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ZADEVA:Prošnja za dodatna pojasnila - Navodila št. 1001-497/2020/7

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je bila seznanjena s Sklepom o določitvi 
načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti 
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 z dne 13. 11. 2020 (v nadaljevanju: sklep) in 
podrobnejšimi navodili št. 1001-497/2020/7 (v nadaljevanju: navodila) Ministrstva za zdravje RS 
(v nadaljevanju: ministrstvo) za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20: ZZUOOP). 
Na podlagi vaše prošnje smo z njimi seznanili svoje člane, ki pa so v zvezi z navodili podali dodatna 
vprašanja, zato zbornica poziva ministrstvo, da dopolni navodila glede v nadaljevanju 
predstavljene nejasnosti.

Koncesionarji se morajo skladno z Zakonom 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 nadaljevanju: ZZdrS) in Zakonom 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, 73/19, 82/20 in 152/20 
– ZZUOOP; v nadaljevanju: ZZDej) vključevati v nujno medicinsko pomoč. Nadalje se morajo 
koncesionarji na podlagi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene 
dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list št. 164/20; v nadaljevanju: 
Odredba) vključevati v aktivnosti za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Upoštevajoč pojasnilo 
ministrstva (št. 1001-480/2020/1) se koncesionarji vključujejo v aktivnosti, ki so vezane na 
pravočasno obravnavo pacientov, obolelih s COVID-19, na podlagi pogodbe, sklenjene med 
izvajalcem zdravstvene dejavnosti in koncesionarjem, pri čemer mora biti skladno s 45.b členom 
koncesionarjem za te aktivnosti zagotovljeno enako plačilo. Slednje pomeni tudi pravico 
koncesionarja do izplačila t.i. COVID-19 dodatka iz 56. člena ZZUOOP. 

Upoštevajoč navedeno zbornico zanima, kdo je relevanten subjekt, ki na podlagi 56. člena ZZUOOP 
izplača COVID-19 dodatek za delo koncesionarja oz. njegovih zaposlenih v nujni medicinski pomoči 
ter delo povezano z aktivnostmi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 na podlagi Odredbe:
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i. Ali za tako delo dodatek koncesionarju oz. njegovim zaposlenim izplača javni zdravstveni zavod, 
h kateremu se koncesionar oz. njegovi zaposleni vključujejo na podlagi Odredbe ter ZZdrS oz. 
ZZDej? Posledično bi bil tudi javni zdravstveni zavodi tisti subjekt, ki bi uveljavljal povračilo 
izplačanega COVID-19 dodatka. 

ii. Ali za tako delo COVID-19 dodatek sebi in svojim zaposlenim izplača koncesionar in je posledično 
on tisti, ki na podlagi petega odstavka 56. člena ZZUOOP, uveljavlja povračilo izplačanega dodatka?

Ker roki za izstavitev zahtevka za financiranje dodatka skladno z vašimi navodili že tečejo, vas 
prosimo za čimprejšnjo dopolnitev pojasnil.

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti:
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 
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