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ZADEVA: Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP – pojasnilo
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Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 22. 4. 2020, upoštevaje šesti odstavek 71.člena 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP – Uradni list RS, št. 49/20), določila obseg sredstev za 
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (v nadaljevanju: 
dodatek COVID-19), razdelitev sredstev na neposredne uporabnike proračuna ter kriterije za 
razdelitev sredstev posrednim uporabnikom proračuna (sklep vlade, številka: 10007-46/2020/5 
z dne 22. 4. 2020).

Gre za dodatek v višini do največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, ki 
je zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje 
zdravje oziroma prekomerno obremenjen pri svojem delu. Pravico do dodatka COVID-19 torej 
imajo izključno zaposleni, ki:

 so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije;

 so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije.

Kot izhaja iz navedenega, do tega dodatka niso upravičeni zaposleni, ki so npr. nadpovprečno  
obremenjeni zaradi običajnih nalog, ki sodijo v delovno področje proračunskega uporabnika, 
zaradi česar bi lahko bili upravičeni do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v skladu z 22.d oziroma 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS). Da bi zaposleni lahko prejeli dodatek COVID-19 iz naslova prekomerne 
obremenitve, mora biti prekomerna obremenitev posledica opravljanja dela in nalog, povezanih 
z obvladovanjem epidemije (npr. priprava predloga interventne zakonodaje za obvladovanje 
epidemije COVID-19 in vse s tem povezane naloge, omogočanje dela preko oddaljenega 
dostopa velikemu številu uporabnikov z obiski na terenu pri uporabnikih, v krajšem času kot 
sicer). Prav tako je razumljivo, da do dodatka COVID-19 iz naslova nadpovprečne 
izpostavljenosti za svoje zdravje ne morejo biti upravičeni zaposleni, ki delajo na domu.   

Z namenom zagotovitve enotnega razumevanja in ravnanj proračunskih uporabnikov glede 
zgoraj citiranega sklepa vlade, v okviru pristojnosti Ministrstva za javno upravo posredujemo 
naslednja pojasnila:

1. vlada je določila najvišji znesek (limit), ki ga lahko za izplačilo dodatka COVID-19 porabijo 
proračunski uporabniki. Gre torej za najvišji dovoljen obseg sredstev, ki se lahko porabi za 
ta namen, kar pa nikakor ne pomeni, da se bodo ta sredstva tudi avtomatično v celoti 
porabila;

2. financiranje dodatka COVID-19 v okviru dovoljenega obsega sredstev izvaja ustanovitelj, ki 
ni nujno tudi financer konkretne skupine proračunskih uporabnikov iz pristojnosti 
neposrednega proračunskega uporabnika (npr. ustanovitelj zdravstvenega doma je občina, 
ki upoštevaje citirani sklep vlade določi obseg sredstev za dodatek COVID-19 tudi 
zdravstvenim domovom, financiranje pa bo zagotovljeno iz državnega proračuna, čeprav 
običajno financiranje plač zaposlenih v zdravstvenem domu, vključno z vsemi dodatki, 
zagotavlja zdravstvena blagajna). Iz obeh tabel (za mesec marec in april) v prilogi zgoraj 
citiranega sklepa jasno izhaja, katerim neposrednim proračunskim uporabnikom je določen 
najvišji možen obseg sredstev za financiranje tega dodatka, ki se potem na podlagi kriterijev 
iz II. točke priloge istega sklepa vlade delijo na posredne proračunske uporabnike, katerih 
ustanovitelj je konkretni neposredni uporabnik proračuna (temu pojasnilu je priložen šifrant, 
iz katerega je razvidno, katerih posrednih uporabnikov proračuna ustanovitelj je neposredni 
proračunski uporabnik iz obeh zgoraj navedenih tabel);   

