
IZPLAČILO NEIZKORIŠČENEGA DOPUSTA: Borut Mekina, Mladina, 30. 6. 2022 
 

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
V Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, funkcionarjem prejšnje vlade, in sicer 
ministru Janezu Ciglerju Kralju in državnima sekretarjema mag. Cvetu Uršiču in Mateji Ribič ni bilo 
izplačano nadomestilo za neizrabljen letni dopust. 
 
Zaposlenim, ki so imeli delovno razmerje sklenjeno za čas trajanja funkcije ministra, pa bodo pri plači 
za mesec junij 2022 izplačana nadomestila za neizrabljen dopust, in sicer: 
 
- Maruška Pleničar: 4 dni letnega dopusta za leto 2021 in 10 dni letnega dopusta za leto 2022,  v višini 
1.245,79 eur bruto 
- Pregl Urška: 14 dni letnega dopusta za leto 2022, v višini 1.860,80 eur bruto  
- Šverc Magdalena: 17 dni letnega dopusta za leto 2021 in 15 dni letnega dopusta za leto 2022, v višini 
4.954,73 eur bruto 
- Karlin Blaž: 6 dni letnega dopusta za leto 2022, v višini 832,94 eur bruto. 
 
 

Ministrstvo za finance 
Bivšemu ministru mag. Andreju Širclju je bilo za neizkoriščene dni dopusta za lani in letos izplačano 
12.629,49 evra (bruto). 
 
Seznam zaposlenih javnih uslužbencev (na zaupanje ministra) z bruto zneski, ki so jih prejeli za 
neizkoriščene dni dopusta: 
  

Ime in priimek 
Znesek 
(bruto) 

Izplačano pri plači 
za  

Kristina Šteblaj  5.137,13 januar 2022 

Nina Marin  1.996,23 marec 2022 

Urška Grmek 2.503,01 april 2022 

Andrej Parma   436,26 junij 2022 

 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Delovne obveznosti vseh treh nekdanjih funkcionarjev tem niso dopuščale izrabe dopusta v celoti, zato 
se jim je pri plači za mesec maj izplačalo nadomestilo za neizrabljen dopust v letošnjem in lanskem letu, 
in sicer: 
- nekdanjemu ministru Zdravku Počivalšku: 14.784,54 evrov (bruto I), 
- nekdanjemu državnemu sekretarju Simonu Zajcu: 5.067,00 evrov (bruto I), 
- nekdanjemu državnemu sekretarju Andreju Čušu: 2.390 evrov (bruto I). 

 
Uslužbenci, ki so bili kabinetne zaposlitve oz. na zaupanje ministra in jim je bilo izplačano nadomestilo:   
 
- Košmerlj Blanki pri plači za mesec avgust/2020 ji je bilo izplačano nadomestilo za neizrabljen LD v 
višini 658,96 EUR bruto, 
- Arh Maruši pri plači za mesec maj/2022 ji je bilo izplačano nadomestilo za neizrabljen LD v višini 
802.93 EUR bruto, 
- Bovhi Katarina pri plači za mesec maj/2022 ji je bilo izplačano nadomestilo za neizrabljen LD v višini 
1840.33 EUR bruto, 
- Iseinoski Sari pri plači za mesec maj/2022  ji je bilo izplačano nadomestilo za neizrabljen LD v višini 
729,11 EUR bruto, 
- Šindič Kaji pri plači za mesec maj/2022 ji je bilo izplačano nadomestilo za neizrabljen LD v višini 
1.244,10  EUR bruto. 
 
 

 



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da funkcionarji Vlade Republike Slovenije (predsednik 
vlade, generalni sekretar vlade, ministri in državni sekretarji) zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z 
obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 in zaradi posledic epidemije COVID-19, niso mogli izrabiti letnega 
dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa ZDR-1. 
 
Zaradi dejanske nemožnosti koriščenja letnega dopusta za leto 2021 in 2022 je bilo bivši ministrici za 
izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simoni Kustec in bivšima državnima sekretarjema dr. Mitji 
Slavincu in Damirju Orehovcu ter iz enakih, zgoraj navedenih razlogov, tudi bivši vodji kabineta ministra 
Dragici Bac, izplačano nadomestilo za neizrabljeni letni dopust za leti 2021 in 2022. 
 
Prof. dr. Simoni Kustec je bilo izplačano nadomestilo za 38 dni neizrabljenega letnega dopusta za leto 
2021 in za 16 dni neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022 v skupnem znesku 
13.437,57 EUR bruto.  
 
