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Zadeva: Obračunavanje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije in dodatka za delo v rizičnih razmerah pripravnikom, 
sekundarijem in specializantom – pojasnilo 

Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije obvestilo, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih se usposabljajo 
pripravniki, sekundariji in specializanti, v dilemi glede obračunavanja dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni 
list RS, št. 49/20 in 61/20) in dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega 
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 
89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), in sicer, ali navedena 
dodatka v primeru plačila pripravnikov, sekundarijev in specializantov vključijo v obračun 
sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije ali se obračunata posebej.

Javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, so v zvezi z 
obračunavanjem tega dodatka že prejeli obsežna navodila ministrstva. Dodatka se 
obračunavata ločeno, sredstva zanju so zagotovljena neposredno v proračunu Republike 
Slovenije. Enaka navodila veljajo za vse zaposlene, tudi za pripravnike, sekundarije in 
specializante, torej se tudi zanje obračunava ločeno in nikakor ne skupaj z obračunom sredstev
za pripravništvo, sekundariat in specializacije.

Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Marjan Pintar, direktor
gp.zdruzenje@zdrzz.si

Lekarniška zbornica Slovenije
Miran Golub, predsednik
tajnistvo@lek-zbor.si

Zdravniška zbornica Slovenije
dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica
gp.zzs@zzs-mcs.si



S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Anja Bračko               
Podsekretarka                            dr. Tina BREGANT

      DRŽAVNA SEKRETARKA

Vročiti:
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
- Lekarniška zbornica Slovenije, tajnistvo@lek-zbor.si – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
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