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Zadeva: Navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev za dodatek za 
osebe zaposlene pri zunanjih izvajalcih po petem odstavku 33. člena 
ZIUPOPDVE 

Na podlagi petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, v nadaljevanju: 
ZIUPOPDVE) je do dodatka iz prvega odstavka 33. člena za neposredno delo s pacienti 
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 pod pogoji iz 56. člena Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 82/21 – ZNB-C; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) upravičena tudi oseba, ki pri izvajalcu iz 
prvega odstavka 56. člena ZZUOOP opravlja delo prek zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec 
je izvajalec, ki ima z izvajalcem iz prvega odstavka tega člena sklenjeno pogodbo o 
poslovnem sodelovanju.

Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za financiranje dodatka se zagotovijo za osebe, ki so 
delo opravljale prek zunanjega izvajalca pri izvajalcih iz sedme točke prvega odstavka 56. člena 
ZZUOOP (v nadaljnjem besedilu: izvajalci SV), in sicer pri:
- izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži iz 50., 51., 52. 

in 54. člena ZSV, 
- izvajalcih krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV,
- izvajalcih socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni 

program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in
- izvajalcih socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (izvajalci iz tretjega odstavka 

15. člena ZSV).

Ukrep velja od 1. junija 2020 do 30. 6. 2022.

Zunanji izvajalec mora za osebe, ki so pri njem zaposlene ter so upravičene do dodatka iz 
prvega odstavka tega člena, posredovati izvajalcu SV vlogo za povračilo sredstev. Vloga 
zunanjega izvajalca za povračilo sredstev naj vsebuje:
- seznam oseb, ki so pri izvajalcu SV opravljale neposredno delo pod pogoji iz 56. člena 

ZZUOOP, 

Vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži 
Vsem izvajalcem kriznih namestitev 
Vsem izvajalcem socialno varstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program
Vsem izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu



- število opravljenih ur neposrednega dela pod pogoji iz 56. člena ZZUOOP v posameznem 
mesecu, 

- znesek za povračilo dodatka (bruto bruto) ter
- dokazilo o izplačanem dodatku.

Izvajalci SV zahtevek za izplačilo sredstev iz državnega proračuna na osnovi potrjenih prejetih 
vlog iz prejšnjega odstavka vložijo za zunanjega izvajalca pri MDDSZ.

Izvajalec SV mora po prejemu sredstev iz proračuna Republike Slovenije nakazati sredstva 
zunanjemu izvajalcu.

Izvajalce pozivamo, da zahtevke za zunanje izvajalce vložijo na MDDSZ v najkrajšem času po 
prejemu in potrditvi prejete vloge zunanjega izvajalca.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi petega odstavka 33. 
člena ZIUPOPDVE s sklepom št. 1101-315/2021/1 z dne 1. 7. 2021 ter sklepom št. 1101-
315/021/6 z dne 2. 3. 2022 določil način izstavitve zahtevkov in roke izplačil za financiranje 
dodatka: 

Obdobje, na katerega se 
nanaša zahtevek

Rok za izstavitev 
zahtevka s strani izvajalca

Rok za izplačilo sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije

1. 6. 2020 do 30. 6. 2021 31. 7. 2020 najkasneje do 15. 9. 2021
1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 20. 10. 2021 najkasneje do 30. 11. 2021
1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 20. 1. 2022 najkasneje do 28. 2. 2022
1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 20. 4. 2022 najkasneje do 31. 5. 2022
1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 20. 7. 2022 najkasneje do 31. 8. 2022

V primeru predložitve nepopolnega zahtevka za financiranje dodatka se zahtevek skupaj z 
obrazložitvijo izvajalcu zavrne. Izvajalec izstavi nov ustrezno dopolnjen e-račun. V primeru 
morebitne zamude izvajalca pri predložitvi zahtevka glede na roke določene s sklepom ministra, 
se sredstva za posamezno obdobje izplačajo najkasneje do zadnjega dne meseca, ki sledi 
mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan. Skrajni rok za oddajo morebitnih 
dodatnih zahtevkov je 31. 8. 2022.

Na podlagi izdanega sklepa ministra mora zahtevek za izplačilo sredstev vsebovati naslednje 
podatke:

- datum in številka pogodbe o poslovnem sodelovanju z zunanjim izvajalcem ter opis 
nalog, ki jih zunanji izvajalec izvaja na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju,

- naziv zunanjega izvajalca ter datum vloge zunanjega izvajalca za povračilo sredstev,
- število oseb, ki so delo opravljale prek zunanjega izvajalca in so v posameznem 

mesecu upravičene do dodatka,
- število opravljenih ur neposrednega dela v posameznem mesecu,  
- znesek dodatka za posamezni mesec.