Dr. Mitji Slavincu je bilo izplačano nadomestilo za 37 dni neizrabljenega letnega dopusta za leto 2021 
in za 17 dni neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022 v skupnem znesku 
12.302,11 EUR bruto.  
 
Damirju Orehovcu je bilo izplačano nadomestilo za 22 dni neizrabljenega letnega dopusta za leto 2021 
in za 17 dni neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022, in sicer v skupnem znesku 
8.777,37 EUR bruto.  
 
Dragici Bac, vodji kabineta ministra v času prejšnje vlade, je bilo izplačano nadomestilo za 27 dni 
neizrabljenega dopusta za leto 2021 in 18 dni neizrabljenega sorazmernega letnega dopusta za leto 
2022, in sicer v skupnem znesku 9.020,03 EUR bruto. 

 
Ministrstvo za infrastrukturo 
Na Ministrstvu za infrastrukturo je prejel nadomestilo za neizkoriščen dopust državni sekretar Aleš 
Mihelič v bruto znesku 6.101,62 EUR.    

 
Ministrstvo za javno upravo 

odškodnina za neizplačan letni dopust MJU (3/2020-6/2022) funkcionarji 

Funkcija Priimek Ime 
število 

dni 
bruto 

znesek datum izplačila 

minister Koritnik  Boštjan 20 4971,81 14.06.2022 

državni sekretar Jambrovič  Boštjan 5 1129,44 14.06.2022 

državna sekretarka Ban Urška 21 4757,68 14.06.2022 

      

odškodnina za neizplačan letni dopust MJU - zaposleni na zaupanje v kabinetu 
ministra 

Delovno mesto Priimek Ime 
število 

dni 
bruto 

znesek datum izplačila 

višji svetovalec v 
kabinetu ministra Jemec Rok 14 1846,68 1.04.2021 

 
Ministrstvo za kulturo 
Seznam javnih uslužbencev, ki jim je bila priznana pravica do izplačila do denarnega nadomestila za 
neizrabljen letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja v Ministrstvu za kulturo za čas pretekle 
vlade: 
- Dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka, denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust za leti 
2021 in 2022, znesek: 8.462,17 EUR bruto 
- Uršula Menih Dokl, generalna direktorica Direktorata za medije, denarno nadomestilo za neizrabljen 
letni dopust za leto 2022, znesek: 3.282,06 EUR bruto 



- Dr. Jelka Pirkovič, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino, denarno 
nadomestilo za neizrabljen letni dopust za leti 2021 in 2022, znesek: 4.310,78 EUR bruto 
- Miro Petek, zaposlitev vezana na mandat dr. Vaska Simonitija, denarno nadomestilo za neizrabljen 
letni dopust za leti 2021 in 2022, znesek: 3.066,57 EUR bruto 
- Mitja Iršič, zaposlitev vezana na mandat dr. Vaska Simonitija, denarno nadomestilo za neizrabljen letni 
dopust za leti 2021 in 2022, znesek: 4.551,44 EUR bruto 
- Marjeta Pečarič, zaposlitev za določen čas, denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust za leto 
2022, znesek: 2.454,51 EUR bruto. 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Na MKGP smo skladno z odločbo Komisije za administrativne zadeve in imenovanja pri Vladi RS z dne 
1. 6. 2022 pri plači za mesec maj izplačali nadomestilo za 19 dni neizrabljenega letnega dopusta za leto 
2021 in 17 dni neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022 nekdanjemu ministru 
dr. Jožetu Podgoršku v skupni višini 8963,82 bruto (za leto 2021 - 4631,58 evrov in za leto 2022 - 
4332,24 evrov). 

 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Na MOP je bil neporabljen dopust izplačan bivšemu ministru mag. Andreju Vizjaku v višini 12.311,05 
evrov bruto. 

 
Ministrstvo za notranje zadeve 
Zaenkrat obračunov še ni, zato v nadaljevanju pošiljamo trenutno razpoložljive informacije:  
- Alešu Hojsu, nekdanjemu ministru za notranje zadeve, se določi in izplača denarno nadomestilo za 40 
dni neizrabljenega letnega dopusta za leti 2021 in 2022, 
- dr. Božu Predaliču, nekdanjemu državnemu sekretarju, se določi in izplača denarno nadomestilo za 
37 dni neizrabljenega letnega dopusta za leti 2021 in 2022, 
- Francu Kanglerju, nekdanjemu državnemu sekretarju, se določi in izplača denarno nadomestilo za 37 
dni neizrabljenega letnega dopusta za leti 2021 in 2022. 
 
