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UVODNO POJASNILO

Na podlagi 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) je zaposleni, ki 
neposredno dela v okolju s pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je 
ta potrjena, upravičen do dodatka za neposredno delo s pacienti, ki znaša 30 odstotkov urne 
postavke osnovne plače zaposlenega (v nadaljnjem besedilu: COVID-19 dodatek). Navedeni 
dodatek zaposlenemu pripada za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021, razen v 
času razglašene epidemije.

Minister za zdravje je na podlagi petega odstavka 56. člena ZZUOOP s Sklepom, št. 1001-
497/2020/3 z dne 13. 11. 2020, (v nadaljnjem besedilu: Sklep) določil način izstavitve zahtevkov 
in roke izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma z uporabniki 
obolelimi za COVID-19, ki bo financiran iz proračuna Republike Slovenije.

Sklep in ta navodila Ministrstvo za zdravje posreduje javnim zdravstvenim zavodom
(bolnišnicam, zdravstvenim domovom in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje), izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti s koncesijo, ki izvajajo delo na podlagi 11. točke prvega odstavka 56. 
člena ZZUOOP, ter Zdravniški zbornici Slovenije, Zbornici zdravstvene in babiške nege 
Slovenije in Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z namenom, da obvestijo svoje člane
(op.: kot izhaja iz odredbe o vročanju tega dopisa).

Sklep ministra in ta navodila, vključno s prilogami, bodo objavljena tudi na spletni strani 
Ministrstva za zdravje.1

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

Izvajalci zdravstvene dejavnosti s področja 
zdravstvenega varstva iz prvega odstavka 56. 
člena ZZUOOP
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PODROBNEJŠA NAVODILA ZA PREDLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
PO 56. ČLENU ZZUOOP

I. Upravičenci do COVID-19 dodatka

Upravičenci do COVID-19 dodatka so na podlagi prvega odstavka 56. člena ZZUOOP 
zaposleni, 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 bolnišnic;
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. na deloviščih za odvzem vzorcev za bris v zdravstvenih domovih;
8. na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki opravlja epidemiološke storitve na terenu 

v sivih in rdečih conah;
9. opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone v 

bolnišnicah in zdravstvenih domovih;
10. opravlja nujno 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).

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.

Direktor izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi četrtega odstavka 56. člena ZZUOOP
predhodno sprejme sklep o izplačilu COVID-19 dodatka, v  katerem opredeli delovišča in 
delovna mesta, na katerih se izvaja delo na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP.
Sklep mora biti usklajen s predstavniki sindikatov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. 

II. Osnova za obračun COVID-19 dodatka 

COVID-19 dodatek v višini 30 % se obračuna od osnovne plače in le za ure dela, ko 
zaposleni opravlja delo na delovišču iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP.

Za javne uslužbence se COVID-19 dodatek obračuna od osnovne plače plačnega razreda, v 
katerega je zaposleni uvrščen.

Za koncesionarje se COVID-19 dodatek obračuna od osnovne plače zaposlenega (in ne po 
standardih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), če je njena višina v okviru osnovne 
plače za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. Če dejanska osnovna plača zaposlenega
presega najvišjo osnovno plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju, se za obračun
dodatka upošteva najvišja osnovna plača iz javnega sektorja. Prav tako je minimalna osnova za 
obračun dodatka osnovna plača za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. V pomoč 
prilagamo Seznam delovnih mest z razponom plačnih razredov in osnovnih plač v javnem 
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sektorju (ki je v Prilogi 2 teh navodil), kar upoštevajte pri primerjavi dejanske osnovne plače 
zaposlenega s plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. 

V primeru izračuna dodatka za samozaposlene se upošteva osnova za obračun prispevkov, ki
je določena z davčnim obračunom preteklega leta.

Dodatek se ne glede na določbe zakonov  i n  kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za 
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas 
odsotnosti z dela.

