Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in rokih za
uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19
Na podlagi Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 morajo pristojni
resorji (neposredni uporabniki proračuna države) in občine pripraviti zahtevke za pridobitev
sredstev iz proračuna države in jih posredovati v reševanje Ministrstvu za finance. Podatki iz
preglednic, ki jih pristojni resor oziroma občina zbere od subjektov, ki spadajo v njegovo
pristojnost, so podlaga za pripravo zbirnega zahtevka.

Preglednica 1: Javni sektor - neposredni proračunski uporabniki
Neposredni proračunski uporabnik
(občine ali države)

Število
vseh
zaposlenih

Dodatek po KPJS (65% urne postavke)
Število
upravičencev
do dodatka

Skupni znesek
bruto/bruto

Preglednica 2: Javni sektor - posredni proračunski uporabniki
Dodatek po KPJS (65% urne postavke)
Posredni proračunski uporabnik *
(občine ali države glede na ustanoviteljske
pravice)

Število
vseh
zaposlenih

* javni zavod, javna agencija, javni sklad in tudi JGZ

Število
upravičencev
do dodatka

Skupni znesek
bruto/bruto

Preglednica 3: Zasebni sektor - socialno in zdravstveno varstvo ter zasebni vrtci
Dodatek po KPJS (65% urne postavke)
Zasebni izvajalci **
(sociala, zdravstvo in zasebni vrtci)

Število
Število
Število
vseh
opravljenih ur Skupni znesek
zaposlenih upravičencev
v nevarnih
bruto/bruto
do dodatka
razmerah

** izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter
zasebni vrtci s koncesijo in zasebni vrtci

IZVEDBENA POJASNILA:
1. Javni sektor
Neposredni uporabniki državnega proračuna in občine zberejo podatke za zagotovitev
sredstev za izplačilo dodatkov javnim uslužbencem iz državnega proračuna od
delodajalcev javnega sektorja, kot ga definira Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in
sicer glede na ustanoviteljske pravice (torej ne glede na to, od kje se financirajo njihove
plače).
Pristojni resor oziroma občina Ministrstvu za finance predloži zahtevek za dodelitev
sredstev na spodnjem obrazcu, ki je na razpolago tudi v Excel tabeli - Priloga 1.
Zahtevek za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE - neposredni proračunski uporabniki za mesec ______________ v
pristojnosti __________________________
Dodatek po KPJS (65% urne postavke)
Neposredni proračunski uporabnik

Skupaj za kto 400+401

Število
vseh
zaposlenih

0

Število
upravičencev
do dodatka

Skupni znesek
bruto/bruto

0

Podatki o upravičencih in višini potrebnih sredstev za izplačilo dodatkov pri neposrednem
uporabniku državnega ali občinskega proračuna

0,00

Zahtevek za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE - posredni proračunski uporabniki za mesec ______________ v
pristojnosti __________________________
Dodatek po KPJS (65% urne postavke)
Skupine posrednih proračunskih
uporabnikov

Skupaj za posredne uporabnike

Število
vseh
zaposlenih

0

Število
upravičencev
do dodatka

Skupni znesek
bruto/bruto

0

0,00

Zbirni podatki o upravičencih in višini potrebnih sredstev za izplačilo dodatkov pri posrednih
uporabnikih, ki spadajo v pristojnost posameznega resorja oziroma občine (npr. domovi za
ostarele, univerze, bolnice, zdravstveni domovi, knjižnice, osnovne šole, ipd.)

a. Državna raven
Neposredni uporabniki državnega proračuna zahtevek za svoje zaposlene in zaposlene
pri posrednih uporabnikih iz njegove pristojnosti posredujejo Ministrstvu za finance na
elektronski naslov: gp.mf@gov.si, sklic na št. 4103-12/2020.
Pripadajoča sredstva se bodo zagotavljala na posebni postavki na kateri bo uporabnik
evidentiral izplačilo dodatka tako svojim zaposlenim (konto 400 in 401) kot tudi nakazila
posrednim uporabnikom (konto 413).
Za vse proračunske uporabnike bo za proračunsko leto 2021 Ministrstvo za finance
predlagalo Vladi RS odprtje novih proračunskih postavk z nazivom: »Dodatki po 123.
členu ZIUOPDVE - COVID-19«. Nadalje bo Ministrstvo za finance, na predlog
predlagatelja finančnega načrta, uvrstilo ukrep v veljavni NRP za izvedbo financiranja
dodatka (11. točka 39. člena KPJS) na podlagi 123. člena ZIUOPDVE. Predlagamo, da
uporabnik določi naziv ukrepa kot npr. Dodatki 123. člen ZIUOPDVE - COVID-19 (z
obvezno navedbo COVID – 19). Vloga za uvrstitev ukrepa v NRP mora vsebovati
najmanj podatke, ki omogočajo opredelitev osnovnih elementov ukrepa (podatki, ki
opisujejo ukrep so: kdo, komu, za kaj, na kateri podlagi, koliko, kdaj), oceno izhodiščne
vrednosti in okvirni finančni načrt.
b. Lokalna raven
Občine zahtevek za zaposlene pri svojih neposrednih in posrednih uporabnikih iz njihove
pristojnosti posredujejo Ministrstvu za finance v ».pdf« obliki na elektronski naslov:
gp.mf@gov.si, sklic na št. 410-263/2020.
Ministrstvo za finance bo občini upravičenki sredstva nakazalo na podlagi izpolnjenega
zahtevka po posameznih mesecih.

2. Zasebni sektor (socialno in zdravstveno varstvo ter zasebni vrtci)
Vloge za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatkov zasebnim izvajalcem socialnega in
zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter zasebnim
vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, za vsak mesec posebej, zberejo pristojna
ministrstva in zahtevek na spodnjem obrazcu, ki je na razpolago tudi v Excel tabeli Priloga 2, posredujejo na Ministrstvo za finance in sicer:
-

-

-

Ministrstvo za zdravje za izvajalce zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v
okviru mreže javne službe, na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, sklic na št. 40313/2020.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvajalce
socialnega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe na elektronski
naslov: gp.mf@gov.si, sklic na št. 403-14/2020 in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za zasebne vrtce s koncesijo in
zasebne vrtce, na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, sklic na št. 403-15/2020.

Zahtevek za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka na podlagi 123. člena
ZIUOPDVE - zasebni izvajalci za mesec ______________ v pristojnosti Ministrstva za
_________________________

Zasebni izvajalci
(sociala, zdravstvo in zasebni vrtci)

Skupaj

Število
vseh
zaposlenih

0

Dodatek po KPJS (65% urne postavke)
Število
Št. opravljenih
upravičencev ur v nevarnih
do dodatka
razmerah

0

Skupni znesek
bruto/bruto

0

0,00

Podatki o upravičencih in višini potrebnih sredstev za izplačilo dodatkov pri izvajalcih socialnega in
zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter zasebnih vrtcev s koncesijo
in zasebnih vrtcev

Sredstva se bodo zagotovila na posebni postavki »Dodatki po 123. členu ZIUOPDVEzasebni izvajalci - COVID-19«, s katere bo pristojno ministrstvo tudi realiziralo nakazilo
posameznim upravičencem.

Podrobnejša pojasnila bo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo
upravičencem neposredno,
- Ministrstvo za zdravje objavilo na spletni strani https://www.gov.si/teme/izvajanjezdravstvene-dejavnosti/
in
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/zaizvajalce-zdravstvene-dejavnosti/, in
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo na spletni strani
http://eportal.mss.edus.si/portal/.

