
Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih 

 

Pomembno - upravičenci: 

Sklad povrne sredstva mesečnega kriznega dodatka samo delodajalcem, ki imajo status invalidskega 

podjetja ali zaposlitvenega centra in samo za invalide, ki so pri njih zaposleni in so v času trajanja 

ukrepa delali, vloge drugih delodajalcev ali za druge zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogojev, bo zavrnil. 

Preverite javno objavljen register IP in ZC – s tem tudi vaš status upravičenca 

https://podatki.gov.si/dataset/register-invalidskih-podjetij 

https://podatki.gov.si/dataset/razvid-zaposlitvenih-centrov 

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 

in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020 in 61/2020, v nadaljevanju: ZIUZEOP) v 33. b členu, ob 

upoštevanju drugih relevantnih členov in predpisov vsebuje določbe, s katero je urejena 

Pravica 

Invalidska podjetja in zaposlitveni centri (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) pri Javnem štipendijskem, 

razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) 

uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka iz 33. člena navedenega zakona za 

vsakega zaposlenega invalida, ki dela.  

Nujen pogoj je priznan status invalidskega podjetja/zaposlitvenega centra v mesecu, za katerega se 
vloga odda, kar je zlasti pomembno za tiste, ki so status pridobili/izgubili v mesecih veljavnosti 
ukrepa. 

Oddaja vloge s prilogo 

Vlagatelj 
- po pošti ali na elektronski naslov (jpsklad@jps-rs.si)  
- posreduje izpolnjeni vlogo in prilogo, oba obrazca objavljena na spletni strani sklada  
- v obliki, iz katere sta razvidni podpis in štampiljka na obeh dokumentih   
- istočasno pa na naveden elektronski naslov (jpsklad@jps-rs.si) pošlje vlogo in prilogo tudi v 

elektronski neskenirani obliki, s tem bo zagotovljena hitrejša obdelava vloge in podatkov. 
 
Rok za oddajo vloge: 

Vloga se lahko odda do vključno 20. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Rok za oddajo vloge za marec je do vključno 20.5.2020 
 
Odločanje o vlogi: 
 
O priznani pravici sklad izda odločbo, ki se vroči na elektronski naslov upravičenca, ki je naveden na 
vlogi (na ta elektronski naslov bodo vročeni tudi vsi drugi akti organa, torej morebitni pozivi k 
dopolnitvi, sklepi…). 
 
Odločba se šteje za vročeno z dnem odpreme, enako smiselno velja za druge upravne akte organa. 

https://podatki.gov.si/dataset/register-invalidskih-podjetij
mailto:jpsklad@jps-rs.si
mailto:jpsklad@jps-rs.si


 
Obseg pravice 

Mesečno po invalidu 200 EUR ne glede na to, ali po pogodbi o zaposlitvi dela s krajšim ali polnim 

delovnim časom.  

Če invalid ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela 

dodatka iz prejšnjega odstavka. Invalidu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen 

z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z 

dela. 

Za marec 2020, ne glede na število dejanskih delovnih dni meseca, velja tudi pravilo sorazmernega 

trajanja ukrepa v tem mesecu, enako, v kolikor bi bila sprejeta določba o sorazmernosti trajanja tudi 

za zadnji mesec veljavnosti ukrepa, ali v kolikor upravičenci ne bi imeli statusa IP oz ZC  cel mesec. 

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Zakon, med drugim, določa tudi: 
Sklad pri odločanju upošteva skupno število invalidov, navedeno v vlogi, vendar največ do števila 
invalidov, kot izhaja iz uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, posredovane 
skladu, po stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega se pravica uveljavlja.  
 
Če se podatki o številu invalidov iz vloge razlikujejo od števila invalidov po podatkih Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, se lahko pravica prizna največ za število invalidov iz vloge, ki ne 
presega števila invalidov po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naknadno 
usklajevanje podatkov iz uradnih evidenc upravičenca z uradnimi podatki Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ne more vplivati na podatke iz že oddane vloge.  
 
Pravica do pritožbe in izvršitev odločbe: 
 
Pravica do pritožbe je priznana, veljajo sicer veljavne določbe o pritožbi. 
 
Pritožba ne zadrži izvršitve. 
 
Izplačilo: 
 
V roku 30 dni od odpreme odločbe na račun vlagatelja, naveden v vlogi. 
 
 
Trajanje pravice  

Pravica velja od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. 

Če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana, se rok izteka pravice, ki je določen do 31. maj 2020, 
podaljša za 30 dni. 

 

 

 

 


