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Zadeva: Podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 
56. členu ZZUOOP, št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020, in št. 1001-
497/2020/17 z dne 23. 11. 2020 – sprememba

Zveza: Sklep ministra za zdravje, št. 1001-497/2020/3 z dne 13. 11. 2020

Podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP), 
št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020, in št. 1001-497/2020/17 z dne 23. 11. 2020, s tem 
dopisom spreminjamo v delu, ki se nanaša na prvi odstavek 56. člena ZZUOOP. Veljati je začel
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE), ki z 18. členom spreminja besedilo prvega 
odstavka 56. člena ZZUOOP na način, da so upravičenci do financiranja dodatka za 
neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, zaposleni v mreži  javne zdravstvene 
službe.

Poleg tega ukrep financiranja dodatka za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, 
velja od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, torej tudi v času razglašene epidemije.

Dodatno podajamo navodila za način izstavitve zahtevkov za financiranje dodatka za 
neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, za delo koncesionarjev, ki se vključujejo v 
sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: NZV) iz 44.f 
člena 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 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) oziroma neprekinjene 
nujne zdravniške pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP) iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem 
besedilu: ZZdrS).

Pojasnjujemo, da se glede plačila koncesionarja uporablja določba drugega odstavka 45.b 
člena ZZdrS, ki med drugim določa, da se na področju primarnega in sekundarnega 
zdravstvenega varstva koncesionar vključuje v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške
pomoči pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravnik, ki je zaposlen v javnem 
zdravstvenem zavodu. Enako plačilo pomeni, da koncesionar prejme plačilo v višini stroška, ki 
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bi ga imel izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči, če bi bil koncesionar zaposlen pri 
tem izvajalcu. Iz navedenega sledi, da enako plačilo kot zdravniku, ki je v javnem zdravstvenem 
zavodu, koncesionarju zagotavlja javni zdravstveni zavod, s katerim ima koncesionar sklenjeno 
pogodbo o vključevanju v sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva. Javni zdravstveni 
zavod pa lahko iz proračuna Republike Slovenije zahteva tudi povračilo dodatka, ki ga določa 
56. člen ZZUOOP.

Če pa koncesionar opravlja delo na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP v javnem 
zdravstvenem zavodu na podlagi podjemne pogodbe, javni zdravstveni zavod, s katerim ima 
koncesionar sklenjeno podjemno pogodbo, ne more zahtevati povračilo dodatka, ki ga določa 
56. člen ZZUOOP. Podjemna pogodba je pogodba obligacijskega prava, v kateri pogodbeni 
stranki med drugim opredelita tudi plačilo za opravljeno (zdravstveno) storitev. Iz navedenega 
sledi, da zdravstvenemu delavcu, ki delo opravlja na podlagi podjemne pogodbe, dodatek v 
skladu s 56. členom ZZUOOP, iz proračuna Republike Slovenije ne pripada. 

Hkrati sporočamo, da so do dodatka po 56. členu ZZUOOP upravičeni tudi specializanti, ki 
opravljajo delo pri pooblaščenih izvajalcih, ki se na podlagi tripartitne pogodbe vključujejo v delo 
na delovišče iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP. Zahtevek za izplačilo dodatka izstavi 
delodajalec, pri katerem ima specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in sicer na podlagi 
poročila o delu izvajalca, kjer je specializant dejansko opravljal delo.

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,

                              mag. Marija MAGAJNE
          DRŽAVNA SEKRETARKA

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/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/
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