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Vsem izvajalcem s področja socialnega varstva
iz 7. točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP

Številka: 1101-995/2020/1
Datum: 16. 11. 2020

Na podlagi petega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji

SKLEP
o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje dodatka za
neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19

1. Sredstva za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki obolelimi za
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: dodatek) za zaposlene, ki so upravičeni do dodatka na
podlagi 7. točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, uveljavlja izvajalec s področja
socialnega varstva z zahtevkom, ki ga vloži pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev mora vsebovati naslednje podatke:
- seznam zaposlenih, ki so upravičeni do dodatka,
- število opravljenih ur v sivi in rdeči coni (pri izvajalcih iz 82. člena ZZUOOP) oziroma
število opravljenih ur z obolelimi za COVID-19 (pri izvajalcih iz tretjega odstavka 15.
člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19;
v nadaljnjem besedilu: ZSV)) za posamezen mesec in
- znesek dodatka zaposlenim za posamezni mesec.
3. Zahtevki za financiranje dodatka se predložijo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti po obdobjih in se izplačajo v naslednjih rokih:

Obdobje, na katerega se
nanaša zahtevek
1. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Rok za izstavitev
Rok za izplačilo sredstev iz
zahtevka s strani izvajalca proračuna Republike Slovenije
23. 11. 2020
najkasneje do 30. 12. 2020

1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

20. 1. 2021

najkasneje do 26. 2. 2021

1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

20. 4. 2021

najkasneje do 31. 5. 2021

1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

20. 7. 2021

najkasneje do 31. 8. 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

4. V primeru predložitve nepopolnega zahtevka za financiranje dodatka se zahtevek skupaj z
obrazložitvijo izvajalcu zavrne. V primeru morebitne zamude izvajalca pri predložitvi
zahtevka glede na roke iz prejšnje točke, se sredstva za posamezno obdobje izplačajo
najkasneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek
posredovan.
5. Izvajalec mora pri predložitvi zahtevkov za financiranje dodatka za posamezno obdobje iz 3.
točke tega sklepa upoštevati, da zaposlenim v skladu z osmim odstavkom 56. člena
ZZUOOP v času razglašene epidemije dodatek iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP ne
pripada.
Obrazložitev
Na podlagi prvega odstavka 56. člena ZZUOOP je zaposleni, ki dela v sivih in rdečih conah pri
izvajalcih iz 82. člena ZZUOOP (izvajalci socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni
mreži iz 50., 51., 52. in 54 člena ZSV, izvajalci krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena
ZSV in izvajalci socialno varstvenih programov iz 18.s. člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni
program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov) in izvajalcih iz
tretjega odstavka 15. člena ZSV, ki delajo z uporabnikom obolelim za COVID-19, upravičen do
dodatka, ki znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Na podlagi osmega
odstavka 56. člena ZZUOOP dodatek zaposlenim v času razglašene epidemije ne pripada.
Siva cona je cona, v kateri se obravnava uporabnike, za katere obstaja sum na okužbo COVID19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID19 potrjen.
Dodatek se lahko izplača le za ure dela, ko zaposleni opravlja delo v skladu s prvim odstavkom
56. člena ZZUOOP.
Sredstva za financiranje dodatka iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije. Na podlagi petega odstavka 56. člena ZZUOOP izvajalci na
področju socialnega varstva zahtevke za izplačilo sredstev z dokazili vložijo pri Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Izvajalec s področja socialnega varstva za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021 izstavi zahtevke
na način in v rokih, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Janez Cigler Kralj
MINISTER
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Vročiti elektronsko vsem izvajalcem s področja socialnega varstva iz 7. točke prvega odstavka
56. člena ZZUOOP:
- vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži iz 50.,
51. 52. in 54. člena ZSV (120 izvajalcev),
- vsem izvajalcem kriznih namestitev iz tretjega odstavka 49. člena ZSV (9 izvajalcev),
- vsem izvajalcem socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo
nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih
programov (39 izvajalcev),
- vsem izvajalcem iz tretjega odstavka 15. člena ZSV (71 izvajalcev).
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