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ZADEVA: Mentorske ure
ZVEZA: Vaš dopis št. 0070-155/2020/30 z dne 17.3.2021 

Spoštovani,
dne 18. 3. 2021 smo prejeli vaš odgovor, v katerem glede mentorskih ur pojasnjujete, da je bila 
odločitev za spremembo 4. člena Pravilnika o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže 
javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
30/21; v nadaljevanju: Pravilnik) utemeljena s tem, da na višino plačila mentorju neposredno ne 
vpliva, koliko časa je ta dosegljiv specializantu. Dalje pojasnjujete, da je za izplačilo relevantno, 
koliko ur zdravnik dejansko opravlja delo mentorja, pri čemer se upošteva, da so mentorske ure 
določene s programom in normativom. Pojasnjujete še, da tudi ko neposredni mentor dejansko 
dela s specializantom, ves čas, v katerem mora biti specializantu osebno dosegljiv (torej 80 ur na 
mesec), hkrati opravlja svoje redno delo, zato lahko specializantu dejansko posveti le del tega časa.

V zvezi z navedenim pripominjamo, da je bil minimum dostopnosti mentorjev, kot je določen s 
petim odstavkom 22. člena Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov 
(Uradni list RS, št. 22/18, 187/20; v nadaljevanju: Pravilnik o specializacijah), pripravljen na podlagi 
podatkov dejanskega opravljanja mentorskih ur. Ponovno poudarjamo, da je bilo določilo o 
minimumu dosegljivosti v Pravilnik o specializacijah leta 2018 dodano na zahtevo vašega 
ministrstva.  

Glede na veljavno zakonsko ureditev (ki jo tudi sami navajate v vašem dopisu z dne 17. 3. 2021) se 
mentorski dodatek obračunava za čas, ko mentor dejansko opravlja delo mentorja. Na osnovi 
navedenega mentorji pripravijo poročilo o dejansko opravljenih mentorskih urah. Z dopisom št. 
014-9/2019-8 z dne 9. 3. 2021 smo vas zaprosili za pojasnilo, kdo bo v primeru, ko bodo mentorji 
delo mentorja dejansko opravljali v večjem obsegu, kot je za izplačilo mentorskega dodatka 
določeno s Pravilnikom, kril razliko med izplačanim dodatkom za mentorstvo na podlagi 4. člena 
Pravilnika (t.j. do 12 ur na mesec za glavne mentorje in do 30 ur na mesec za neposredne mentorje) 
in dejanskim številom ur, ki jih bodo mentorji v okviru mentorskega dela opravili. Iz vašega 
odgovora z dne 17. 3. 2021 razumemo, da je izplačilo navedenega presežka mesečnih ur (torej ko 
bo neposredni mentor delo mentorja dejansko opravljal več kot 30 ur na mesec in ko bo glavni 
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mentor delo mentorja dejansko opravljal več kot 12 ur na mesec) strošek delodajalca mentorja in 
ne strošek proračuna RS, zato vas v zvezi z navedenim vljudno prosimo za vašo potrditev. 

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Klara Zupančič, mag. prav.
Pravnica II

Tina Šapec, univ. dipl. prav.
Generalna sekretarka

Vročiti po elektronski pošti:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; gp.mz@gov.si; 

marija.magajne@gov.si; matevz.lakota@gov.si 
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