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Številka: 1001-15/2021/5

Zadeva: Uveljavljanje zahtevkov izvajalcev v mreži javne zdravstvene službe
podlagi 88. člena Zakona o interventnih ukrepih 

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je na podlagi 88. 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) pripravilo navodilo 
za uveljavljanje zahtevkov za izplačilo dodatka za dijake in študente, ki delajo s COVID-19
bolniki.

Navodila ministrstva posredujemo vsem izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe. 

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z izvajanjem 88. člena ZIUPOPDVE lahko posredujete na 
e-naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na št. 1001-15/2021. 

Navodilo ministrstva je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje1.

S spoštovanjem,

                         mag. Marija MAGAJNE
    generalna direktorica

          
Priloga:

- Navodila za posredovanje zahtevkov za izplačilo dodatka za dijake in študente, ki 
delajo s COVID-19 bolniki

Vročiti:
- Javni zdravstveni zavodi – po e-pošti
- Koncesionarji iz 11. točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si –  po e-

pošti
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti

                                                  
1 https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/

Izvajalci v mreži javne zdravstvene službe



Priloga: Navodila za posredovanje zahtevkov za izplačilo dodatka za dijake in študente, 
ki delajo s COVID-19 bolniki

I. Upravičenci za izplačilo dodatka

Upravičenci za izplačilo dodatka po 88. členu 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) so dijaki in študenti, ki opravljajo neposredno delo s 
COVID-19 bolniki.

Dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke njihovega osnovnega plačila se lahko izplača le za 
ure dela, ko dijaki ali študenti opravljajo neposredno delo s COVID-19 bolniki.

Dijaki in študenti, ki opravljajo delo na podlagi napotnice študentskega servisa, so upravičeni do 
dodatka za neposredno delo s COVID-19 bolniki v višini 30 odstotkov urne postavke njihovega 
osnovnega plačila, če opravljajo delo pri izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu:  ZZUOOP).

Izvajalci iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP so subjekti v mreži javne zdravstvene službe, ki 
neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na 
okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:
1.      v COVID-19 ambulantah,
2.      v COVID-19 oddelkih,
3.      v COVID-19 intenzivnih enotah,
4.      v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,
5.      pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih 
ambulantah,
6.      v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
7.      v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva iz 82. člena tega 
zakona in izvajalcih iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 –
ZOA-A in 28/19), ki delajo z uporabnikom obolelim za COVID-19,
8.    na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,
9.    opravljajo epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
10.   opravljajo nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,
11.   opravljajo nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze 
COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone. 

Siva cona je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere obstaja sum 
na okužbo COVID-19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma 
uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen.

Ob tem poudarjamo, da je pravna podlaga za izvajanje študentskega dela napotnica. Študentski 
servis študentu izda napotnico, ki jo potrdita študentski servis in delodajalec (potrjena 
napotnica). Po opravljenem delu delodajalec potrdi opravljene ure in znesek izplačila, študentski 
servis izda račun in po prejemu plačila s strani delodajalca izvede plačilo študentu. Glede na
predhodno navedeno študentski servis ni zunanji izvajalec iz četrtega odstavka 88. člena 
ZIUPOPDVE.



Termin »zunanji izvajalec«, ki se pojavlja v četrtem odstavku 88. člena ZIUOPODVE in petem 
odstavku 33. člena ZIUPOPDVE, določa, da je do dodatka iz prvega odstavka tega 33. člena
ZIUPOPDVE za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, pod 
pogoji iz 56. člena ZZUOOP upravičena tudi oseba, ki pri izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena 
ZZUOOP opravlja delo prek zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec je izvajalec, ki ima z 
izvajalcem iz prvega odstavka tega člena sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Ob tem pojasnjujemo, da je pogodba o poslovnem sodelovanju t. i. inominatna pogodba, kar 
pomeni, da ni definirana v zakonu, ampak je nastala na podlagi pravne prakse med poslovnimi 
subjekti. Gre za dogovor o sodelovanju med dvema pravnima osebama. S pogodbo o 
sodelovanju se izvajalec zaveže opravljati neko storitev za naročnika, naročnik pa se zaveže to 
storitev plačati. Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in 
organizacije, ki z vpisom v register pridobijo status pravne osebe. 

Dijaki in študenti, ki opravljajo delo v okviru izobraževalnega procesa, so na podlagi prvega
odstavka 88. člena ZIUPOPDVE upravičeni do osnovnega plačila dijaka in študenta ter dodatka 
v višini 30 odstotkov urne postavke, vendar le za ure, ko opravljajo neposredno delo s COVID-
19 bolniki. Zunanji izvajalec je v tem primeru učni zavod, ki ima za namen kliničnega 
usposabljanja sklenjeno pogodbo z izvajalcem zdravstvene dejavnosti ali drugo ustrezno obliko
dogovora za opravljanje praktičnega usposabljanja.

II. Časovno obdobje, v katerem so zaposleni v javni zdravstveni zavodi upravičeni 
do dodatka iz prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE

Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 146/20), Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/20), Odlokom o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 190/20) in
Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 5/21) je od 19. 
10. 2020 do 17. 3. 2021 razglašena epidemija. 

Dodatek iz prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE torej pripada dijakom in študentom od 19. 
oktobra 2020 in vse do preklica razglasitve epidemije.

III. Osnova za obračun dodatka iz prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE 

Dijakom in študentom se dodatek obračuna v višini 30 odstotkov urne postavke njihovega 
osnovnega plačila. 

O upravičenosti do dodatka iz prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE odloči predstojnik ali 
oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca.

