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Vsem izvajalcem iz 81. člena ZZUOOP
s področja socialnega varstva
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Zadeva:

Navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 81. členu
ZZUOOP – sofinanciranje vzpostavitve enomesečne obvezne strateške
zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene pri izvajalcih na
področju socialnega varstva

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20
in 175/20 - ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) v prvem odstavku 81. člena določa,
da se iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna
Evropske unije, za izvajanje ukrepov omejevanja COVID-19 zagotavlja sofinanciranje enkratne
vzpostavitve enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene v
javni mreži v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno
delovnih centrih, socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, izvajalcih za pomoč na domu in
centrih za socialno delo, izvajalcih socialno varstvenih programov po Zakonu o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZSV), izvajalcih osebne
asistence po Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18 ter izvajalcih
programov v podporo družini po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg,
22/19 in 67/19 – ZMatR-C).
Minister, pristojen za socialne zadeve, je v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje, v
skladu z 81. členom ZZUOOP določil podrobnejša merila za sofinanciranje enomesečne
obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme. Vsem izvajalcem iz 81. člena ZZUOOP je
že bil posredovan sklep o določitvi podrobnejših meril za sofinanciranje enomesečne obvezne
strateške zaloge osebne varovalne opreme št. 1101-1084/2020/2 z dne 15. 12. 2020 (po e-pošti
dne 17.12.2020).
Na podlagi tretjega odstavka 81. člena ZZUOOP izvajalci zahtevek za izplačilo sredstev za
osebno varovalno opremo z dokazili vložijo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) najpozneje do 31. 12. 2021 (do konca naslednjega

koledarskega leta). Sredstva se izplačajo izvajalcu najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi
mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.
V sklepu MDDSZ št. 1101-1084/2020/2 z dne 15. 12. 2020 so določeni maksimalni možni
mesečni zneski sofinanciranja na zaposlenega za vzpostavitev enomesečne obvezne strateške
zaloge osebne varovalne opreme za posamezno storitev oz. dejavnost ter način določitve
enomesečne obvezne strateške zaloge varovalne opreme za zaposlene.
Izvajalec iz 81. člena ZZUOOP s področja socialnega varstva lahko MDDSZ predloži
zahtevek šele takrat, ko bo za vse zaposlene iz 81. člena ZZUOOP imel vzpostavljeno
enomesečno obvezno strateško zalogo osebne varovalne opreme glede na način
določitve iz sklepa MDDSZ št. 1101-1084/2020/2 z dne 15. 12. 2020. Izvajalec to potrdi s
podpisano izjavo odgovorne osebe (vzorec izjave prilagamo).
Izvajalec iz 81. člena ZZUOOP s področja socialnega varstva predloži MDDSZ zahtevek v
višini dejansko nastalih stroškov oz. plačil za vzpostavitev enomesečne zaloge za vse
zaposlene iz 81. člena ZZUOOP, ki pa ne sme presegati preračunanega maksimalno
možnega zneska glede na število zaposlenih. Zahtevek, ki se predloži MDDSZ, je torej nižji
ali enak maksimalno možnemu znesku sofinanciranja.
V nadaljevanju vam posredujemo navodila in obrazec za predložitev zahtevkov, vse z
namenom poenotenja ter čim hitrejše obdelave prejetih zahtevkov s strani izvajalcev s področja
socialnega varstva.

Pri izstavitvi zahtevka oz. e-računa je potrebno upoštevati naslednje:
-

skrajni rok za predložitev zahtevka oz. e-računa na MDDSZ je 31. 12. 2021 (to je do
konca naslednjega koledarskega leta), kot to določa tretji odstavek 81. člena ZZUOOP
(za kasneje prejete e-račune ne bo možno zagotoviti sredstev);

-

račun državnega proračuna št. 01100-6300109972;

-

davčna številka MDDSZ 76953475;

-

zahtevek oz. e-račun za izplačilo sredstev mora obvezno vsebovati sklic, in sicer:

Vrsta izvajalca:

SKLIC

javni zavod

2611-21-050016

koncesionar
Izvajalec socialno varstvenih programov
(nepridobitna organizacija in ustanova)

2611-21-050017
2611-21-050018

Izvajalci iz 81. člena ZZUOOP s področja socialnega varstva so:
o javni zavod (domovi za starejše, posebni socialno varstveni zavodi za odrasle,
varstveno delovni centri, zavodi za usposabljanje, centri za socialno delo,
občinski javni zavod za izvajanje pomoči na domu)
o koncesionar (za podeljene koncesije za storitev institucionalnega varstva in/ali
vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in/ali pomoč družini na
domu)
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o

izvajalec socialno varstvenih programov (društva, nepridobitne organizacije, ki
izvajajo socialno varstvene programe po ZSV);

-

kot datum opravljene storitve naj bo na zahtevku oz. e-računu naveden datum izjave
odgovorne osebe izvajalca, da je vzpostavljena enomesečna obvezna strateška zaloga
osebne varovalne opreme (datum iz priložene izjave);

