
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Številka: 1101-994/2020/11
Datum: 22. 3. 2022

Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 –
ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in drugega 
odstavka 3. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 
okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za 

financiranje stroškov začasnih razporeditev zaposlenih zaradi nujnih delovnih potreb 

1. Sklep o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje stroškov začasnih 
razporeditev zaposlenih zaradi nujnih delovnih potreb, št. 1101-994/2020/3 z dne 26. 1. 2021, 
se dopolni tako, da se za 2. točko izreka doda nova 3. točka, ki se glasi: 

»Zahtevki za financiranje potnih stroškov in dodatka zaradi začasne razporeditve za zaposlene, 
ki so bili upravičeni do dodatka na podlagi petega in sedmega odstavka 55. člena ZZUOOP, 
uveljavlja izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno varstvo za obdobje od 1. 1. 2022 
do 30. 6. 2022 z zahtevkoma, ki ju predloži Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti po naslednjih obdobjih, sredstva pa se izplačajo v naslednjih rokih: 

Obdobje, na katerega se 
nanaša zahtevek

Rok za izstavitev zahtevka 
s strani izvajalca

Rok za izplačilo sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije

1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 20. 4. 2022 najkasneje do 20. 6. 2022
1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 20. 7. 2022 najkasneje do 20. 9. 2022

«.

2. Dosedanja 3. točka izreka sklepa postane 4. točka. 

O b r a z l o ž i t e v

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)

Vsem izvajalcem socialno varstvene storitve 
institucionalno varstvo
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ukrep iz 55. člena ZZUOOP velja do 30. junija 2022. Skladno s petim odstavkom 55. člena 
ZZUOOP je zaposleni upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 20 odstotkov 
urne postavke osnovne plače zaposlenega.

Janez Cigler Kralj
MINISTER

Vročiti elektronsko vsem izvajalcem iz 55. člena ZZUOOP:
- vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo
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