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Zadeva:

Navodila za postopek pridobitve nadomestnih kapacitet (CŠOD) za
izvajanje ukrepov v povezavi z okužbo SARS-CoV-2 (Covid-19)

V dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport oziroma Centrom šolskih in
obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD), smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) pripravili navodila glede postopka
pridobitve prostorskih kapacitet CŠOD za potrebe nadomestnih kapacitet oziroma vzpostavitve
con vezano na ukrepe preprečevanja in omejevanja okužb s SARS-CoV-2 (Covid-19), ki se
izvajajo na področju socialnega varstva.
V nadaljevanju vam posredujemo postopek:
1.) zainteresirani izvajalec socialno varstvene storitve ali dejavnosti krizne namestitve, ki jo
izvajajo centri za socialno delo (v nadaljevanju: potencialni prevzemnik) kontaktira vodjo
organizacijske enote CŠOD in se dogovori za ogled objekta ter preveri ustreznost prostorov za
izvajanje navedenih storitev oziroma dejavnosti,
2.) potencialni prevzemnik na osnovi ogleda pisno izkaže interes na MDDSZ in priloži predlog
dogovora o prevzemu nastanitvenih kapacitet v objektu CŠO s sklicem na številko 181254/2020 na uradni elektronski naslov gp.mddsz@gov.si in hkrati na naslednje elektronske
naslove: gregor.resman@gov.si, mateja.uslakar@gov.si in maja.pintar1@gov.si,
3.) v primeru večjega interesa za isto lokacijo se glede na nujnost potreb po prostorskih
kapacitetah, izvajalci med sabo dogovorijo, če dogovor ni možen pa se morajo izvajalci uskladiti
z MDDSZ (obrnite se na zgoraj navedene kontaktne osebe),
4.) vodja organizacijske enote CŠOD posreduje informacije o izraženem interesu in o ogledu
objekta ter zaključkih ogleda na elektronska naslova: branko.kumer@csod.si in
tajnistvo@csod.si,

5.) MDDSZ posreduje izvajalcu socialno varstvene storitve ali izvajalcu kriznih namestitev
odgovor, da lahko izvede prevzem objekta in hkrati pošlje obvestilo na naslednje elektronske
naslove:
andrejka.znoj@gov.si,
valentina.vehovar@gov.si,
branko.kumer@csod.si,
tajnistvo@csod.si, nato gospod Branko Kumer kontaktira z vodjo organizacijske enote CŠOD o
nadaljnjih aktivnostih,
6.) Po odločitvi se izvede primopredaja objekta in pripravi zapisnik, pri čemer s potrjenim
zapisnikom predamo prevzemniku (novemu upravljavcu) ključe objekta, vse potrebne podatke
in informacije o opravljanju objekta in nujnih klicnih številkah, CŠOD pa se z izvajalcem
dogovori tudi o kontaktih v času koriščenja kapacitet,
7.) Po prevzemu se podpisan prevzemni zapisnik posreduje na MDDSZ in MIZŠ. V prilogi vam
dodajamo osnutek zapisnika o popisu stanja nepremičnine in opreme ob predaji objekta CŠOD.
V zaključku dodajamo, da je po pojasnilih MIZŠ celotni postopek izvedljiv v največ 24
urah.
S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Mateja Jenko Paš
podsekretarka

mag. Valentina Vehovar
V.D. GENERALNE DIREKTORICE

Poslati:
- naslovnikom, elektronsko.
Priloga:
- priloga 1: seznam kapacitet CŠOD,
- priloga 2: osnutek zapisnika o popisu stanja nepremičnine in opreme ob predaji objekta
CŠOD.
V vednost:
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka cesta 3c, 1122 Ljubljana, info@ssz-slo.si,
- Skupnost varstveno delovnih centrov, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana,
skupnostvdcs@gmail.com,
- Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v RS, Linhartova 51
1000 Ljubljana, sous@siol.net,
- Skupnost centrov za socialno delo, Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, info@scsd.si,
- Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana,
tajnistvo@csod.si, branko.kumer@csod.si,
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, gp.mz@gov.si,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
gp.mizs@gov.si.