3. obseg sredstev je določen za neposredne proračunske uporabnike (npr. ministrstva, druge 
državne organe, občine) oziroma za predlagatelje finančnih načrtov, saj so npr. nekatera 
ministrstva predlagatelji finančni načrtov za neposredne proračunske uporabnike iz njihove 
pristojnosti. Tako so npr. ministrstva kot neposredni proračunski uporabnik predlagatelji 
finančnih načrtov za organe v sestavi ministrstev, ki so sicer prav tako neposredni 
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proračunski uporabnik, vendar obseg sredstev ni določen za organe v sestavi posebej, 
temveč za ministrstvo kot celoto (vključno z organi v sestavi, ki bo upoštevaje kriterije iz 
zgoraj citiranega sklepa vlade določilo obseg sredstev za posamezne proračunske 
uporabnike iz svoje pristojnosti. Kot je že navedeno v prejšnji točki, pa so v obseg sredstev 
za neposrednega proračunskega uporabnika vključena tudi sredstva za vse proračunske 
uporabnike, v zvezi s katerimi izvaja  neposredni proračunski uporabnik vlogo ustanovitelja.

4. obseg sredstev, ki je dodeljen neposrednemu proračunskemu uporabniku torej vključuje 
sredstva tako za zaposlene pri neposrednem uporabniku proračuna (vključno s funkcionarji 
in direktorji), kot za zaposlene pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pristojnosti 
oziroma za uporabnike proračuna, za katere je predlagatelje finančnih načrtov;

5. dodelitev sredstev neposrednim proračunskim uporabnikom v okviru obsega, ki ga je 
določila vlada, se bo izvedla na podlagi zahtevkov neposrednih proračunskih uporabnikov, 
naslovljenih na Ministrstvo za finance. Ti bodo ta zahtevek posredovali Ministrstvu za 
finance glede na zahtevke za nakazilo sredstev, ki jih bodo prejeli od posrednih 
uporabnikov proračuna skupaj z utemeljitvijo razlogov za dodelitev sredstev;         

6. neposredni proračunski uporabniki so pri določitvi obsega sredstev za uporabnike 
proračuna iz njihove pristojnosti dolžni upoštevati kriterije, ki jih je vlada določila za 
razdelitev teh sredstev uporabnikom proračuna iz njihove pristojnosti. Npr. Ministrstvo za 
zdravje razdeli sredstva bolnišnicam upoštevaje kriterije iz II. točke priloge zgoraj citiranega 
sklepa vlade (izpostavljenost nevarnosti konkretne bolnišnice, število zaposlenih, ki delajo 
na delovnem mestu na lokaciji delodajalca, število zaposlenih, ki delajo od doma, delež 
vrednosti bruto urne postavke osnovne plače, in sicer pri bolj izpostavljenih (rizičnih) 
dejavnostih v povprečju 25 % urne postavke osnovne plače pri tistih, ki delajo na delovnem 
mestu na lokaciji delodajalca, in 10 % urne postavke osnovne plače pri tistih, ki delajo na 
domu);

7. uporaba kriterijev za dodelitev sredstev posrednim uporabnikom proračuna je za 
neposrednega proračunskega uporabnika obvezna, v smislu, da se skupen dovoljen obseg 
sredstev, ki ga je določila vlada, ne preseže. Sicer pa je v pristojnosti neposrednega 
uporabnika proračuna, da upoštevaje predložene zahtevke posrednih proračunskih 
uporabnikov za nakazilo sredstev za izplačilo dodatka COVID-19, presodi, ali  bo konkreten 
zahtevek glede na utemeljitev posrednega uporabnika poračuna upošteval ali pa ga bo 
zavrnil. Posredni proračunski uporabniki so namreč pri odločanju o upravičenosti do 
dodatka poleg limita dodeljenih sredstev dolžni upoštevati tudi zakonska pogoja, to sta 
nadpovprečna izpostavljenost tveganju ali prekomerna obremenitev zaposlenega, kar so v 
svojem zahtevku dolžni tudi utemeljiti;

