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Zadeva: Navodila za uveljavljanje zahtevkov za plačilo dodatka za delo v rizičnih 
razmerah za zaposlene v okviru javnih del na podlagi 86. člena Zakona
o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Na podlagi prvega in drugega odstavka 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri 
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem 
besedilu: ZIUPOPDVE) so tudi zaposleni v okviru programa javnih del, upravičeni do dodatka 
za delo v rizičnih razmerah, če  so pri svojem delo nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje 
zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (v nadaljnjem 
besedilu: dodatek), v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega za obdobje od 19. 
oktobra 2020 do preklica epidemije.

Dodatek zaposlenim v okviru programa javnih del pripada pod enakimi pogoji, kot zaposlenim, 
ki pri izvajalcih 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) 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 bolnišnic, zdravstvenih domov in koncesionarjev;
2. v COVID-19 oddelkih bolnišnic;
3. v COVID-19 intenzivnih enotah bolnišnic;
4. v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov v zdravstvenih

domovih in v bolnišnicah;
5. pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in

urgentnih ambulantah v bolnišnicah in zdravstvenih domovih;
6. v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah v bolnišnicah;
7. v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva iz 82. člena

ZZUOOP 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 (zdravstveni domovi in koncesionarji, ki se vključujejo v delo s COVID
pacienti v sivi in rdeči coni pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno
varstvo);

8. na deloviščih za odvzem vzorcev za bris v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pri
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koncesionarjih;
9. na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki opravlja epidemiološke storitve na terenu
v sivih in rdečih conah;
10. ki opravljajo nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone v

bolnišnicah in zdravstvenih domovih (ekipe NMP v skladu s Pravilnikom o službi nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.));

11. ki opravljajo nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene
prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone v skladu z Odredbo o začasni
vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči
(Uradni list RS, št. 145/20).

I. Postopek in rok za posredovanje zahtevkov ministrstvu ali občini ustanoviteljici 

1. Javni zdravstveni zavod na primarni ravni

Javni zdravstveni zavod na primarni ravni zdravstvene dejavnosti zahtevek za izplačilo sredstev 
za dodatek posreduje občini ustanoviteljici, in sicer najpozneje v 60 dneh od dneva, ko 
epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena. 
Če je občin ustanoviteljic javnega zdravstvenega zavoda več, zahtevek posreduje občini, v 
kateri ima zavod svoj sedež. K zahtevku priloži tudi izpolnjen »Obrazec - javna dela« v xls 
obliki, v katerega vpiše zahtevane podatke o upravičencih do dodatka. 

Občina zbrane zahtevke posreduje na enak način, kot je določeno v drugem odstavku 123. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE). 

2. Javni zdravstveni zavod na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti 

Javni zdravstveni zavod na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti zahtevek za 
izplačilo sredstev za dodatek posreduje ministrstvu 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 - javna dela« v xls obliki, v katerega 
vpiše zahtevane podatke o upravičencih do dodatka. 

Ministrstvo bo zbrane zahtevke posredovalo na enak način, kot je določeno v drugem odstavku 
123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-
19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE). 

II. Posredovanje zahtevka za izplačilo dodatka 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki zahtevke za financiranje dodatka predložijo ministrstvu, kot 
je določeno v 2. točki teh navodil in upoštevajo :
- naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; 
- davčna številka: SI96395265; 
- matična številka: 5030544000;
- IBAN: SI56011006300109972;
- pravna podlaga za zahtevek: 86. člen ZIUPOPDVE – javna dela,  ter številka in datum 

internega akta, ki določa dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in 
čas, ko so zaposleni opravljali dela in naloge v nevarnih pogojih dela (internega akta 
ne prilagajte);

- datum opravljene storitve: je obdobje za posamezen mesec ali za celotno obdobje 
razglašene epidemije, za katerega se uveljavlja dodatek (upoštevajte, da je epidemija 
razglašena od 19. 10. 2020);



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

Izvajalci na zahtevku (e-Račun) za izplačilo dodatka 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 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.

III. Nadzor nad izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah

Predlagamo, da za potrebe morebitnega nadzora hranite vso dokumentacijo, povezano z 
izplačili dodatka, posredovani zahtevki pa morajo biti v skladu z zakonodajo in organizacijo 
zdravstvenega varstva v času epidemije in evidencami v posameznem zavodu. Za pravilnost 
izkazanih podatkov za izplačilo dodatkov odgovarja poslovodstvo zavoda. 

V skladu s 76. členom ZZDej 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 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.

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. 1001-10/2021.

Ta dopis je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje1, vključno z obrazcem. Vsa 
nadaljnja dodatna pojasnila bodo objavljena in dostopna na spletni strani.

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

S spoštovanjem,
po pooblastilu, št. 020-10/2020/1 z dne 24. 12. 2020,

mag. Marija Magajne
državna sekretarka

Priloga:
- Obrazec – javna dela

Vročiti:
- Javni zdravstveni zavodi, pri katerih so zaposleni preko programa javnih del - po e-pošti

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, anica.hribar@sb-brezice.si;
 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, andraz.jakelj@pb-ormoz.si;

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



 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, romana.martincic@sb-trbovlje.si;
 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, dragan.kovacic@sb-celje.si; 

dragan.kovacic@guest.arnes.si;
 BOLNIŠNICA SEŽANA, silvana.sonc@bsezana.si;
 SPLOŠNA BOL. DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, anica.uzmah@sb-ptuj.si;
 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, bojan.korosec@sb-ms.si; 
 ZDRAVSTVENI DOM CELJE, infos@zd-ce.si, marko.drescek@zd-ce.si;
 ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, tajnistvo@zd-radece.si;
 ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM zdravstveni.dom@zd-ravne.si;
 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, info@zd-sg.si;
 ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, info@zd-smarje.si, zd-smarje@siol.net;
 ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA, zd-sl.bistrica@siol.net;

- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.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
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