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Izvajalcem s področja socialnega varstva
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Zadeva:

Roki za izstavitev zadnjih zahtevkov za zagotovitev sredstev na podlagi
86., 87. in 88. člena ZIUPOPDVE ter 123. in 125. člena ZIUOPDVE

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID1 9 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O
in 57/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) ter Zakona o interventnih ukrepih za
p o m o č p r i o m i l i t v i p o s l e d i c d r u g e g a v a l a e p i d e m i j e C O V I D-19 (Uradni list RS,
št. 203/20, 15/21 – ZDUOP in 82/21 – ZNB-C, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE) so bili posamezni
ukrepi za izplačilo sredstev za dodatke zaposlenim veljavni v času razglašene epidemije od 19.
10. 2020 do vključno 15. 6. 2021.
Na podlagi navedenega vam zaradi zagotovitve pravočasne oddaje zahtevkov v spodnji
preglednici pošiljamo pregled ukrepov z navedbo rokov oddaje zadnjih zahtevkov:
Upravičenci

Obdobje, na
katerega se
nanaša zadnji
zahtevek

Rok oddaje
zadnjih
zahtevkov

Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS

Vsi izvajalci s področja socialnega
varstva v javni mreži

Od 1. 6. 2021
do vključno
15. 6. 2021

15. 7. 2021

125. člen
ZIUOPDVE

Dodatek a delo v rizičnih razmerah
direktorjem v javnem sektorju

Vsi javni zavodi s področja
socialnega varstva ter javni zavodi za
vzgojo in izobraževanje, ki izvajajo
dejavnost socialnega varstva

Od 1. 4. 2021
do vključno
15. 6. 2021

20. 7. 2021

86. člen
ZIUPOPDVE

Dodatek za delo v rizičnih razmerah za
zaposlene v okviru programa javnih del

Izvajalci iz sedme točke prvega
odstavka 56. člena ZZUOOP

Od 1. 4. 2021
do vključno
15. 6. 2021

20. 7. 2021

Pravna
podlaga

Kratek opis vsebine ukrepa

123. člen
ZIUOPDVE

Upravičenci

Obdobje, na
katerega se
nanaša zadnji
zahtevek

Rok oddaje
zadnjih
zahtevkov

Dodatek za nevarnost in posebne
obremenitve javnim uslužbencem na
delovnih mestih v plačni skupini J

Vsi javni zavodi s področja
socialnega varstva

Od 1. 4. 2021
do vključno
15. 6. 2021

20. 7. 2021

Dodatek za dijake in študente, ki delajo s
COVID-19 bolniki

Izvajalci iz sedme točke prvega
odstavka 56. člena ZZUOOP

Od 1. 6. 2021
do vključno
15. 6. 2021

20. 7. 2021

Pravna
podlaga

Kratek opis vsebine ukrepa

87. člen
ZIUPOPDVE

88. člen
ZIUPOPDVE

V primeru predložitve nepopolnega zahtevka se zahtevek skupaj z obrazložitvijo izvajalcu
zavrne. Izvajalec izstavi nov ustrezno dopolnjen zahtevek. V primeru morebitne zamude
izvajalca pri predložitvi zahtevka glede na roke iz zgornje tabele, 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 15. 8. 2021.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Tea Dubarić
višja svetovalka II
Klemen Jerinc
vodja sektorja za upravljanje
izvajalskih organizacij

Poslati:
- naslovnikom po e-pošti

Andrej Grdiša
v. d. generalnega direktorja

