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

Številka: 1101-995/2020/19
Datum: 15. 1. 2021

Na podlagi petega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP)
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji

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

1. Tabela iz 3. točke Sklepa o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje
dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19, št. 1101995/2020/1 z dne 16. 11. 2020 (v nadaljevanju: sklep), se spremeni tako, da se glasi:
Obdobje, na katerega se
Rok za izstavitev
Rok za izplačilo sredstev iz
nanaša zahtevek
zahtevka s strani izvajalca proračuna Republike Slovenije
1. 6. 2020 do 30. 9. 2020
23. 11. 2020
najkasneje do 30. 12. 2020
1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

26. 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

2. Črta se 5. točka sklepa.
O b r a z l o ž i t e v:
ZZUOOP je v osmem odstavku 56. člena določil, da zaposlenim ne pripada dodatek v času
razglašene epidemije. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) je spremenil določbo osmega

odstavka 56. člena ZZUOOP, in sicer s črtanjem določbe, da zaposlenim v času epidemije
dodatek ne pripada.
Zaradi zagotovitve dovolj dolgega obdobja za predložitev ustreznih zahtevkov s strani izvajalcev
za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 se spremeni rok za izstavitev zahtevkov s strani
izvajalcev za to obdobje.
Zaradi navedenega je bilo odločeno kot izhaja iz tega sklepa.

Janez Cigler Kralj
MINISTER

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,
- 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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