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Zadeva: Izplačila dodatkov v skladu z ZIUZEOP in ZIUZEOP-A za koncesionarje
Zveza: Vaš dopis št. 410-113/2020 O300 z dne 10. 6. 2020

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis v zvezi z izplačili 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, v 
nadaljevanju: ZIUZEOP), pri čemer vas zanima, ali dodatek pripada tudi zaposlenim pri 
koncesionarjih, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter zaposlenim pri drugih 
koncesionarjih. Obenem vas zanima, kako bo potekalo izplačevanje in oddajanje zahtevkov s 
strani koncesionarjev, za dodatek za delo v rizičnih razmerah, za katerega se sredstva, v skladu 
s šestim odstavkom 71. člena ZIUZEOP, tudi za zasebne izvajalce, zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije.

V okviru pristojnosti Ministrstva za javno upravo pojasnjujemo, da je, skladno s prvim 
odstavkom 71. člena ZIUZEOP, do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije (v nadaljevanju: dodatek COVID-19), lahko upravičen zaposleni, ki je pri svojem delu 
nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi 
obvladovanja epidemije. Ob tem pojasnjujemo, da se navedena določba nanaša na zaposlene v 
javnem sektorju (člen je umeščen v točko »9. Plače in nadomestila plač ter premestitve v 
javnem sektorju«, III. poglavja zakona). Zaposleni pri koncesionarjih, ki dejavnost opravljajo v 
okviru mreže javne službe in zaposleni pri drugih koncesionarjih niso zaposleni v javnem 
sektorju, zato jim dodatek COVID-19 na podlagi 71. člena ZIUZEOP, ne pripada.

Dodatek za delo v rizičnih razmerah je v skladu z 39. členom 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, v nadaljevanju: KPJS), eden od dodatkov za nevarnost in posebne 
obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta oziroma naziva in pripada 
javnim uslužbencem na podlagi 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18). V skladu z določbo četrtega odstavka 1. člena Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 
60/08), se za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSPJS in izvajajo 
dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, kot 
obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podzakonskih aktov 
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sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in 
položajni dodatek ter določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor in tega aneksa.

Upoštevaje navedeno koncesionarjem in zaposlenim pri koncesionarjih lahko pripada dodatek 
za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke 39. člena KPJS, pri čemer se sredstva za financiranje 
tega dodatka, v skladu s šestim odstavkom 71. člena ZIUZEOP, tudi zasebnim izvajalcem 
socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Podrobnejša pojasnila v zvezi z oddajo zahtevkov koncesionarjev za refundacijo sredstev
dodatka po 11. točki 39. člena KPJS pripravljajo resorno pristojna ministrstva, zato predlagamo, 
da v tem delu na vprašanje odgovori Ministrstvo za zdravje.

S spoštovanjem,

Peter Pogačar
generalni direktor

Poslano:
- naslovniku po e-pošti,
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si – v vednost.
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