
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 05
F: 01 251 77 55
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Datum: 15. 12. 2020
Številka: 1001-454/2020/47

Zadeva: Podrobnejša 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

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je na podlagi drugega odstavka 2. 
člena ter prvega in drugega odstavka 5. člena Pravilnika 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 z dne 14.12.2020; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), 
pripravilo navodila za uveljavljanje zahtevkov 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) za posredne uporabnike proračuna s področja zdravstva in zasebne
izvajalce zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe (v 
nadaljnjem besedilu: navodila ministrstva). 

Navodila ministrstva posredujemo javnim zdravstvenim zavodom (bolnišnicam, zdravstvenim 
domovom, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Zavodu za transfuzijsko medicino, Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sloveniji Transplantu), Železniškemu zdravstvenemu 
domu, Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, 

Javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj 
je RS ali občina 
Koncesionarji na sekundarni ravni v mreži 
javne zdravstvene službe 
Slovenija Transplant
Zavod za transfuzijsko medicino
Javna agencija za zdravila in medicinske 
pripomočke
Zdravniška zbornica
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Železniški zdravstveni dom
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Skupnost občin
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije 



koncesionarjem na sekundarni ravni v mreži javne zdravstvene službe, Zdravniški zbornici 
Slovenije (z namenom, da obvesti svoje člane), Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije  ter
Skupnosti občin, Združenju občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije (z namenom,
da obvestijo svoje članice). 

Postopek za pridobitev sredstev za izplačilo dodatka po KPJS bo potekal na primerljiv način kot 
v obdobju prve razglasitve epidemije.

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z izvajanjem 123. člena ZIUOPDVE se posredujejo po e-
pošti, na naslov: gp.mz@gov.si,  s sklicem na št. 1001-454/2020.

Navodilo ministrstva je objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje1.

S spoštovanjem,
    Tomaž Gantar
minister za zdravje

Vročiti:
- Javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je RS in občina – po e-pošti
- Koncesionarji na sekundarni ravni v mreži javne zdravstvene službei – 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

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