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Zadeva: Obvestilo o navodilih o določitvi načina izstavitve zahtevka in roka 
izplačil za izplačilo sredstev na podlagi 56. člena ZZUOOP in 33. člena 
ZIUPOPDVE za obdobje april do junij 2022

Seznanjamo vas, da je minister za zdravje na podlagi petega odstavka 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 četrtega ter šestega odstavka 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) izdal navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in 
rokov izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, 
obolelimi za COVID-19, 
ki je objavljeno v Uradnem listu št. 78/2022 z dne 02.06.2022.

Opozarjamo, da je skrajni rok za izstavitev zahtevkov 01.08.2022. Izstavitev zahtevkov po tem 
roku ne bo več možna.

Pogoji za izplačilo dodatka ter osnova za izplačilo sredstev so navedeni v Podrobnejših 
navodilih za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev na podlagi 56. člena ZZUOOP in 33.
člena ZUIPOPDVE, ki so objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje; 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/

Dopis Ministrstva za zdravje se posreduje javnim zdravstvenim zavodom (bolnišnicam, 
zdravstvenim domovom), koncesionarjem na primarni in sekundarni ravni zdravstvene 
dejavnosti ter Zdravniški zbornici Slovenije, Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije in 
Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z namenom, da obvestijo svoje člane. 

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,

                                            
                                         mag. Vlasta Mežek                                                                                                                                       

                                                                                                    vodja Sektorja za koordinacijo
                                                                                                 izvajalcev zdravstvenih dejavnosti

Izvajalci v mreži javne zdravstvene službe



Priloga:
  -          Priloga 1: april do junij 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
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