
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 69 76
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 410-34/2021/13
Datum: 6. 1. 2022

Zadeva: Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, 
vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 - dopolnitev

Zveza: Drugi odstavek 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike  
Slovenije za leti 2022 in 2023

Na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223) so vam 
bila dne 16. 12. 2021 posredovana Končna izhodišča v zvezi z načrtovanjem obsega programa 
dela in cen zdravstvenih storitev za leto 2022 – številka dokumenta 410-34/2021/2.

A. V obdobju po posredovanju izhodišč iz prejšnjega odstavka so bili sprejeti nekateri 
dokumenti, ki jih je pri načrtovanju potrebno upoštevati, zato podajamo dopolnitev izhodišč 
v naslednjih točkah:

3. Prejemki zaradi epidemije COVID-19, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v 
letu 2022

 Zakon 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 in 167/21 – odl. 
US) v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (PKP5)) je določil:

- sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena 
ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske 
unije;

- neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja 
na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz 
proračuna Evropske unije; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za 
izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 so že sklenjene.

- dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne 
plače na podlagi 56. člena ZZUOOP, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije;

- financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi iz proračuna Republike 
Slovenije za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja iz petega 
odstavka 38. člena ZZUOOP;
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- 19. člen ZZUOOP določa plačilni rok 60 dni za vse obveznosti, ki ste jih javni 
zdravstveni zavodi (razen lekarn) prevzeli po 23. 10. 2020.

 Zakon 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 in 112/21 –
ZNUPZ), v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE (PKP7)) je določil:

- financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za 
COVID-19, iz prvega, drugega in petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije.

 Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21, 
v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) je določil:

- financiranje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 in spremljanje 
virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov 
(NLZOH in UKCLJ)

- financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (PCR) izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki poteka v skladu s 
Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 178/21 in 182/21);

- financiranje dodatka za delo s pacienti in uporabniki, obolelimi za COVID-19 iz 41. 
člena ZNUPZ.

Vsi našteti ukrepi so bili s sklepi Vlade RS podaljšani do 30. 6. 2022:
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na 

področju zdravstva (Uradni list RS, št. 197/2021; https://www.uradni-
list.si/_pdf/2021/Ur/u2021197.pdf)

- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s 
pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/2021; 
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021197.pdf)

- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/2021; 
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021201.pdf)

Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022

Višina regresa za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 0100-
646/2021/4 z dne 4. 1. 2022 (v prilogi) posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano 
med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 znaša 
4,47 EUR. 
Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za 
prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 -
ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 -
ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 -
ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 
32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-
ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) v skladu s katerim višina regresa znaša 
3,52 eurov.

Priloga opredeljuje tudi zneske za nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službena 
potovanja v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.



4. Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 
2022

24. 12. 2021 je bila na podlagi na podlagi devetega in enajstega odstavka 65. člena ter za 
izvrševanje 63. člena ZIPRS2223 sprejeta in objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 
2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021). 

B. Dodatno vas obveščamo, da je bil sprejet Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
(ZDUPŠOP) (Uradni list RS, št. 206/2021), ki je določil:

- podaljšanje veljavnosti ukrepa prerazporejanja kadra iz 55. člena ZZUOOP do 30. 6. 
2022 (3. člen);

- podaljšanje veljavnosti ukrepa financiranja telemedicinskega spremljanja pacientov, 
obolelih s COVID-19 do 30. 6. 2022 (13. člen);

- pogoje in pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 
1. aprila 2022, in pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022 (34.  
člen);

- pogoje in pravico odreditve dela preko polnega delovnega časa na največ 20 ur na 
teden oziroma 80 ur na mesec oziroma maksimum 480 ur na letni ravni (35. člen);

- spremembo 22. člena ZNUPZ glede povrnitve sredstev v višini 80�% razlike med polno 
vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in 
priznano vrednostjo programa v obdobju izvajalcem bolnišnične dejavnosti, ki  so zaradi 
obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa 
zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih 
obveznosti do ZZZS (39. člen);

- možnost doseganja največ 63. plačnega razreda za plačno podskupino E1 – Zdravniki 
in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih (48. člen);

- pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (56. 
– 61. člen).

C. Zaradi spremembe financiranja programa otorinolaringologije sta posodobljena obrazca, in 
sicer:

- Obrazec 1 – Delovni program 2022 – bolnišnice – NOVA v zavihku ''Delovni program 
(II.del)'' in 

- Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD – NOVA.

V Obrazcu 4 Načrt Investicijskih vlaganj je odpravljena napaka seštevanja postavk v tabeli.

Vsi obrazci so že objavljeni na spletni strani MZ.

D. Roki:

45 dnevni rok za posredovanje finančnih načrtov in programov dela v soglasje, kot je to 
določeno v šestem, sedmem in osmem odstavku 63. člena ZIPRS2223, prične teči po 
prejemu te dopolnitve končnih izhodišč. 



Javni zdravstveni zavodi sprejete finančne načrte in programe dela posredujete po elektronski 
pošti na naslov: gp.mz@gov.si, in sicer:
- v soglasje javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je RS (s sklicem na številko 
zadeve 410-34/2021), s predložitvijo sklepa sveta zavoda o potrditvi dokumenta;
- v seznanitev javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj so občine (zdravstveni 
domovi in lekarne), ob posredovanju gradiva v soglasje občinski(m) upravi(am) (s sklicem na 
številko zadeve 410-36/2021).

S spoštovanjem,

JANEZ POKLUKAR
                                           minister

Priloga:
- Dopis MJU št. 0100-646/2021/4 - Zneski regresa za 

prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v 
državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči

Vročiti:
- naslovnikom –  po e-pošti
- občinam – po e-pošti
- ZZZS – po e-pošti
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – po e-pošti
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