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Priprava podatkov bolniških odsotnosti za uveljavljanje 
refundacije nadomestila s strani delodajalcev – COVID-19    

 
 

Registracijski informacijski sistem KADRIS 4: RIS 
 
 

Delitev odsotnosti z dela na obdobja, priprava odsotnosti in vrst plačil za prenos iz 
registracijskega sistema (RIS) v sisteme plač 

 
 

I. OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS   

 
Opis rešitve se navezuje na sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in informacije ZZZS o uveljavljanju 
refundacije nadomestila s strani delodajalcev.   
Opis rešitve je podprta v verzijah aplikacije KADRIS 4: 4612.52 ali 4654 ali 4754.  
 
1. Delitev odsotnosti z dela po obdobjih:  

 
a.) Delitev odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, 

poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) na 

obdobje od 01.01.1900 do 12.03.2020 - to so obstoječe odsotnosti in vrste plačila. 

 
b.) Delitev odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, 

poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) na 

obdobje od 13.03.2020 do 10.04.2020, za katerega velja oprostitev plačila prispevkov 

bolniških odsotnosti do 30 dni v breme delodajalca, za katerega velja oprostitev plačila 

prispevkov. 

 
Predlagana oznaka nove odsotnosti = BxxK, predlagana oznaka nove vrste plačila = XYZK   

(»K« - Korona). 

 
c.) Delitev odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, 

poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) na 

obdobje od 11.04.2020. do 31.05.2020 (pogoj je, da Vlada RS ne ugotovi prenehanja razlogov za 

ukrepe iz tega zakona), za katerega velja, da so bolniške odsotnosti (bolezen, poškodba zunaj 

dela, poškodba po tretji osebi zunaj dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) od 1. dne v breme 

ZZZS, delodajalec pa za te odsotnosti dobi refundirano izplačano nadomestilo. 

 
Predlagana oznaka odsotnosti = BxxR, predlagana oznaka vrste plačila = XYZR                    

(»R«- Refundirano). 

 
! POMEMBNO:  

Odsotnosti in vrste plačila pod točko b.) veljajo samo za čas od 13.03.2020 do 10.04.202. 

Odsotnosti in vrste plačila pod točko c.) veljajo le za čas od 11.04.2020 do 31.05.2020.  

V primeru, da se obdobje refundirane bolniške odsotnosti spremeni, bo potrebna nova nastavitev 

obdobij, nova delitev odsotnosti in nove vrste plačil. 

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020049.pdf
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-refundacije-nadomestila-s-strani-delodajalcev-COVID19/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg18LdyDTA0CDb1cTJ0snI0NHI31C7IdFQFCftFC/
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/nadomestilo-place-med-zacasno-zadrzanostjo-od-dela/uveljavljanje-refundacije-nadomestila-s-strani-delodajalcev-COVID19/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivTxNDTy8gg18LdyDTA0CDb1cTJ0snI0NHI31C7IdFQFCftFC/
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d.) Vrnitev delitve odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi nezmožnosti za delo 

(bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna 

bolezen), na vrednosti, kot je bilo pred 12.03.2020 - to je obdobje od 01.06.2020 do 31.12.2100. 

To so obstoječe vrste dela in vrste plačila, ki se nanašajo na odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih 

razlogov, zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven 

dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen). 

 

2. Delitev odsotnosti se ureja v uporabniškem vmesniku za delitev odsotnosti znotraj forme »Bolniški 

list« 

 

Delitev odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba 

izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) bo omogočena 

znotraj forme za »Bolniški list«, kjer so posamezne šifre odsotnosti povezane z razlogi zadržanja. 

 

3. Odprtje novih vrst plačila za obdobja od 13.03.2020 do 10.04.2020  in od 11.04.2020 do 31.05.2020, 

glede na usklajen šifrant vrst plačil s strani naročnika. 

Predlagana oznaka vrste plačila = XYZR - »K« - Korona 
Predlagana oznaka vrste plačila = XYZR - »R« - Refundirano 
 

4. Dopolnjen prenos odsotnosti bolniškega lista in vrst plačil v katerikoli plačni sistem preko nastavitev 

povezovalnih tabel prenosa. 

 

5. Dopolnjena povezava števcev z novo odprtimi odsotnostmi. 

 

II. 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 4612.52 ali 4654 ali 4754. 

 

5. Nameščene razvojne dopolnitve, ki omogočajo delitev odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov 

na obdobja zaradi razlogov opisani v točki I. 

 

III. KORAKI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS 
 

1. Namestitev razvojne dopolnitve, ki omogočajo delitev odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov 

opisanih v točki I. 

 

2. Nastavitev novih vrst odsotnosti za odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi 

nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri 

delu, poklicna bolezen). 

 

3. Nastavitev novih vrst plačil za obdobja od 13.03.2020 do 10.4.2020 in od 11.04.2020 do 31.05.2020, 

glede na usklajen šifrant vrst plačil s strani naročnika. 

Predlagana oznaka vrste plačila = XYZR - »K« - Korona 
Predlagana oznaka vrste plačila = XYZR - »R« - Refundirano 
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4. Nastavitev povezave posameznih odsotnosti z razlogi zadržanja na obdobja: 

a. Obdobje 01.01.1900 – 12.03.2020 
b. Obdobje 13.03.2020 – 10.04.2020 
c. Obdobje 11.04.2020 – 31.05.2020 (pogoj je, da Vlada RS ne ugotovi prenehanja razlogov za 

ukrepe iz tega zakona) 
d. Obdobje 01.06.2020 – 31.12.2100  

 
5. Dopolnjen prenos odsotnosti bolniškega lista in vrst plačil v katerikoli plačni sistem preko nastavitev 

povezovalnih tabel prenosa. 

 

6. Dopolnjena povezava števcev z novo odprtimi odsotnostmi. 

 

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

 

Kranj, 22.04.2020 

Četrta pot, d.o.o., Kranj 