8. neposredni uporabnik proračuna pri dodelitvi obsega sredstev uporabnikom iz svoje 
pristojnosti obravnava kriterije, ki jih je določila vlada kot nujno izhodišče za določitev 
obsega dodeljenih sredstev, pri čemer pa glede nadpovprečne izpostavljenosti tveganju 
konkretnih proračunskih uporabnikov lahko tudi sam sprejme določene kriterije, na podlagi 
katerih bo presojal utemeljitev zahtevkov za nakazilo sredstev, ki jih je prejel od 
uporabnikov proračuna iz njegove pristojnosti (npr. občina bo pri presoji utemeljenosti 
zahtevka lahko upoštevala, da je npr. konkretni zdravstveni dom bolj izpostavljen kot drugi 
zdravstveni dom; neposredni proračunski uporabnik bo prav tako lahko upošteval, da 
obstaja razlika izpostavljenosti oziroma obremenjenosti tudi med dvema domovoma 
starejših občanov ipd). 

Ob zgoraj navedenem je treba upoštevati, da se bo dodatek COVID-19 lahko izplačal 
zaposlenemu na podlagi sklepa delodajalca, kot to določa četrti odstavek 71. člena ZIUZEOP. V 
sklepu bo delodajalec (predstojnik oziroma oseba, ki odloča o pravicah in obveznostih 
zaposlenega) določil višino dodatka, pri čemer bo moral upoštevati stopnjo izpostavljenosti 
tveganju oziroma prekomerne obremenjenosti ter obseg dodeljenih finančnih sredstev. V tej 
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zvezi je Ministrstvo za javno upravo objavilo vzorec sklepa glede pravice do dodatka COVID-19, 
in sicer na naslednjem elektronskem naslovu:

https://www.gov.si/teme/placni-sistem/ (Vzorec sklepa o izplačilu dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije, 71.člen ZIUZEOP (24.4.2020)).

Dodatek COVID-19 je uveden na novo z ZIUZEOP in ga je treba ločiti od dodatka za delo v 
rizičnih razmerah (epidemija), ki je materija Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (11. 
točka 39. člena KPJS). ZIUZEOP v tretjem odstavku 71. člena zgolj določa, da lahko javni 
uslužbenci (razen javnih uslužbencev iz plačne skupine B – direktorji), upravičenci do dodatka 
za delo v rizičnih razmerah po KPJS iz naslova tega dodatka in iz naslova novega dodatka po 
71. členu ZIUZEOP (dodatek COVID-19) prejmejo skupaj največ 100 odstotkov urne postavke 
osnovne plače (glede na dejstvo, da znaša dodatek za delo v rizičnih razmerah 65 odstotkov 
urne postavke osnovne plače lahko torej javni uslužbenec, ki je prejel dodatek po KPJS za vse 
ure dela, iz naslova dodatka COVID-19 prejme še največ 35 odstotkov urne postavke osnovne 
plače).

Tako kot velja za dodatek COVID-19, za katerega je vlada določila obseg sredstev za 
financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev 
sredstev na neposredne uporabnike proračuna ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim 
uporabnikom proračuna, tudi za dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke 39. 
člena KPJS sredstva zagotavlja državni proračun (prvi stavek šestega odstavka 71. člena 
ZIUZEOP). Vendar pa glede dodatka za delo v rizičnih razmerah ni vnaprej določenega 
najvišjega obsega sredstev, ki se za izplačilo tega dodatka lahko porabijo. So pa pristojna 
ministrstva v zvezi  s tem oblikovala priporočila oziroma usmeritve, ki naj bi zagotovile čimbolj 
enako obravnavo javnih uslužbencev v podobnih pogojih. Proračunski uporabniki so glede 
izplačila tega dodatka dolžni upoštevati razlago Komisije za razlago KPJS (Uradni list RS, št. 
48/20) ter navedene usmeritve ministrstev. 

Prijazen pozdrav,

                                                                                                                   Boštjan Koritnik

                                                                                                                         minister

Priloga:

 Šifrant neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov

Poslano:

 naslovnikom po e-pošti

V vednost:

 Generalni sekretariat vlade; gp.gs@gov.si

 Kabinet predsednika vlade; kpv@gov.si
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