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Na podlagi petega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister za zdravje izdaja
SKLEP
o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje dodatka za
neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19

1. Izvajalec zdravstvene dejavnosti zahtevek za financiranje dodatka iz prvega odstavka 56.
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS,
št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) vloži pri Ministrstvu za zdravje.
2. Zahtevek iz prejšnje točke mora vsebovati naslednje podatke:
- številko 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,
- število zaposlenih, ki prejmejo dodatek,
- navedbo delovišča oziroma točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, na podlagi
katere so zaposleni upravičeni do dodatka,
- število opravljenih ur na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP in
- skupno višino dodatka zaposlenim za posamezni mesec.
3. Dodatek se lahko izplača le za ure dela, ko zaposleni opravlja delo v skladu s prvim
odstavkom 56. člena ZZUOOP.
4. Zahtevki za financiranje dodatka se predložijo po obdobjih in se izplačajo v naslednjih rokih:
Obdobje, na katerega se
nanaša zahtevek
1. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Rok za izstavitev zahtevka s
Rok za izplačilo sredstev iz
strani izvajalca
proračuna Republike Slovenije
do 30. 11. 2020
do 30. 12. 2020

1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

do 26. 1. 2021

do 26. 2. 2021

1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

do 30. 4. 2021

do 30. 5. 2021

1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

do 31. 7. 2021

do 31. 8. 2021

1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

do 30. 10. 2021

do 30. 11. 2021

1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

do 28. 1. 2022

do 28. 2. 2022

Na podlagi osmega odstavka 56. člena ZZUOOP dodatek zaposlenim v času razglašene
epidemije ne pripada.
5. Če zahtevek za financiranje dodatka ni popoln, se izvajalca pozove k dopolnitvi zahtevka. V
primeru zamude roka za izstavitev zahtevka se sredstva za to obdobje izplačajo do
zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil posredovan popolni zahtevek.
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Tomaž GANTAR
MINISTER

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

