
KADROVSKIM SLUŽBAM IN OBRAČUNOM PLAČ IZVAJALCEV: 
socialno varstvene storitve institucionalnega varstva  
krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV 
socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena 
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) 
pomoči družini na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV 
zdravstvene dejavnosti  
 

 
Spoštovani,  

s tem navodilom dopolnjujemo informacije z dne 25.01.2021 glede nevštevanja dodatkov zaradi 
epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS in vas obveščamo o objavi 
dopolnjenih navodil glede izvajanja 46. člena. 
 

 
1. NEVŠTEVANJE DODATKOV ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 V OSNOVO ZA NADOMESTILA 
PLAČ V BREME OZZ 
 
V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to 
osnovo ne štejejo naslednji dodatki:  
 
a) poročano na REK-1 pod VD 1090-Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo  (ta VD se sicer 
nikoli ne šteje v osnovo za nadomestila plače v breme OZZ): 
 
iz PKP 2 - ZIUZEOP - Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190   (in PKP 8)  

 krizni dodatek iz 33. člena  ZIUZEOP (na REK-1 poročan pod VD ''1090–Dohodek, ki se ne 
všteva v davčno osnovo'', na iREK je znesek v polju A052, v polju A051 pa je izbrana vrsta 
dohodka 0000) 

b) poročano na REK-1 pod VD 1001-Plača in nadomestilo plače: 
 
iz PKP 5  - ZZUOOP  - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE - 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254 

 delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do 
zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,  

 dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. 
člena ZZUOOP,  

 dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 
po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP, 

 
iz PKP 6 - ZIUOPDVE -  Uradni list RS št. 175/2020 - 
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272  

 dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij 
(šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,  

 dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,  

 dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 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) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. 
Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272


člen ZIUOPDVE (za odsotnosti z dela od vključno 28.11.2020 dalje - pojasnilo MJU št. 1002-
1397/2020/5 z dne 10.12.2020) 

 
iz PKP 7  - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 - 
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304    

 dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo 
delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno 
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja 
epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE. 

 
Navedeno pomeni, da takrat, ko seštevate podatke o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 
oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme OZZ, ne prištejete zgoraj naštetih dodatkov, 
ne glede na to, v katerem delu leta 2020 oz. 2021 so bili izplačani. 
 
Ob tem še opozarjamo, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 
2020 in 2021, ki jih nekateri delodajalci poročate letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini 
je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).  

Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal 
dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil  v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi 
če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta 
novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač 
in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti 
dodatki, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.  
 
Prosimo vas, da sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s 
kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogledujemo šele ob obdelavi refundacije) 
pojasnite, da so vzrok razhajanja našteti dodatki - torej da je bil posamezni delavec prejemnik 
dodatkov, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja 
od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane 
obrazce iREK-1 (pod vrsto dohodka 1001).  

V spodnji priponki je preglednica s celovitim prikazom vseh vrst dohodkov, ki se štejejo v osnovo za 
nadomestila v breme OZZ, kjer so dodane tudi posebnosti glede nevštevanja dodatkov.  

 

 
2. AŽURIRANA NAVODILA ZA IZVAJANJE 46. ČLENA ZIUPOPDVE 
 
Kot smo vas že obvestili dne 25.01.2021, je bil v Uradnem listu RS št. 203/2020 z dne 30.12.2020 
objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-
19 (ZIUPOPDVE), ki je v 46. členu določil, da zavarovancem, ki delajo pri izvajalcih iz 46. člena tega 
zakona, pripada nadomestilo plače že od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okuženosti s COVID-
19 v višini 100 % osnove, ki jo predstavlja plača, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. Kot razlog te 
zadržanosti se na eBOL določi ''01-bolezen''. Razliko med 100-odstotnim nadomestilom in 80-
odstotnim nadomestilom za razlog ''01-bolezen'' izvajalcu-delodajalcu oz. samostojnemu zavezancu, 
ki izvaja dejavnost iz 46. člena, povrne ZZZS v breme proračuna od vključno 31. 12 2020 dalje (ne 
glede na to, ali je bil prvi dan tega staleža pred 31. 12. 2020 ali po tem datumu), vendar največ za 
obdobje zadržanosti do vključno 31. 12. 2021.  

