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za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti
zdravstva
Sklep ministra za zdravje št. 1001-48/2021/8 z dne 15.3.2021

Zveza:

Na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21
– ZDUOP; v nadaljnjem besedilu ZIUOPDVE) so tudi direktorji v javnem sektorju, kot jih določa
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18; v
nadaljnjem besedilu: uredba), ki so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za preprečevanje
okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-19, upravičeni do izplačila dodatka
za delo v rizičnih razmerah (v nadaljnjem besedilu: dodatek), in sicer v višini 65 odstotkov
urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.
Dodatek iz prvega odstavka navedenega člena pripada direktorjem, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost, in direktorjem, ki opravljajo socialno varstvo, (v nadaljnjem besedilu: direktorji) od 19.
oktobra 2020 do preklica razglasitve epidemije. Sredstva za financiranje dodatka za obdobje
od 19. 10. 2020 do preklica razglasitve epidemije uveljavlja izvajalec zdravstvene dejavnosti z
zahtevkom, ki ga vloži pri Ministrstvu za zdravje. Zahtevki za izplačilo dodatka direktorjem s
področja vzgoje in izobraževanja, ki poleg izobraževalne dejavnosti izvajajo tudi zdravstveno
dejavnost, bo Ministrstvo za zdravje posredovalo v mnenje pristojnemu ministrstvu. Po prejemu
pozitivnega mnenja pristojnega ministrstva, bodo zahtevki podani v nadaljnji postopek
obravnave za namen izplačila sredstev.
Kot delovna mesta direktorjev se po uredbi štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov,
predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev
organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev
direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov,

ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in
strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij. Delovna mesta tajnikov se nanašajo na glavne
tajnike univerz. Ta uredba se uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in
pomočnike direktorjev ter člane uprave.
Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za
čas odsotnosti z dela, se dodatek ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z
dela.
V skladu s četrtim odstavkom 125. člena ZIUOPDVE je minister za zdravje s sklepom, št. 100148/2021/8 z dne 15. 3. 2021, (v nadaljnjem besedilu: sklep) določil način izstavitve zahtevkov in
roke za posredovanje zahtevkov. Sklep je objavljen na spletni strani ministrstva.

I.

Postopek in rok za posredovanje zahtevkov Ministrstvu za zdravje

Delodajalci v javnem sektorju, katerih direktorji opravljajo delo v dejavnosti zdravstva, zahtevek za
izplačilo sredstev za dodatek direktorjem posredujte Ministrstvu za zdravje, in sicer v treh delih; za

obdobje od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020, za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 in za
obdobje od 1. 4. 2021 do preklica epidemije.
Zahtevek za izplačilo sredstev mora vsebovati za vsak mesec podatke o zaposlenih, ki so
upravičeni do dodatka, število ur, za katere so zaposleni upravičeni do dodatka, in znesek
dodatka. Zahtevku se obvezno priloži izpolnjen Obrazec direktorji, ki je priloga sklepa.
Zahtevek za povračilo sredstev za dodatek se vloži preko UJP-net v elektronski obliki (eRačun), in sicer:
- za obdobje od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020: najkasneje do 15. aprila 2021,
- za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021: najkasneje do 30. aprila 2021,
- za obdobje od 1. 4. 2021 do preklica razglasitve epidemije: najkasneje do 20. v
mesecu, ki sledi mesecu, ko je razglasitev epidemije preklicana.
Pri tem
-

se upošteva:
naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
davčna številka: SI96395265;
matična številka: 5030544000;
IBAN: SI56011006300109972;
pravna podlaga za zahtevek: 125 člen ZIUOPDVE;
datum opravljene storitve: obdobje na katero se zahtevek nanaša;
kot rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30 dni;
DDV se ne obračuna.

K zahtevku v elektronski obliki (e-Račun) se obvezno priloži izpolnjeno prilogo k eRačunu »Obrazec direktorji« v excel obliki.
V primeru predložitve neustreznega zahtevka za izplačilo sredstev se zahtevek skupaj z
obrazložitvijo izvajalcu zavrne. Če izvajalec zahtevka ne predloži v roku iz prejšnje točke, se
sredstva za posamezno obdobje izplačajo najkasneje v roku 60 dni od prejema popolnega
zahtevka. Zadnji rok za oddajo zahtevka je 60 dni po preklicu razglasitve epidemije.

II. Nadzor nad izplačilom dodatka
Predlagamo, da za potrebe morebitnega nadzora hranite vso dokumentacijo, povezano z
izplačili dodatka, posredovani zahtevki pa morajo biti v skladu z zakonodajo in organizacijo
zdravstvenega varstva v času epidemije in evidencami v posameznem zavodu. Za pravilnost
izkazanih podatkov za izplačilo dodatkov odgovarja poslovodstvo zavoda.
V skladu s 76. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 –
ZIUPOPDVE) lahko Ministrstvo za zdravje pri izvajalcih za zagotavljanje zakonitosti,
strokovnosti, kakovosti in varnosti dela izvede upravni nadzor, ki med drugim obsega tudi
nadzor nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in področja
materialnega poslovanja ter nadzor poslovanja, ki se nanaša na sredstva javnih financ. V
skladu z Zakonom o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) je za kontrolo
celotne javne porabe v Republiki Sloveniji pristojno tudi Računsko sodišče Republike Slovenije.
Ta navodila so objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje1, vključno z obrazcem in
sklepom. Vsa nadaljnja pojasnila bodo objavljena na tej spletni strani.
Morebitna vprašanja lahko posredujete na gp.mz@gov.si, sklic na številko 1001-48/2021.
S spoštovanjem,
Janez Poklukar
MINISTER

Vročiti:
-

1

Javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija – po e-pošti
Javni zdravstveni zavodi na primarni ravni – po e-pošti
CIRIUS Kamnik, goran.pavlic@cirius-kamnik.si – po e-pošti
CIRIUS Vipava, lojze.adamic@cirius-vipava.si – po e-pošti
Center za sluh in govor Maribor, samo.rumez@csgm.si – po e-pošti
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, boris.cernilec@zgnl.si – po e-pošti
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, marko.strle@guest.arnes.si – po epošti
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si – po e-pošti
Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si – po e-pošti
Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si –
po e-pošti
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.si – po e-pošti
Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti
Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si – po e-pošti
Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si – po e-pošti
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izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/
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