ZIUPOPDVE v ničemer ne posega v davčno obravnavo dohodkov iz naslova študentskega
dela, vključno z dodatkom iz 88. člena ZIUPOPDVE, tako z vidika vštevanja v davčno osnovo 
kot z vidika poročanja.

V skladu z 59. členom ZIUPOPDVE, s katerim je bila za leto 2020 in 2021 uvedena posebna 
davčna obravnava določenih dodatkov določenih zaposlenih, se v tovrstno obravnavo 
(izključitev iz letne davčne osnove za leto 2020 in 2021) ne šteje dodatek iz 88. člena 
ZIUPOPDVE.



IV. Postopek in rok za posredovanje zahtevkov ministrstvu 

Učni zavod (zunanji izvajalec) mora za dijake in študente, ki so upravičeni do dodatka iz prvega 
odstavka 88. člena ZIUPOPDVE najpozneje v 60 dneh od preklica razglasitve epidemije
posredovati izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP vlogo za povračilo sredstev. Vloga 
za povračilo sredstev vsebuje seznam dijakov in študentov, ki so pri izvajalcu opravljali delo v 
rizičnih razmerah, število opravljenih ur v posameznem mesecu, znesek za povračilo (bruto) ter 
dokazilo o izplačanem dodatku osebam iz prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE.

Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP zahtevek za izplačilo sredstev iz državnega 
proračuna na podlagi potrjenih prejetih vlog iz prejšnjega odstavka vloži za zunanjega izvajalca 
pri Ministrstvu za zdravje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sredstva se izplačajo izvajalcu za 
zunanjega izvajalca najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil 
popolni zahtevek posredovan. 

Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP mora najpozneje v osmih dneh od prejema 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka nakazati sredstva zunanjemu 
izvajalcu po potrjeni vlogi iz četrtega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE.

Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek iz 
prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE posreduje Ministrstvu za zdravje preko UJP-neta, in 
sicer najpozneje v 60 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije ne bo več razglašena. K zahtevku priloži izpolnjen obrazec »Priloga 
1_JZZ« v xls obliki, v katerega vpiše zahtevane podatke o upravičencih do dodatka iz prvega 
odstavka 88. člena ZIUPOPDVE.

V. Nadzor nad izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah

Za potrebe morebitnega nadzora je treba hraniti vso dokumentacijo, povezano z izplačili 
dodatka iz prvega odstavka 88. člena ZIUPOPDVE, pri čemer morajo biti posredovani zahtevki 
v skladu z zakonodajo in organizacijo zdravstvenega varstva v času epidemije in evidencami. 
Za pravilnost izkazanih podatkov za izplačilo dodatkov in za zakonitost dela v skladu z 
določbami Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
nosi odgovornost poslovodstvo.

V skladu s 76. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 –
ZIUPOPDVE) lahko ministrstvo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje 
zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela izvede upravni nadzor, ki med drugim 
obsega tudi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in 
področja materialnega poslovanja ter nadzor poslovanja, ki se nanaša na sredstva javnih 
financ. V skladu z Zakonom o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) je za 
kontrolo celotne javne porabe v Republiki Sloveniji pristojno tudi Računsko sodišče Republike 
Slovenije.

VI. Posredovanje zahtevka za izplačilo dodatka iz prvega odstavka 88. člena 
ZIUPOPDVE

Zunanji izvajalec mora za dijake in študente, ki so upravičeni do dodatka iz prvega odstavka 
najpozneje v 60 dneh od preklica epidemije posredovati izvajalcem iz prvega odstavka 56. 
člena ZZUOOP vlogo za povračilo sredstev. 



Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, če je izvajalec zdravstvene dejavnosti, 
zahtevek za izplačilo sredstev iz državnega proračuna za zunanjega izvajalca vloži pri 
Ministrstvu za zdravje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sredstva se izplačajo izvajalcu za 
zunanjega izvajalca najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil
popolni zahtevek posredovan.

Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP mora najpozneje v osmih dneh od prejema 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije nakazati sredstva zunanjemu izvajalcu. 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti zahtevke za financiranje dodatka iz prvega odstavka 88. člena 
ZIUPOPDVE posredujejo Ministrstvu za zdravje preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun). 
Pri tem se upošteva:
- naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; 
- davčna številka: SI96395265; 
- matična številka: 5030544000;
- IBAN: SI56011006300109972;
- pravna podlaga za zahtevek: 88. člen ZIUPOPDVE, ter številka in datum vloge za povračilo 

sredstev;
- datum opravljene storitve: obdobje od 19. 10. 2020 oziroma do preklica razglasitve 

epidemije;
- rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30 dni;
- DDV se ne obračuna.

Izvajalci na zahtevku (e-Račun) za izplačilo dodatka iz  prvega odstavka 88. člena 
ZIUPOPDVE prikažejo obseg sredstev po posameznih mesecih in skupaj. Znesek na obrazcih,
navedenih po mesecih, se morajo ujemati z zneskom na zahtevku (e-Račun). Če se ti podatki 
ne bodo ujemali, bo zahtevek zavrnjen. Izvajalci lahko uveljavljajo zahtevek za izplačilo 
sredstev za dodatek tudi za posamezen mesec ali skupaj za vse mesece naenkrat, pomembno 
je, da so podatki v zahtevku in preglednici navedeni po mesecih. Obvezna priloga k zahtevku 
v obliki e-Računa so obrazci, ki se posredujejo v xls obliki in ne v pdf obliki.

                          mag. Marija MAGAJNE
    generalna direktorica

Prilogi:
- Priloga 1_JZZ.xlsx
- Priloga 2_KON.xlsx
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