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Zadeva: Predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi petega odstavka 56. 
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: 
ZZUOOP) s sklepom št. 1101-995/2020/1 z dne 16. 11. 2020 določil način izstavitve zahtevkov 
in roke izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki 
obolelimi za COVID-19.

Zaradi spremembe 56. člena ZZUOOP (v 18. in 139. členu Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19) mora minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti izdati spremembo in dopolnitev zgoraj navedenega sklepa.

Izvajalci boste predvidoma do 15. 1. 2021 prejeli spremembo in dopolnitev sklepa zaradi 
zakonskih sprememb, prav tako bo rok za predložitev zahtevkov za obdobje od oktobra do 
decembra 2020 predvidoma podaljšan do 26. 1. 2021 (rok za nakazila sredstev bo ostal 
nespremenjen, to je 26. 2. 2021). 

Takoj po izdaji spremembe in dopolnitve zgoraj navedenega sklepa, vam bo MDDSZ 
posredovalo še obrazce za obdobje od oktobra do decembra 2020, kot prilogo e-računa.

S spoštovanjem,

Andreja Zgonc
podsekretarka

mag. Andrejka Znoj mag. Valentina Vehovar
vodja Sektorja za upravljanje v.d. generalne direktorice
izvajalskih organizacij

Vsem izvajalcem s področja socialnega varstva 
iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP
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Poslati: elektronsko vsem izvajalcem s področja socialnega varstva iz prvega odstavka 56. 
člena ZZUOOP:

- 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.
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