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Zadeva: Dodatno pojasnilo k navodilom za uveljavljanje zahtevkov za povračilo
              sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju 

v dejavnosti zdravstva
Zveza: Sklep ministra za zdravje št. 1001-48/2021/8 z dne 15. 3. 2021  in dopis št. 1001

48/2021/12 z dne 15. 3. 2021 in dopis št. 1001-48/2021/26 z dne 19. 4. 2021
                              

Pri pregledu zahtevkov za uveljavljanje povračila sredstev iz proračuna RS 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, 15/21 – ZDUOP, 51/21 –
ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US), ki se nanaša na dodatek za direktorje 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) ugotavljamo, da so le ti nepopolni, saj niso izpolnjene: 

- vsebine iz priloge k zahtevku v zavihku 2, ki se nanašajo na opis aktivnosti in izvajanje 
ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-
19, na podlagi katerih so direktorji 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.

- v zavihku 1 (zbirna tabela) niso vpisani podatki o številu zaposlenih v plačni skupini B in 
število upravičencev v plačni skupini B do dodatka.

Prosimo vas, da v prihodnje prilogo k zahtevku izpolnite v celoti, vključno z opisom 
aktivnosti in nalogami oz. ukrepi za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter ostalih 
podatkov, kot je navedeno zgoraj. 

Hkrati vas ponovno obveščamo, da je na naši spletni strani Ministrstva za zdravje1, že objavljen
tudi posodobljen obrazec, glede na podaljšanje Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
                                                  
1 https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/ in https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-
izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/

Javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj 
je Republike Slovenija

Javni zdravstveni zavodi na primarni ravni

Javni zavodi za vzgojo in izobraževanje v 
pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, ki izvajajo zdravstveno 
dejavnost



COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) iz katerega izhaja, da je 
epidemija podaljšana do vključno 16. 5. 2021. Vsa nadaljnja pojasnila in posodobitev obrazca
bomo tudi v prihodnje objavljali na tej spletni strani. Za vpis podatkov uporabite najnovejši 
obrazec. 

Morebitna vprašanja lahko posredujete na gp.mz@gov.si, sklic na številko 1001-48/2021.

S spoštovanjem,
Helena Ulčar Šumčić

V. d. generalnega direktorja

Vročiti:
- 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 e-

pošti
- 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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