Ne glede na to, da bo ves čas trajanja začasne nezmožnosti za delo po 46. členu ZIUPOPDVE na 
eBOL na podlagi posebne izjave vpisan razlog '' 01-bolezen'', smo vas obvestili, se pri obračunu 
nadomestila plače v breme ZZZS uporablja:  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304


 za prvih 30 delovnih dni novi obračunski razlog ''15-bolezen-46. člen'', kjer bo refundacija za 
20% plače, ki bi jo delavec dobil če bi delal v spodaj pripetih pripomočkih, ki bosta objavljena 
tudi na portalu za zavezance:  https://zavezanec.zzzs.si/. Vlaganje zahtevkov preko portala 
SPOT ne bo možno. Zahtevek, ki mora biti lastnoročno podpisan s strani pooblaščene osebe 
za pripravo refundacijskih zahtevkov, se na ZZZS posreduje skupaj s prilogami (izjavami in 
morebitnimi posebnimi koledarji) v papirni obliki oziroma skeniran v elektronski predal 
območnih enot ZZZS. Naslovi elektronskih predalov območnih enot so objavljeni na spletni 
strani ZZZS v povezavi: elektronski predali OE;  

 od vključno 31. delovnega dne obračunski razlog ''04-poškodba pri delu'', obračun je po 100% 
osnove iz ZZVZZ, uporabite obstoječe zahtevke za refundacijo, tudi portal SPOT. 

 
Obvestili smo vas tudi, da tisti samostojni zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje iz 46. člena ZIUPOPDVE 
za izplačilo 20% nadomestila s strani uporabijo objavljeno vlogo za direktno izplačilo neto nadomestila 
in plačilo prispevkov iz 20% osnove v povezavi: Nadomestilo samostojnih zavezancev in ji priložijo 
izjavo. Nadomestilo v višini 20% bodo uveljavljali samostojni zavezanci lahko na podlagi izjave po 46. 
členu ZIUPOPDVE le v primeru, da ne bodo uveljavljali pravice do izdaje eBOL zaradi razloga 08-
izolacija, kjer se izplača nadomestilo v breme OZZ po 90% osnove iz ZZVZZ. Podrobna navodila za 
označevanje obračunov prispevkov na eDavkih (na obrazcih OPSV) v primeru uveljavljanja razloga 
15-bolezen-46. člen za samostojne zavezance bo pripravil FURS.  

Dodatno pa vas tokrat obveščamo, da je bilo navodilo za izvajanje določb 46. člena 
ZIUPOPDVe ažurirano dne 1.2.2021 in je objavljeno na spletni strani ZZZS v povezavi: 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/74BABE1421F689A6C125866400315D34.  

Najpomembnejše vsebinske novosti v novi verziji navodil so:  

 izvajalec-delodajalec iz  46. člena ZIUPOPDVE ima takrat, ko ne izda izjave, ki je predvidena 
v tretjem odstavku 46. člena ZIUPOPDVE, izpolnjeni pa so vsi elementi definicije poškodbe pri 
delu, ki jih opredeljuje 66. člen ZPIZ-2 (tudi v primeru okužbe na delovnem mestu), možnost 
izdaje obrazca ER–8.  

 Če izvajalec-delodajalec sploh ne izda izjave po 46. členu ZIUPOPDVE, temveč obrazec ER-
8, se na eBOL od prvega dne zadržanosti označi razlog 04-poškodba pri delu, izvajalec-
delodajalec pa ne bo mogel uveljavljati za prvih 30 delovnih dni povračila razlike do višine 
100% - torej za nadomestilo v višini 20 % osnove.  

 Če je izvajalec-delodajalec izdal izjavo po 46. členu ZIUPOPDVE, izdaja obrazca ER-8 ni 
potrebna.  

 Če pa bo izvajalec-delodajalec hkrati iz izdajo ER-8 posredoval tudi izjavo po 46. členu 
ZIUPOPDVE, potem je potrebno pri izdaji eBOL in uveljavljanju pravice do nadomestila 
ravnati po 46. členu ZIUPOPDVE.  

 Izjavo podpiše le delodajalec in ne tudi delavec, saj podpisa delavca 46. člen ZIUPOPDVE ne 
predvideva.  

 V točki 7 navodil je bolj natančno definiran rok za posredovanje zahtevka za izplačilo razlike 
nadomestila.  Izvajalec oziroma samostojni zavezanec vloži zahtevo za izplačilo razlike 
nadomestila v višini 20 % osnove po 46. členu (za začasno zadržanost od dela do 30 delovnih 
dni) v enem mesecu po zaključku meseca, v katerem je bil zavarovanec začasno zadržan od 
dela.  

 Obrazec ER-8 delodajalec še naprej lahko izda tudi, če gre za druge situacije (in ne za okužbo 
na delovnem mestu), ko je prišlo do poškodbe pri delu (npr. delavec pade v delovnih prostorih 
in se poškoduje). 

 

https://zavezanec.zzzs.si/
https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1B62FBBF75037ADAC1256E8900255690
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-pravice-do-nadomestila-samostojnih-zavezancev/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTY08zQwtTQx8DQzcDQ0CLTzcAv0CjA0Ngo31C7IdFQFoKhip/
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/74BABE1421F689A6C125866400315D34

