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Izplačilo sredstev po 84. členu ZZUOOP za kritje stroška oskrbnine zaradi
zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19 z umikom v domačo
oskrbo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom št. 1101904/2020/8 vsem izvajalcem posredovalo dopis v zvezi z zagotavljanjem sredstev za kritje
stroškov oskrbnine na podlagi 84. člena ZZUOOP. Na podlagi pregleda že prejetih zahtevkov
za zagotovitev sredstev za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 ter prejete pobude Varuha
človekovih pravic ugotavljamo, da še vedno ni zagotovljena enaka obravnava uporabnikov v
vseh zavodih. Plačevanje stroška oskrbnine v času umika v domačo oskrbo predstavlja veliko
finančno breme ob hkratni oskrbi uporabnika v domačem okolju. Sprejeta zakonska določba
tako zagotavlja pomoč uporabnikom in svojcem z razbremenitvijo plačevanja stroška oskrbnine
za čas umika v domačo oskrbo, ki so posledica ukrepov omejevanja okužbe pri izvajalcu
institucionalnega varstva.
Glede na sprejeto zakonsko določbo ter na podlagi posvetovanja z epidemiologi se sredstva za
kritje stroška oskrbnine za čas umika v domačo oskrbo zagotavlja, če je prišlo do umika v
domačo oskrbo:
- zaradi suma na okužbo oz. potrjenih okužb s v zavodu,
- zaradi morebitnega stika uporabnika z okuženo osebo,
- v dogovoru s strokovnimi službami zavoda ter navodili NIJZ,
- v času razglašene epidemije ali izbruha okužbe v ustanovi, razen odsotnosti
uporabnikov za čas vikendov, dopustov oz. praznikov, saj tovrstne kratkotrajne
odsotnosti niso posledica ukrepov omejevanja okužbe v zavodu.
Objektivne okoliščine vezano na zagotavljanje ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19 presoja
izvajalec, ki uporabniku izda potrdilo ali dodatek k dogovoru, v katerem je opredeljeno obdobje
odsotnosti iz zgoraj navedenih razlogov. Subjektivni razlogi na strani uporabnika oziroma
zakonitega zastopnika ne morejo biti podlaga za presojo okoliščin. Poudarjamo, da je vključitev
v storitev institucionalnega varstva prostovoljna, pri čemer se v primeru potrebe uporabnika po
daljši odsotnosti bivanja ob morebitnih zagotovljenih drugih možnostih, lahko tudi začasno
prekine dogovor o vključitvi v storitev.

V času, ko so bili uporabniki zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19
umaknjeni v domačo oskrbo so jim v domači oskrbi nastajali stroški za preživetje in za isto
obdobje morajo tudi plačevati socialno varstveno storitev. Uporabniki socialno varstvenih
storitev so pogosto osebe v nezavidljivem materialnem položaju, ki si izjemno težko, ali celo ne
morejo privoščiti dvojnih stroškov preživljanja za isto obdobje, četudi jim je plačilo socialno
varstvene storitve kasneje povrnjeno. Vsem izvajalcem zato predlagamo, da glede vseh še
neizstavljenih ali neplačanih računov za čas, ko so bili posamezniki odsotni iz zavoda zaradi
zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19 z umikom v domačo oskrbo, upoštevajo,
da se plačilo storitve uveljavlja pri MDDSZ in ne pri samih uporabnikih.
Prosimo, da pri izstavitvi zahtevkov dosledno upoštevate navedene opredelitve glede
zagotavljanja sredstev. Tisti izvajalci, ki v že izdanih računih za obdobje od 1. 6. 2020 do
30. 12. 2020 niso upoštevali zgoraj navedenih opredelitev morajo čim prej izdati ustrezen
dobropis zaradi morebitnega uveljavljanja sredstev za krajše odsotnosti (vikendi, dopusti,
prazniki) oz. izdati dodatni račun za zagotovitev sredstev za vračilo stroškov oskrbnine
uporabnikom, ki v že izdanih računih niso bili zajeti, so pa glede na izdane opredelitve
upravičeni do vračila stroška oskrbnine.
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