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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) minister za zdravje izdaja 

SKLEP

o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje dodatka za delo v 
rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju za področje zdravstva

1. Sredstva za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem 
sektorju (v nadaljnjem besedilu: dodatek) 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.

2. Zahtevek za izplačilo sredstev mora vsebovati podatke o zaposlenih, ki so upravičeni 
do dodatka, število ur, za katere so zaposleni upravičeni do dodatka, in znesek dodatka 
zaposlenim za posamezni mesec. Zahtevku se priloži izpolnjen »Obrazec direktorji« iz 
Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.

3. Zahtevek za povračilo sredstev za dodatek se vloži preko UJP-net v elektronski obliki 
(e-Račun), 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.

4. 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.

5. Ta sklep se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Priloga:
- Obrazec direktorji

Janez Poklukar
MINISTER
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