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Zadeva: Navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 123. členu 
ZIUOPDVE – sredstva za izplačilo dodatka po 11. točki prvega odstavka 
39. člena KPJS

Na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) se 
delodajalcem v javnem sektorju, zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki 
dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim 
vrtcem, iz proračuna RS zagotovijo sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega 
odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljnjem besedilu: dodatek po 
KPJS). 

Izvajalci v javnem sektorju s področja socialnega varstva ter zasebni izvajalci socialnega 
varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci 
socialnega varstva), vlagajo zahtevke pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, in sicer:
1. Posredni proračunski uporabniki – javni zavodi: 

- centri za socialno delo, 
- domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi, 
- varstveno delovni centri, 
- zavodi za usposabljanje in 
- Inštitut RS za socialno varstvo,

2. Izvajalci s koncesijo za izvajanje storitev socialnega varstva (koncesionarji), in sicer za 
izvajanje storitve:

- institucionalnega varstva, 
- vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in 
- pomoč družini na domu.

Sredstva za financiranje dodatka po KPJS se izvajalcem zagotavljajo od 19. oktobra 2020 za 
čas trajanja epidemije. 

Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za 
čas odsotnosti z dela, se dodatek po KPJS ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas 
odsotnosti z dela.

Vsem izvajalcem s področja socialnega varstva 
v javni mreži
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Minister, pristojen za finance, je na podlagi drugega odstavka 123. člena ZIUOPDVE predpisal 
postopke in roke za uveljavitev zahtevkov v Pravilniku o postopku in rokih za uveljavljanje 
zahtevkov  iz 123. člena  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 187/20; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). 

Na podlagi drugega odstavka 9. člena pravilnika izvajalci socialnega varstva vložijo zahtevke za 
izplačilo sredstev najpozneje v 60 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-
19 v drugem valu na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.

Zaradi enotne obravnave zahtevkov smo pripravili obrazec ter navodila za vse izvajalce
socialnega varstva. Izvajalci izstavijo zahtevke najprej za obdobje od 19. 10. 2020 do 30. 11. 
2020 (en zahtevek za oba meseca), nato pa do preklica epidemije vlagajo mesečne 
zahtevke. Rok za izstavitev zahtevka za obdobje od 19. 10. 2020 do 30. 11. 2020 je 28. 12. 
2020, pri čemer bodo sredstva iz proračuna RS nakazana izvajalcem predvidoma do 29. 1. 
2021. Za nadaljnje mesečne zahtevke do preklica epidemije pa je rok za izstavitev zahtevka do 
15. v mesecu, pri čemer bodo sredstva iz proračuna RS nakazana izvajalcem predvidoma 
najkasneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek 
posredovan (obrazce za nadaljnja mesečna obdobja do preklica epidemije bo ministrstvo 
posredovalo vsem izvajalcem v januarju 2021).

V zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi 123. člena ZIUOPDVE se ne sme vključiti 
zaposlenih na delovnih mestih kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem 
sektorju. Direktorji v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so upravičeni 
do dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki je določen v 125. členu ZIUOPDVE, vendar pa se 
sredstva za financiranje navedenega dodatka ne zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije. 

Udeleženci programa javnih del niso upravičeni do dodatka po KPJS, saj dodatek pripada 
javnim uslužbencem, udeleženci javnih del pa z vključitvijo v program javnih del ne pridobijo 
statusa javnega uslužbenca.

Obvezna priloga zahtevka za izplačilo sredstev za obdobje od 19. 10. 2020 do 30. 11. 2020 za 
vse izvajalce socialnega varstva je obrazec, ki ga prilagamo, pri čemer je pri izstavitvi zahtevka 
oz. e-računa treba upoštevati naslednje: 

- rok oddaje zahtevka je 28. 12. 2020
- račun državnega proračuna št. 01100-6300109972,
- davčna števila MDDSZ 76953475,
- zahtevek oz. e-račun za izplačilo sredstev mora obvezno vsebovati sklic, in sicer:

Skupina izvajalcev SKLIC
Javni zavodi 2611-21-050019
Koncesionarji 2611-21-050020