Nadomestilo za neizkoriščen dan letnega dopusta znaša 100 odstotkov plače funkcionarja za 176-urno 
mesečno delovno obveznost, preračunano na dnevno 8-urno obveznost. 

 
Ministrstvo za obrambo 
Na Ministrstvu za obrambo nismo nobenemu izplačali odškodnino za neizkoriščen dopust. 

 
Ministrstvo za pravosodje 
Na podlagi odločbe KAZI številka 10005-159/2022/3, z dne 1. 6. 2022, je bilo s posebnim obračunom 
dne 14. 6. 2022 nekdanjemu ministru Marjanu Dikaučiču izplačano denarno nadomestilo za 15 dni 
neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022 v višini 3.705,56 EUR bruto.  
 
Pri junijski plači bo izplačano denarno nadomestilo tudi Andreju Špengi, nekdanjemu generalnemu 
sekretarju, in sicer za 11 dni neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2021 in za 15 
dni neizrabljenega sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2022 (na podlagi sporazuma 1004-
40/2020/39, z dne 15. 6. 2022), in sicer v višini 5.877,78 EUR bruto. 

 
Ministrstvo za zdravje 
Minister Poklukar in državni sekretarji v njegovem mandatu na MZ niso zaprosili za izplačilo denarnega 
nadomestila za neizrabljeni letni dopust.  
 
V času mandata ministra Tomaža Gantarja in Janeza Janše v funkciji ministra za zdravje v času prejšnje 
vlade ni bilo izplačanih denarnih nadomestil za neizrabljeni letni dopust ne funkcionarjem ne zaposlenim 
na zaupanje ministra ali imenovanim na položaj. 
 
Podatki o zaposlenih, ki so bili v prejšnji vladi zaposleni na zaupanje ministra Poklukarja ali v času 
njegovega mandata imenovani na položaj generalnega direktorja/sekretarja: 
 
 
 



JU Bruto I    

1. Marina Ćurčija Jurišin  2.436,40 €  Izplačilo 14. 7. 2022 

2. Mojca Vnučec 
Špacapan 589,76 €  Izplačilo 14. 7. 2022 

3. Jure Dolinar 2.005,39 €  Izplačilo 14. 7. 2022 

4. Branko Matjašec 8.549,01 €  Izplačilo 14. 7. 2022 

5. Bogdan Tušar 3.694,32 €  Izplačilo 14. 7. 2022 

6. Tanja Lovšin 7.457,92 €  Izplačilo 14. 7. 2022 

 
Navedena denarna nadomestila še niso bila izplačana, temveč bodo prihodnji teden.  
 

Ministrstvo za zunanje zadeve 
Ministrstvo za zunanje zadeve ministru, državnima sekretarjema iz mandata prejšnje vlade ni izplačalo 
odškodnine za neizkoriščen dopust. 

 
Služba vlade za digitalno preobrazbo 
Podatkih o izplačanih neizkoriščenih dopustih: 
- nekdanji minister Mark Boris Andrijanič: neizkoriščenih 13 dni in izplačano nadomestilo 1652,77 
eur/neto 
- nekdanji državni sekretar mag. Peter Geršak: neizkoriščenih 10 dni in izplačano nadomestilo 
1251,99 eur/neto 
- nekdanja vodja kabineta Jelena Malnar: neizkoriščenih 6 dni in izplačano nadomestilo 599,41 
eur/neto 

 
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
Na podlagi odločbe je nadomestilo za neizrabljen letni dopust za 13 dni neizkoriščenega letnega 
dopusta za leto 2021 in za 14 dni sorazmernega dela letnega dopusta 2022, pri izplačilu plače za mesec 
maj 2022 prejela bivša državna sekretarka, mag. Monika Kirbiš Rojs, v skupni višini 5.962,12 EUR bruto, 
oz. 3.032,85 EUR neto. 
 
Ostalih izplačil nadomestil za neizrabljen letni dopust ni bilo. 

 
Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Odškodnina za neizkoriščen dopust je bila že izplačana Dejanu Valentinčiču, in sicer za 22 dni 
neizkoriščenega letnega dopusta, v znesku 4.770,23 € bruto. Izplačana bo še Iztoku Petriču za 32 dni 
letnega dopusta (znesek še ni znan). 


