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Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (t.i. PKP7) 

 
Rešitev za pripravo podatkov bolniških odsotnosti za uveljavljanje refundacije 
nadomestila s strani delodajalcev za zavarovance okužene s COVID-19 na delovišču 
pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ali izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti po 46. členu ZIUPOPDVE za razlog zadržanja »15. Bolezen – 
46. člen«. 
 

Registracijski informacijski sistem KADRIS 4: RIS 
 
V skladu s 46. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), objavljenem v Uradnem listu RS št. 203/2020 na dan 
30.12.2020, imajo zavarovanci, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvene storitve 
institucionalnega varstva ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti, pravico do nadomestila plače 
že od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okuženosti s COVID-19 v višini 100 % osnove plače, 
ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal.  
 
Kot razlog te zadržanosti se določi »bolezen«. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
izvajalcem dejavnosti po 46. členu tega zakona povrne sredstva za razliko med 100-odstotnim 
nadomestilom in 80-odstotnim nadomestilom za razlog »01-bolezen« od vključno 31.12.2020 (ne 
glede na to, ali je bil prvi dan tega staleža pred 31.12. 2020 ali po tem datumu) do vključno 
31.12.2021. 
  
Navodilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se nahaja v spodnji povezavi: 
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866400315D34?
OpenDocument. 

 
I. OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS   

 
1. Nov razlog zadržanja na bolniškem listu »15. Bolezen 46. člen« 

 

a. »15. Bolezen – 46. člen« – Bolezen 46. člen  
 

2. Kreiranje dveh novih odsotnosti  za razlog zadržanja »15. Bolezen 46. člen« 

 

a. B1530 »15. Bolezen – 46. člen do 30 dni« 
b. P0431 »04. Bolezen – 46. člen od 31 dne« 
c. Dopolnjena povezava števcev z novo odprtimi odsotnostmi. 

 
3. Kreiranje novega tip priponke »PKP7-Izjava_delodajalca_koncna_P-1« v formi 

Bolniški list 

Nov tip priponke je potreben, kajti zavarovanec kopijo te izjave predloži osebnemu zdravniku 
zaradi izstavitve eBOL, na katerem se ves čas neprekinjene zadržanosti od dela vpisuje razlog 
01-bolezen. Delodajalec ali samostojni zavezanec izjavo priložita k vsakokratni zahtevi za 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020203.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020203.pdf
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866400315D34?OpenDocument
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866400315D34?OpenDocument
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refundacijo oz. zahtevi za izplačilo nadomestila (prvič original, naslednje mesece kopijo). 
Kopijo potrdila samostojni zavezanec posreduje tudi na FURS. 

Primer izjave PKP7-Izjava_delodajalca_koncna_P-1 se nahaja v spodnji 
povezavi:http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866
400315D34?OpenDocument. 

4. Kreiranje dveh novih vrst plačila oz. VP-jev za izračun novih odsotnosti za razlog 
zadržanja »15. Bolezen 46. člen« 
 

a. VP1XY »15. Bolezen 46. člen do 30 dni« 
b. VP2XY »04. Bolezen 46. člen od 31 dne« 
c. Dopolnjen prenos novih odsotnosti bolniškega lista in vrst plačil v katerikoli plačni 

sistem preko nastavitev povezovalnih tabel prenosa.  

Na podlagi novih vrst plačila iz sistema KADRIS 4:RIS v zunanji plačni sistem pošljemo dve ločeni 
vrsti plačila za razlog zadržanja za razlog zadržanja »15. Bolezen – 46. člen« 

Opozorilo: 
Refundacijski zahtevek za obračunska razloga se oddaja ročno:  

 »15. Bolezen 46. člen«, ki velja od 1. do vključno 30. dne - 20 % osnove po ZIUPOPDVE 

 04. poškodba pri delu, ki velja od vključno 31. delovnega dne dalje - 100 % osnove po 

ZZVZZ. 

 

II. OPIS REŠITVE V KADRIS 4: PIS 

 
1. Nastavitev novih vrst plačila: 

 Vrsta plačila bolniške do 30 dni – 46.člen (razlog 15-bolezen) z izračunom 20% v breme 

ZZZS. 

 Avtomatska vrsta plačila do 30 dni – 46.člen (razlog 15-bolezen) z izračunom 80% v 

breme delodajalca. 

 Vrsta plačila nad 30 dni  – 46.člen (razlog 04-poškodba pri delu) v breme ZZZS. 
 

2. Izdelava novega zahtevka Covid-19 za bolniško do 30 dni. 
 

III. POGOJI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS 

 
1. Uveden »Bolniški list«, kjer so posamezne šifre odsotnosti povezane z razlogi 

zadržanja. 

 

2. Nastavljene vrste plačila za odsotnosti z »Bolniškega lista« za vse razloge zadržanja. 

 

3. Nastavljen prenos povezovalnih tabel prenosa odsotnosti bolniškega lista in vrst plačil v 

zunanji plačni sistem. 

 

4. Verzija aplikacije KADRIS 4: RIS od 4755. NF5 naprej. 

http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866400315D34?OpenDocument
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/vrstagradiva/74BABE1421F689A6C125866400315D34?OpenDocument
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5. Nameščene razvojne dopolnitve, za nov tip razloga zadržanja in priponko v formi »Bolniški 

list«.  
 

IV. KORAKI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS 
 

1. Namestitev razvojne dopolnitve za nov tip razloga zadržanja in priponko v formi »Bolniški 

list« opisanih v točki I. 

2. Kreiranje in nastavitev novih vrst odsotnosti za odsotnosti. 

3. Kreiranje in nastavitev novih vrst plačil za razlog zadržanja »15. Bolezen 46. člen«. 

4. Dopolnjen prenos obstoječi prenos odsotnosti bolniškega lista in vrst plačil v katerikoli plačni 

sistem preko nastavitev povezovalnih tabel prenosa, za novi vrsti plačila. 

5. Dopolnjena povezava števcev z novo odprtimi odsotnostmi. 
 

V. DODATNE STORITVE  

Dodatne storitve se obračuna po opravljenem delu, ki lahko zajema sledeče aktivnosti: 
- dogovor in nastavitve o dodatnih vrstah dela, odsotnosti, dodatnih vrstah plačil in 

nastavitev in njihovi uporabi, 
- dogovori in nastavitve popolnoma novega izvoza v katerikoli zunanji sistem, ter 

spremembe izvoza v zunanji sistem, 
- izdelava seznamov po želji naročnika. 

Kranj, 05.02.2021 

Četrta pot, d.o.o., Kranj 


