatke za župana, podžupane in direktorje občinskih uprav, pri 
tem pa se navede tudi skupna višina zahtevanih sredstev.

Za upravne enote:
Ministrstvo za javno upravo od upravnih enot, kot pristojni resor, zbere podatke za zagotovitev 
sredstev za izplačilo dodatka načelnikom upravnih enot ter pripravi skupni zahtevek za vse 
upravne enote, ki ga pošlje Ministrstvu za finance. Zahtevek se pripravi na obrazcu iz Priloge 2 
tega navodila (dostopna tudi na osrednjem sp le tnem mestu  državne uprave 
https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/) iz katerega so razvidni podatki tako za posamezno 
upravno enoto kot tudi mesec na katerega se obveznost nanaša.

Za realizacijo zagotovitve sredstev in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve  
načelnikom upravnih enot, se bo pri Ministrstvu za javno upravo odprla posebna postavka z 
nazivom »Dodatki po 42. členu ZNUPZ-COVID-19 - UE« v okviru podprograma: 230401 
Sredstva za financiranje epidemije.

PLAČILNI ROKI

Ministrstvo za finance bo občinam dodatek izplačalo v roku, ki je določen v prvem odstavku 32. 
člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21).



Ministrstvo za finance bo predlog sklepa za razporeditev pravic porabe na podlagi predloženega 
zahtevka za financiranje dodatka iz 42. člena ZNUPZ na posebno postavko pri Ministrstvu za 
javno upravo predložilo Vladi Republike Slovenije v sprejem. 

Obvestitev upravnih enot
Ministrstvo za javno upravo s tem navodilom seznani vse upravne enote.

  Mag. Andrej ŠIRCELJ
                 MINISTER

     

V vednost:
- Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, e-naslov: 

info@skupnostobcin.si
- Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

info@zdruzenjeobcin.si
- Združenje mestnih občin Sloveni je,  Mestni  t rg 1,  1000 Ljubl jana, e-naslov: 

zmos@koper.si
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