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Vsem izvajalcem iz 81. člena ZZUOOP
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Zadeva:

Odgovori na prejeta vprašanja v zvezi z navodilom za predložitev
zahtevkov za izplačilo sredstev po 81. členu ZZUOOP

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na dodatno prejeta vprašanja izvajalcev (prejeta konec
decembra 2020 in v januarju 2021) v zvezi z navodilom 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:

1.



Imamo odprti 2 vprašanji:
Ali med zaposlene lahko upoštevamo tudi zaposlene iz programa javnih del?
Nabava in povračilo za zaščitno opremo (maske, razkužila) je upoštevana za zaposlene, kot
razumem, zaščitna oprema za naše uporabnike pri tem ni všteta?

Na podlagi 81. člena ZZUOOP se lahko iz sredstev proračuna Republike Slovenija uveljavlja
sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za izvajalce na
področju socialnega varstva za vse zaposlene pri izvajalcih, kot jih določa zakon, razen za
zaposlene na tržni dejavnosti. Izvajalec na področju socialnega varstva mora imeti za vse
zaposlene (tudi javne delavce) vzpostavljeno zalogo po 81. členu ZZUOOP v skladu z določenimi
merili, in za te zaposlene tudi lahko vloži zahtevek za sofinanciranje vzpostavitve enomesečne
zaloge.
Na podlagi 81. člena ZZUOOP se iz proračuna RS sofinancira samo enomesečna zaloga zaščitne
opreme za zaposlene in ne za morebitno zaščitno opremo za uporabnike ali obiskovalce.

2.


V zvezi z predložitvijo zahtevkov za izplačilo sredstev po 81.členu ZZUOOP nas zanima:
V sklepu o določitvi podrobnejših meril za sofinanciranje enomesečne obvezne strateške
zaloge osebne varovalne opreme je določena višina financiranja mesečno na
zaposlenega. Za izračun dejanske vrednosti zaloge bi potrebovali normativ kaj mora







vsebovati zaloga na zaposlenega. Ti normativi so bili tudi podlaga za izračun višine
financiranja.
V odgovorih na prejeta vprašanja z dne 23.12.2020 pojasnjujete, da se upošteva število
zaposlenih na dan izstavitve zahtevka. Predvidevamo, da se upoštevajo vsi zaposleni, ki
so na tisti dan zaposleni brez zaposlenih na tržni dejavnosti in tistih, ki so v dolgotrajnem
bolniškem staležu in porodniškem staležu, ločeno za domsko varstvo in ločeno za pomoč
na domu.
V povezavi s prvim in drugim vprašanjem se pojavlja vprašanje ali se opredeljena zaloga
upošteva enako ne glede na profil zaposlenega – npr. zaposlen v neposredni oskrbi ali
zaposlen v kuhinji. To vprašanje je povezano s prvim vprašanjem normativa zaloge
varovalne opreme na zaposlenega: kaj se upošteva na zaposlenega pri izvajanju oskrbe
in nege, kaj na zaposlene v podpornih dejavnostih (kuhinja, uprava).
Domovi smo obvezani enomesečno zalogo vseskozi obnavljati. Ali se prejeta sredstva po
zahtevkih za sofinanciranje enkratne vzpostavitve enomesečne obvezne zaloge
upoštevajo v okviru prihodkov v skupini 7606?

V sklepu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1101-1084/2020/2 z
dne 15. 12. 2020 so poleg najvišjih možnih zneskov sofinanciranja vzpostavitve enomesečne
zaloge osebne varovalne opreme na zaposlenega za posamezno storitev oz. dejavnost, navedeni
tudi normativi (količine), kaj mora vsebovati zaloga na zaposlenega in sicer v obliki povezave na
ustrezne uradne spletne strani.
Enomesečna obvezna strateška zaloga osebne varovalne opreme mora biti vzpostavljena za vse
zaposlene pri izvajalcih iz 81. člena ZZUOOP, ki opravljajo storitve oz. dejavnosti. Sklepati je
sicer mogoče, da ima izvajalec namesto dolgotrajno odsotnih zaposlenih urejeno nadomeščanje
teh zaposlenih, kar posledično ne vpliva na število zaposlenih, za katero je potrebno imeti
vzpostavljeno ustrezno zalogo.
Enomesečna obvezna strateška zaloga osebne varovalne opreme na zaposlenega se razlikuje
glede na vrsto storitev oz. dejavnosti, ki jo zaposleni opravlja. Pri tem je potrebno upoštevati
merila določena v sklepu št. 1101-1084/2020/2 z dne 15. 12. 2020 in ustrezne povezave na
uradne spletne strani (tam so določene količine).
Vsa prejeta sredstva v zvezi z COVID-19 morajo izvajalci s področja socialnega varstva (javni
zavodi in koncesionarji) izkazati na kontu 7606: Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID19.

3.



Pri izpolnjevanju e- računa za sofinanciranje enkratne vzpostavitve enomesečne
strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene nas zanima:
kaj navedemo kot enota mere (ali je to mesec, leto?) in
ko vpišemo znesek, ki predstavlja računovodsko vrednost v našem primeru 75,60 € (ali
je to vrednost brez DDV, neobdavčeno, ali z DDV?).

Na MDDSZ se na podlagi 81. člena ZZUOOP vloži zahtevek za sofinanciranje vzpostavitve
enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme, iz česar izhaja, da je enota
mere mesečna zaloga. Kot datum opravljene storitve se na zahtevku oz. e-računu navede datum
2

izjave odgovorne osebe izvajalca, da je vzpostavljena enomesečna obvezna strateška zaloga
osebne varovalne opreme (datum iz priložene izjave)
V zahtevek za sofinanciranje na podlagi 81. člena ZZUOOP se vpiše knjigovodska vrednost
vzpostavljene enomesečne zaloge strateške varovalne opreme na dan izstavitve zahtevka.

S spoštovanjem,
Andreja Zgonc
podsekretarka
mag. Andrejka Znoj
vodja Sektorja za upravljanje
izvajalskih organizacij

mag. Valentina Vehovar
v.d. generalne direktorice

Poslati 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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