III. Posredovanje zahtevka za izplačilo COVID-19 dodatka 

Sredstva za financiranje dodatka za zaposlene, ki so upravičeni do dodatka na podlagi 1., 2., 3., 
4., 5., 6., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, uveljavlja izvajalec 
zdravstvene dejavnosti z zahtevkom, ki ga vloži pri Ministrstvu za zdravje.

Roki izstavitve zahtevkov in predvideni roki plačil določeni v navedenem sklepu so razvidni iz 
spodnje tabele:  

Obdobje, na katerega se 
nanaša zahtevek

Rok za izstavitev zahtevka s 
strani izvajalca

Rok za izplačilo sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije

1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 do 30. 11. 2020 do 30. 12. 2020
1. 10. 2020 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. 

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposleni v delovnem razmerju, predloži 
zahtevek za financiranje dodatka za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 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 : 56. člen ZZUOOP;
- datum opravljene storitve: obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020;
- kot rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30. 12. 2020;
- DDV se ne obračuna.

K predložitvi zahtevka za obdobje 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 vas bomo pozvali z novim 
dopisom v začetku meseca januarja 2021.

K zahtevku v elektronski obliki (e-Račun) obvezno priložite prilogo k e-Računu (Priloga 1
teh navodil) v excel obliki, ki vsebuje podatke: 
 Zavihek »skupno junij do september 2020«:
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- 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,

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

do COVID-19 dodatka (1.-6., 8.-11.),
- število opravljenih ur na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP in
- višina COVID-19 dodatka zaposlenim za posamezni mesec.

 v zavihkih »junij_delovišča« do »september_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 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 roke, navedene v tabeli, se sredstva za posamezno obdobje izplačajo do zadnjega 
dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

V zvezi z izplačilom dodatka iz proračuna Republike Slovenije vam sporočamo, da je izplačilo 
vezano na več dejavnikov: pregled in potrditev ustreznosti računa, odločanje Vlade Republike 
Slovenije o zagotovitvi sredstev v ta namen ipd., zato so datumi za izplačilo okvirni. Ministrstvo 
za zdravje si bo prizadevalo za čim hitrejši potek vseh aktivnosti takoj po prejetju računov in za 
izvedbo izplačil v navedenih rokih.

Pojasnjujemo, da so zaposleni, ki opravljajo delo preko polnega delovnega časa v pogojih iz 
prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, upravičeni tudi do izplačila dodatka v okviru nadurnega 
dela.

Kadar je zaposleni v skladu s 55. členom ZZUOOP (začasna razporeditev zaradi nujnih 
delovnih potreb) razporejen na delovno mesto iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, je
upravičen do izplačila obeh dodatkov po 55. in po 56. členu ZZUOOP, izvajalec pa zahtevek za 
financiranje COVID-19 dodatka izstavi ločeno, na podlagi Sklepa in teh navodil.  

IV. Nadzor nad izplačilom dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma 
uporabniki, obolelimi za COVID-19

Izvajalci zdravstvene dejavnosti so dolžni za potrebe morebitnega nadzora nad izvajanjem 56.
člena ZZUOOP hraniti vso dokumentacijo, povezano z izplačili COVID-19 dodatka, pri čemer 
morajo biti posredovani zahtevki v skladu z zakonodajo, ki ureja organizacijo zdravstvenega 
varstva in evidence. Za pravilnost izkazanih podatkov za izplačilo COVID-19 dodatkov 
odgovarja poslovodstvo izvajalca. 

V skladu s šestim odstavkom 56. člena ZZUOOP nadzor nad izvajanjem tega člena v javnem 
sektorju opravlja Inšpektorat za javni sektor. Ministrstvo za zdravje pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti za zagotavljanje zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela lahko izvede 
upravni nadzor 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 –
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ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP), 
nadzor pa lahko opravi tudi Računsko sodišče Republike Slovenije.

DODATNO OBVESTILO

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. Marija Magajne
        v. d. generalnega direktorja

Priloge:
- Priloga 1 – priloga k e-Računu
- Priloga 2 – seznam delovnih mest s področja zdravstva za javni sektor
- Sklep št. 1001-497/2020/3 z dne 13. 11. 2020

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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