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Vsem izvajalcem iz 82. člena ZZUOOP
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Zadeva:

Odgovori na prejeta vprašanja v zvezi z navodilom za predložitev
zahtevkov za izplačilo sredstev po 82. členu ZZUOOP

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na prejeta vprašanja izvajalcev v zvezi s sklepom št.
1101-1139/2020/1 z dne 22. 12. 2020 o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za
sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in sredstev za dezinfekcijo (v
nadaljevanju: sklep o zahtevkih) ter v zvezi s podrobnejšimi navodili za predložitev zahtevkov za
izplačilo sredstev po 82. členu št. 1101-1139/2020/2 z dne 30. 12. 2020 (v nadaljevanju:
podrobnejša navodila) in v povezavi z sklepom ministra za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti št. 1101-1043/2020/4 z dne 1. 12. 2020 o določitvi podrobnejših meril za
sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in sredstev za dezinfekcijo prostorov za
izvajalce na področju socialnega varstva (v nadaljevanju: sklep o merilih) :

1.

Prejeli smo vaše navodilo za predložitev zahtevkov za izplačilo po 82.členu ZZUOOP za
obdobje od 01.06.2020 do 31.12.2020. Vidimo, da se v celico C16 vnese znesek za
sofinanciranje stroškov izvedene storitve dezinfekcije prostorov vnesejo dejansko nastali
stroški za dezinfekcijo prostorov izvajalca izvedeno s strani zunanjega izvajalca ( v obdobju
od 1.6.20202 do 31.12.2020 ) .
Moramo povedati, da smo se v Domu xxx hitro organizirali in sami nabavili napravo za
dezinfekcijo, ki jo sedaj seveda vodimo kot osnovno sredstvo zavoda. Nabavljamo pa
posebej za to namenjeno dezinfekcijsko sredstvo ki ima nezavidljivo ceno 42,70 € / liter.
Zunanjega izvajalca torej nismo potrebovali, ker smo izvajali dezinfekcijo sami s svojo
napravo in s svojim dezinfekcijskim sredstvom ter si s tem prihranili finančna sredstva.
Zanima me, kdaj, kje in kako lahko uveljavljamo strošek dezinfekcije prostorov, če nismo
imeli zunanjega izvajalca?

2.

Prosim za pojasnilo glede uveljavljanja stroškov za dezinfekcije prostorov s strani zunanjega
izvajalca. Zahtevek lahko oddamo samo če je bila dezinfekcija prostorov bila izvedena s
strani zunanjega izvajalca? Če smo jo izvedli sami pa ne?

3.

Med stroške za osebno varovalno opremo smo upoštevali stroške navedene v spodnji tabeli.
Kam pa spadajo stroški za razkužila? Razkužila, ki smo jih nabavili razkuževanje rok!. Ne
mislimo stroškov za dezinfekcijo prostorov.

4.

Pripravljamo zahtevek za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in sredstva
za dezinfekcijo prostorov. V našem domu Zavod xxx smo se od sredine oktobra do decembra
soočali z velikim številom okuženih stanovalcev na covid-19.Delali smo po navodilih NIJZ in
strogo upoštevali navodila tudi za dezinfekcijo prostorov. Dezinfekcijo prostorov smo izvajali
sami in v ta namen tudi nabavili poseben stroj. Pri pripravi tega zahtevka pa smo v zadregi,
saj je v navodilih navedeno, da si stroške dezinfekcije prostorov lahko krijejo samo tisti
domovi, ki jim je to dezinfekcijo izvajal zunanji izvajalec. Kaj res teh stroškov ne moremo dati
v zahtevek za sofinanciranje samo zato, ker smo to opravili sami? Za odgovor vam bomo
hvaležni!

V sklepu o merilih je v drugi alinei določen maksimalni znesek, ki se prizna za posamezno
dezinfekcijo na kvadratni meter površine, kjer je bila izvedena dezinfekcija, to je 0,425 EUR na
kvadratni meter površine.
Na podlagi druge alinee sklepa o merilih je v drugi in četrti alineja 3 točke sklepa o zahtevkih
določeno, da se v zahtevek vpiše skupna površina prostorov v kvadratnih metrih, kjer je bila
izvedena dezinfekcija prostorov s strani zunanjega izvajalca in znesek za sofinanciranje stroškov
izvedene dezinfekcije za te prostore v višini dejansko nastalih stroškov (ki pa ne sme presegati
maksimalnega preračunanega zneska).
V obrazcu za izplačilo sredstev za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, ki je bil priloga
podrobnejših navodil se na podlagi zgoraj navedenega (druga alinea sklepa o merilih in po sklepu
o zahtevkih) v celico C16 vpiše samo strošek izvedene dezinfekcije prostorov izvedene s strani
zunanjega izvajalca.
Čistila, razkužila površin oz. ostala sredstva za ta namen so upoštevana pri določitvi merila za
sofinanciranje osebne varovalne opreme pri oskrbi uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na
okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19 v višini največ 51 EUR
na zaposlenega na dan in sicer v prvi alinei sklepa o merilih.
Razkužila za roke oz. razkužila za površine se v zahtevku oz. e-računu glede na izdani sklep o
merilih upoštevajo pod prvo alineo sklepa o merilih, to je kot osebna varovalna oprema zaposlenih
pri oskrbi uporabnikov v sivi in rdeči coni (pri izvajalcih institucionalnega varstva za zaposlene, ki
so izvajali osnovno in socialno oskrbo).
S spoštovanjem,
Andreja Zgonc, podsekretarka
Gregor Resman, sekretar

mag. Andrejka Znoj
vodja Sektorja za upravljanje
izvajalskih organizacij

mag. Valentina Vehovar
v.d. generalne direktorice
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Poslati elektronsko vsem izvajalcem iz 82. člena ZZUOOP:
- vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži iz 50.,
51. 52. in 54. člena ZSV (120 izvajalcev),
- vsem izvajalcem kriznih namestitev iz tretjega odstavka 49. člena ZSV (9 izvajalcev),
- vsem izvajalcem socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni
program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (39
izvajalcev).
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