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Zadeva: Podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev na 
podlagi 56. člena ZZUOOP in 33. člena ZIUPOPDVE za obdobje januar
do marec 2022

Zveza: Sklep ministra za zdravje, št. 1001-497/2020/630 z dne 7.1.2022

Podajamo podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev na podlagi 56. 
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 
152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 –
ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 
– ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: 
ZIUPOPDVE) iz proračuna Republike Slovenije za obdobje januar do marec 2022.

V navodilih, št. 1001-497/2020/630 z dne 7. 1. 2021, za predložitev zahtevkov za obdobje od 
oktober do december 2021 smo podali usmeritev, glede izplačila dodatka iz 56. člena ZZUOOP 
za zaposlene, ki so opravljali testiranja na deloviščih s hitrimi antigenskimi testi, da jim v 
obdobju med 6. 9. 2021 in 8.11.2021 in od 21. 2. 2022 dalje, dodatek iz 56.člena ZZUOOP ne 
pripada.
Termin zaposleni v mreži javne zdravstvene službe se ne nanaša zgolj na delodajalca v mreži 
javne zdravstvene službe, torej javni zdravstveni zavod ali koncesionarja, temveč tudi na 
storitev, ki jo le-ta opravlja. Kumulativno morata biti torej izpolnjena tako pogoj statusa izvajalca 
kot status storitve. Storitve, ki je ne financira država ali katera od državnih blagajn ter država 
tudi z nobenim od predpisov ne zahteva, da jo morajo izvajalci v mreži javne zdravstvene 
službe dejansko opravljati, ni moč šteti, da gre za storitev v mreži javne zdravstvene službe.
Ministrstvo za zdravje zato vztraja na stališču, da zaposleni na deloviščih hitrega testiranja v 
času opravljanja samoplačniškega testiranja niso upravičeni do dodatka po 56. členu ZZUOOP, 
ki bi se financiral iz proračuna Republike Slovenije.

Ministrstvo za zdravje zahtevke po 56. členu ZZUOOP obravnava v skladu  s 54. členom 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), skladno s katerim je 
potrebno pred izplačilom iz proračuna RS preveriti in pisno potrditi pravni temelj in višino 

Izvajalci v mreži javne zdravstvene službe



obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine. V kolikor ugotovimo neskladja, jih 
rešujemo s posameznim izvajalcem.
Pri predložitvi zahtevkov za obdobje januar do marec 2022 se upoštevajo podrobnejša navodila 
Ministrstva za zdravje, št.1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020, št. 1001-497/2020/17 z dne 23. 
11. 2020, št.1001-497/2020/80 z dne 1. 12. 2020, št.1001-497/2020/264 z dne 11.1.2021, št. 
1001-497/2020/504 z dne 26.3.2021, št. 1001-497/2020/563 z dne 15.7.2021 in 1001-
497/2020/599 z dne 28.09.2021, št.1001/2020/630 z dne 7.1.2021; ter dodatna pojasnila št. 
1001-497/2020/510 z dne 7.4.2021 in št. 1001-454/2020/327 z dne 9.4.2021.

Za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 03. 2022 izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe, pri katerem je zaposleni v delovnem razmerju, predloži zahtevek za 
financiranje dodatka preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun). V zahtevek se vključi 
upravičence iz 56. člena ZZUOOP in upravičence iz 33. člena ZIUPOPDVE.
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 : 56. člen ZZUOOP oziroma 33. člen ZIUPOPDVE;
- datum opravljene storitve: obdobje od 1.1. 2022 do 31. 03. 2022;
- kot rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30 dni
- DDV se ne obračuna.
- rok za oddajo zahtevka je 30.4.2022

K zahtevku v elektronski obliki (e-Račun) za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 03. 2022 
obvezno priložite prilogo k e-Računu (Priloga 1 – januar do marec 2022) v excel obliki, ki 
vsebuje podatke: 
 zavihek »skupno januar do marec 2022«:

- številka in datum sklepa o izplačilu dodatka, v katerem so opredeljena delovišča in 
delovna mesta, na katerih se izvaja delo iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP in iz 
drugega odstavka 33. člena ZIUPOPDVE,

- število zaposlenih, ki prejmejo COVID-19 dodatek, 
- točka prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, na podlagi katere so zaposleni upravičeni 

do COVID-19 dodatka (1.-11.) ZZUOOP in iz drugega odstavka 33. člena ZIUPOPDVE,
- število opravljenih ur na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP in ZZUOOP 

in iz drugega odstavka 33. člena ZIUPOPDVE,
- višina COVID-19 dodatka zaposlenim za posamezni mesec.

 v zavihkih »januar delovišča« do »marec delovišča« za vsak posamezni mesec po 
deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP navedite:

- število zaposlenih, ki so prejeli dodatek,
- število opravljenih ur na posameznih deloviščih,
- vrednost dodatka po posameznih deloviščih.

Zahtevku ni treba priložiti sklepa o izplačilu COVID-19 dodatka, ampak se v excel obrazcu 
(Priloga1) vpiše zgolj številko in datum tega sklepa.
 v zavihku »Zunanji – junij 20 – marec 21« za vsak posamezni mesec navedite:

- število zaposlenih pri zunanjem izvajalcu, ki so prejeli dodatek, za posamezni mesec,
- število opravljenih ur za posamezen mesec,
- vrednost dodatka za posamezen mesec.

Opomba: Zavihek »Zunanji – junij 20 – marec 21« se izpolnjuje samo v primeru, da za te 
osebe niste obračunali dodatka že pri zahtevku april – junij 2021, julij – september 2021.



V primeru predložitve nepopolnega zahtevka za financiranje COVID-19 dodatka se izvajalca 
pozove k dopolnitvi zahtevka. V primeru morebitne zamude izvajalca pri predložitvi zahtevka 
glede na navedeni rok se sredstva za posamezno obdobje izplačajo do zadnjega dne meseca, 
ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

V skladu s  Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21) in Sklepom o podaljšanju 
veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, 
obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/21) se veljavnost ukrepov iz 56. člena ZZUOOP 
in 33. člena ZIUPOPDVE podaljšata do 30.06.2022. K predložitvi zahtevka za naslednje 
obdobje, to je od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022, vas bomo pozvali z novim dopisom in 
novo Prilogo 1 v začetku meseca julija 2022.

Ministrstvo za zdravje si bo prizadevalo za čim hitrejši potek vseh aktivnosti takoj po prejetju 
računov in za izvedbo izplačil v navedenih rokih. Opozarjamo pa, da je veliko število zahtevkov 
ob pregledu priloge 1 zavrnjenih, zaradi nepravilnega razumevanja zakonskih pogojev. Zato
ponovno izpostavljamo, da bodo zahtevki podrobno pregledani in bodo ob obračunu 
nenavadno visokega števila ur in števila zaposlenih glede na uradne podatke o stopnji
obolelosti in hospitalizacij, ki izhajajo iz uradnih podatkov (NJIZ, COVID-19 Sledilnika, ...),
ter števila opravljenih HAG testov, zaračunanih ZZZS-ju, izvajalci pozvani k dodatnim 
obrazložitvam z dokazili, neutemeljeni zahtevki pa bodo zavrnjeni. 

Podrobnejša navodila, vključno s spremembami in prilogami, so objavljena tudi na spletni strani 
Ministrstva za zdravje.1

Morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem COVID-19 dodatka lahko posredujete na 
gp.mz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko tega dopisa 1001-497/2020).

S spoštovanjem,

                                               Janez Poklukar
                                    minister

Priloga:
  -          Priloga 1: januar do marec 2022

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
- Združenje 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/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/
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