-

kot rok zapadlosti zahtevka oz. e-računa se vnese zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, v
katerem se vlaga zahtevek upoštevaje tretji odstavek 81. člena ZZUOOP (na zadnji
delovni dan v mesecu). V nadaljevanju je naveden še tabelarični prikaz z upoštevanjem
rokov iz 81. člena ZZUOOP:

Predložitev zahtevka
do 31.12.2020
v januarju 2021
v februarju 2021
v marcu 2021
v aprilu 2021
v maju 2021
v juniju 2021
v juliju 2021
v avgustu 2021
v septembru 2021
v oktobru 2021
v novembru 2021
v decembru 2021

Izplačilo sredstev izvajalcu
29.01.2021
26.02.2021
31.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
30.06.2021
30.07.2021
31.08.2021
30.09.2021
29.10.2021
30.11.2021
30.12.2021
31.01.2022

-

OBVEZNI PRILOGI zahtevka oz. e-računa sta:
o izpolnjen obrazec "Priloga k zahtevku izvajalca za sofinanciranje enkratne
vzpostavitve enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme
za zaposlene" ter
o podpisana izjava izvajalca, da ima izvajalec na dan vložitve zahtevka
vzpostavljeno enomesečno obvezno strateško zalogo osebne varovalne opreme
v skladu z merili iz sklepa MDDSZ št. 1101-1084/2020/2 z dne 15. 12. 2020 (kot
dokazilo po tretjem odstavku 81. člena ZZUOOP);

-

priloga k zahtevku oz. e-računu (izpolnjen obrazec) mora biti obvezno posredovana v
excelovi datoteki (priloga ne sme biti skenirana, spremenjena v pdf, prekopirana,...);

-

vrednost zahtevka oz. e-računa mora biti enaka vrednosti, ki je navedena v prilogi eračuna (celica E27 v obrazcu);

-

izvajalec izstavi samo en zahtevek za vse zaposlene v javnem zavodu (razen zaposlenih
na tržni dejavnosti) oz. za vse zaposlene, ki opravljajo dejavnost na podlagi podeljene
koncesije (več koncesij) s področja socialnega varstva (institucionalno varstvo, pomoč
družini na domu,…) oz. za zaposlene, ki izvajajo socialno varstvene programe po ZSV
(društva, neprofitne organizacije,…);
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-

vsi podatki v e-računu in prilogi morajo biti resnični, točni in popolni ter zanje prevzemate
materialno in kazensko odgovornost.

Navodila za izpolnjevanje obrazca, ki je obvezna priloga zahtevka oz. e-računa (v nadaljevanju:
obrazec):
- podatke se v obrazec vnaša v rumeno obarvana polja;
- vnese se naziv izvajalca (polno ime izvajalca in ne kratic);
- izbere se ustrezno vrsto izvajalca (javni zavod oz. koncesionar oz. izvajalec socialno
varstvenih programov);
- vnese se število zaposlenih po posameznih storitvah oz. dejavnostih, ki jih opravlja
javni zavod oz koncesionar oz. izvajalec socialno varstvenih programov po ZSV, za
katere je v skladu z izjavo odgovorne osebe zagotovljena enomesečna obvezna
strateška zaloga varovalne opreme;
- na koncu tabele se vrši avtomatični preračun maksimalno možnega zneska
sofinanciranja glede na število zaposlenih in glede na znesek sofinanciranja na
zaposlenega iz sklepa MDDSZ št. 1101-1084/2020/2 z dne 15. 12. 2020;
- pod tabelo se v celico E27 vnese dejansko nastali strošek oz. plačilo za vzpostavitev
enomesečne zaloge za vse zaposlene, ki pa ne sme presegati preračunanega
maksimalno možnega zneska glede na število zaposlenih (zahtevek, ki se predloži
MDDSZ je torej nižji ali enak maksimalno možnemu znesku sofinanciranja).
V kolikor bo MDDSZ ali drug organ ugotovil, da je prišlo do nenamenske porabe sredstev ali do
porabe v nasprotju s predpisi, bo zahteval vrnitev sredstev v proračun skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
Morebitna vprašanja v zvezi z izplačili (samo v zvezi z izplačili in ne v zvezi z merili) po 81.
členu ZZUOOP posredujte na gp.mddsz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko
našega navodila 1101-1128/2020).
S spoštovanjem,
Andreja Zgonc
podsekretarka
mag. Andrejka Znoj
vodja Sektorja za upravljanje
izvajalskih organizacij

Poslati
-

mag. Valentina Vehovar
v.d. generalne direktorice

po e-pošti vsem izvajalcem iz 81. člena ZZUOOP s področja socialnega varstva:
domovi za starejše (javni zavodi in koncesionarji)
posebni socialno varstveni zavodi za odrasle
varstveno delovni centri (javni zavodi in koncesionarji)
socialno varstveni zavodi za usposabljanje
izvajalci pomoči na domu
centri za socialno delo
izvajalci socialnovarstvenih programov
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Prilogi:
- obrazec " Priloga k zahtevku izvajalca za sofinanciranje enkratne vzpostavitve enomesečne
obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene"
- vzorec izjave
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