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Zadeva: Navodila Ministrstva za zdravje št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020 –
odgovor

   Zveza: vaš dopis št. 014-123/2020-1 z dne 19. 11. 2020 in št. 014-123/2020-2 z dne 
20. 11. 2020

Prejeli smo vaš dopis, v katerem izpostavljate, da v dokumentu Podrobnejša navodila za 
predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP (št. 1001-497/2020/7 z dne 
17. 11. 2020) (v nadaljnjem besedilu: navodila) ni določen način obračuna dodatka za zasebne 
izvajalce zdravstvene dejavnosti brez koncesije in pri njih zaposlene delavce, zato predlagate, 
da navodila dopolnimo, da bodo do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, 
obolelimi za COVID-19, in njegove refundacije po petem odstavku 56. člena ZZUOOP 
upravičeni tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti brez koncesije in pri njih zaposleni 
delavci.

Pojasnjujemo, da 56. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) določa dodatek za zaposlene, ki delajo v okolju, kjer zdravijo 
paciente, okužene s COVID-19, ali paciente, pri katerih obstaja sum na COVID-19.

Namen člena je, da so tudi po preklicu epidemije od 12. 3. do 31. 5. 2020, ko so bili zaposleni v 
javnem sektorju upravičeni do dodatka za nevarnost iz posebne obremenitve v času epidemije 
po 71. členu Zakon 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) ter do dodatka za 
delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivna pogodba 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), upravičeni do dodatka, in sicer v višini 30 % urne postavke 
osnovne plače zaposlenega na posameznih deloviščih in organizacijskih enotah, v katerih se 
obravnavajo pacienti oziroma uporabniki, za katere obstaja sum na okužbo na COVID-19 (siva 
cona) in v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere je sum na okužbo 
COVID-19 potrjen (rdeča cona). Zato tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6), ki je bil dne 25. 11. 2020 sprejet v Državnem zboru 
natančneje določa, da je dodatek namenjen zaposlenim v mreži javne zdravstvene službe in 
mreži javne službe na področju socialnega varstva.

Lahko pa dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi s COVID-19, prejmejo tudi zaposleni 
pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, katere na podlagi sklepa delodajalec začasno 
razporedi k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v primeru povečanega obsega dela 
zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19 (torej ob 
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upoštevanju pogojev iz 55. člena ZZUOOP), če so razporejeni v okolje s COVID-19 pacienti, pri 
katerih obstaja sum na okužbe oziroma je ta potrjena.

Nadalje v dopisu, št. 014-123/2020-2 z dne 20. 11. 2020, Ministrstvo za zdravje pozivate k
dopolnitvi Navodil glede uveljavitve povračila izplačanega COVID-19 dodatka zaposlenim pri 
koncesionarjih, ki se vključujejo v aktivnosti za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 v javnih 
zdravstvenih zavodih. Dodatna pojasnila glede navedene vsebine smo vključili v spremembe 
navodil, št. 1001-497/2020-17 z dne 23. 11. 2020, ki ste jih prejeli po e-pošti dne 24. 11. 2020, 
objavljena pa so tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

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

S spoštovanjem,

mag. Marija Magajne
     v. d. direktorja

Vročiti:
 Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
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