- kot datum opravljene storitve naj bo na zahtevku oz. e-računu navedeno obdobje na 
katerega se e-račun nanaša (npr. prvi zahtevek se nanaša na obdobje od 19. 10. 2020 
do 30. 11. 2020);

- kot rok zapadlosti zahtevka oz. e-računa se vnese 29. 1. 2021,
- OBVEZNA PRILOGA zahtevka oz. e-računa je izpolnjen obrazec »Priloga k e-računu 

izvajalca za zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena 
KPJS (123. člen ZIUOPDVE)«, ki ga prilagamo,



3

- priloga k zahtevku oz. e-računu (izpolnjen obrazec) mora biti obvezno posredovana v 
excelovi datoteki (priloga ne sme biti skenirana, spremenjena v pdf...);

- vrednost zahtevka oz. e-računa mora biti enaka vrednosti, ki je navedena v prilogi e-
računa (zeleno obarvan znesek v obrazcu);

- izvajalec izstavi samo en zahtevek oz. e-račun za povračilo sredstev po 123. členu
ZZUOOP za obdobje od 19. 10. 2020 do 30. 11. 2020 (torej en obrazec in en zahtevek 
za vse zaposlene pri izvajalcu, ki delo opravljajo v okviru mreže javne službe za 
področje socialnega varstva, npr. če ima izvajalec hkrati podeljeno koncesijo za 
izvajanje institucionalnega varstva ter tudi koncesijo za storitev pomoči na domu izstavi 
samo en zahtevek za vse zaposlene, ki delo opravljajo v okviru podeljenih koncesij za 
področje socialnega varstva). 

Navodila za izpolnjevanje obrazca, ki je obvezna priloga zahtevka oz. e-računa:
- obrazec, ki je priložen temu navodilu se nanašajo na izplačila sredstev za obdobje od 

19. 10. 2020 do 30. 11. 2020 (obrazce za nadaljnja mesečna obdobja do preklica 
epidemije bo ministrstvo posredovalo vsem izvajalcem v začetku meseca januarja 
2021),

- podatke se v obrazec vnaša v rumeno obarvana polja;
- vnese se naziv izvajalca; 
- vnese se številko in datum internega akta, v katerem so opredeljena dela in naloge, pri 

katerih se opravlja delo v rizičnih razmerah, ki je podlaga za izplačilo dodatkov po KPJS 
(če je veljal isti akt za celotno obdobje razglašene epidemije se podatki ponovijo pri 
obeh obdobjih v celicah od C12 do C13, kopij sklepov se ne pošilja na MDDSZ);

- podatke o bruto vrednosti dodatka in prispevkih se vnaša na 2 decimalni mesti 
natančno;

- podatke o številu ur se vnaša z decimalnim številom, npr. 4 ure in 15 minut = 4,25 ure;
- v obrazec se vnaša samo podatke za zaposlene, ki so bili v obdobju od 19. 10. 2020 do 

30. 11. 2020 upravičeni do dodatka po KPJS (zaposlenih, ki niso bili upravičeni do 
dodatka se ne vnaša v tabelo);

- vsak zaposleni se v obrazec vnese samo enkrat, 
- naziv delovnega mesta naj bo poimenovano kot je v Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva.

V kolikor bo MDDSZ ali drug organ ugotovil, da je prišlo do nenamenske porabe sredstev ali do 
porabe v nasprotju s predpisi, bo zahteval vrnitev sredstev v proračun skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

Morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem dodatka po 123. členu ZIUOPDVE posredujte na 
gp.mddsz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko našega navodila 1101-1113/2020).

S spoštovanjem,

Tea Dubarić
višja svetovalka II

mag. Andrejka Znoj mag. Valentina Vehovar
vodja Sektorja za upravljanje v.d. generalne direktorice
izvajalskih organizacij
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Poslati: 
- po e-pošti vsem izvajalcem s področja socialnega v javni mreži

Priloga:
- obrazec " Priloga k e-računu izvajalca za zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki 

prvega odstavka 39. člena KPJS (123. člen ZIUOPDVE)" 
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