Za zagotovitev sredstev za financiranje vam pošiljamo obrazec, ki je obvezna priloga zahtevka 
za izplačilo sredstev za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022. Pri izstavitvi zahtevka oz. e-
računa treba upoštevati naslednje: 
- račun državnega proračuna št. 01100-6300109972,
- davčna številka MDDSZ 76953475,
- zahtevek oz. e-račun za izplačilo sredstev mora obvezno vsebovati sklic 2611-22-050280,



- kot datum opravljene storitve naj bo na zahtevku oz. e-računu navedeno trimesečno 
obdobje, na katerega se zahtevek nanaša (npr. od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2021),

- kot rok zapadlosti zahtevka oz. e-računa se vnese zadnji dan meseca, ki sledi mesecu 
oddaje zahtevka oz. e-računa,

- OBVEZNA PRILOGA zahtevka oz. e-računa je izpolnjen ustrezen obrazec »Priloga k e-
računu za zagotovitev sredstev za dodatek za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, 
obolelimi za COVID-19 – za osebe, ki so pri izvajalcih iz prvega odstavka 56. člena 
ZZUOOP opravljale delo prek zunanjega izvajalca (peti odstavek 33. člena ZIUPOPDVE)«, 
ki ga prilagamo, 

- priloga k zahtevku oz. e-računu (izpolnjen obrazec) mora biti zaradi nadaljnje obdelave 
podatkov 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,
- izvajalec izstavi samo en zahtevek oz. e-račun za povračilo sredstev za posamezno 

obdobje iz sklepa ministra (torej en obrazec in en zahtevek oz. e-račun za vse prejete vloge 
zunanjih izvajalcev v posameznem obdobju). 

Navodila za izpolnjevanje obrazca, ki je obvezna priloga zahtevka oz. e-računa:
- obrazec, ki je priložen temu navodilu se nanaša na obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022,
- podatke se v obrazec vnaša v rumeno obarvana polja,
- vnese se polno ime izvajalca in ne kratic,
- še pred izpolnjevanjem podatkov o zaposlenih je obvezno potrebno izbrati vrsto izvajalca 

(izbor iz spustnega seznama),
- obvezno je treba izbrati trimesečno obdobje, na katerega se zahtevek nanaša (npr. 

zahtevek, ki ga je treba oddati do 20. 4. 2022 se nanaša na obdobje od januarja 2022 do 
marca 2022),

- centri za socialno delo in izvajalci nastanitvenih programov vnesejo tudi naziv enote za 
krizno namestitev oz. naziv nastanitvenega programa, pri katerih bile osebe zaposlene prek 
zunanjega izvajalca upravičene do izplačila dodatka po 33. členu ZIUPOPDVE,

- vnese se datum in številko sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem,

- vnese se naziv zunanjega izvajalca, ki je izdal vlogo za povračilo sredstev za dodatke 
zaposlenim na podlagi 33. člena ZIUPOPDVE,

- vnese se pravni status zunanjega izvajalca (d.o.o, s.p, ….),
- vnese se kratek opis nalog, ki jih zunanji izvajalec izvaja na podlagi pogodbe o poslovnem 

sodelovanju,
- vnese se datum in številko prejete vloge zunanjega izvajalca za povračilo sredstev, 
- vnese se potrditev, da prejeta vloga zunanjega izvajalca vsebuje naslednje podatke (iz 

spustnega seznama izberite DA): 
o seznam oseb, ki so pri izvajalcu SV opravljale neposredno delo pod pogoji iz 56. 

člena ZZUOOP, 
o število opravljenih ur neposrednega dela pod pogoji iz 56. člena ZZUOOP v 

posameznem mesecu, 
o znesek za povračilo dodatka (bruto bruto) ter
o dokazilo o izplačanem dodatku,

- vnese se število oseb, ki so v posameznem mesecu prek zunanjega izvajalca opravljale 
delo pri izvajalcu SV in so upravičene do dodatka pod pogoji iz 56. člena ZZUOOP,

- vnese se število ur neposrednega dela v rizičnih razmerah za vse osebe, ki so delo v 
posameznem mesecu opravljale prek zunanjega izvajalca in so upravičene do dodatka pod 
pogoji iz 56. člena ZZUOOP,



- podatke o številu ur se vnaša z decimalnim številom, npr. 4 ure in 15 minut = 4,25 ure 
(največ na 2-3 decimalke se vnese ure),

- podatke o vrednosti dodatka (bruto bruto) se vnaša na 2 decimalni mesti natančno.

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 33. členu ZIUPOPDVE posredujte na 
gp.mddsz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko našega navodila 1101-315/2021).

S spoštovanjem,

Pripravila: 
Tea Dubarić
višja svetovalka II

Klemen Jerinc Andrej Grdiša
vodja sektorja generalni direktor 

Poslati elektronsko:
- vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži iz 50., 51., 

52. in 54. člena ZSV,
- vsem izvajalcem kriznih namestitev iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, 
- vsem izvajalcem socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni 

program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov,
- vsem izvajalcem iz tretjega odstavka 15. člena ZSV.

Priloga: 
- obrazec »Priloga k e-računu za zagotovitev sredstev za dodatek za 

neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za COVID-19 – za osebe, ki so pri 
izvajalcih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP opravljale delo prek zunanjega izvajalca 
(peti odstavek 33. člena ZIUPOPDVE)«
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