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Podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev za
kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu za obdobje od 1. 1.
2022 do 30. 6. 2022

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 –
ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) v 98. členu določa, da se izvajalcem
socialnovarstvenih storitev institucionalno varstvo za obdobje od 1. septembra 2020 do 31.
decembra 2021 iz proračuna Republike Slovenije povrnejo stroški, ki so nastali zaradi
vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu. Na podlagi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98.
člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 2/22) se ukrep upravičenosti do kritja stroškov vzpostavitve rdeče
cone pri izvajalcu iz 98. člena ZIUPOPDVE podaljša do 30. junija 2022.

Zahtevki za izplačilo sredstev se z dokazili vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve.
Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil je določi minister s sklepom št. 1101-135/2021/13 z
dne 2. 3. 2022.
Na podlagi sklepa ministra so roki oddaje zahtevka in roki izplačil naslednji:
Rok za izstavitev
Obdobje, na katerega se
Rok za izplačilo sredstev iz
zahtevka s strani
nanaša zahtevek
proračuna Republike Slovenije
izvajalca
1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
20. 4. 2022
Najkasneje do 20. 6. 2022
1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

20. 7. 2022

Najkasneje do 20. 9. 2022

V primeru predložitve nepopolnega zahtevka za izplačilo sredstev se zahtevek skupaj z
obrazložitvijo izvajalcu zavrne. V primeru morebitne zamude (skrajni rok za predložitev
zahtevkov je 31.08.2022) izvajalca pri predložitvi zahtevka, glede na roke iz prejšnje točke, se
sredstva za posamezno obdobje izplačajo najkasneje v roku 60 dni od prejema popolnega
zahtevka.

Izvajalcu se povrnejo stroški, ki so nastali zaradi vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu, in sicer:
- stroški vzdrževalnih del ter drugi stroški potrebni za vzpostavitev rdeče cone (stroški
tekočega in investicijskega vzdrževanja izkazani na kontih skupine 4612),
- drugi stroški materiala in storitev, ki so nastali v povezavi z vzpostavitvijo rdeče cone pri
izvajalcu.
Sredstva se zagotavljajo za stroške vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu, ki so nastali v
obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Sredstev se ne zagotavlja za izvajanje socialne
oskrbe in zdravstvene nege uporabnikov v rdeči coni (npr. kisik, merilci tlaka, postelje,
rjuhe, vzglavniki…), saj so tovrstni stroški že zajeti v ceno storitve oz. se jih zagotavlja iz
sredstev ZZZS. Sredstva se prav tako ne zagotavljajo za stroške investicijskih vlaganj ter
nakupe osnovnih sredstev.

Pri izstavitvi zahtevka oz. e-računa je treba upoštevati naslednje:
- račun državnega proračuna št. 01100-6300109972,
- davčna števila MDDSZ 76953475,
- e-račun za izplačilo sredstev za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 mora obvezno
vsebovati naslednje sklice, ki so navedeni tudi v priloženem obrazcu za posamezno
skupino izvajalcev, in sicer:

- Skupina izvajalcev
DSO - javni zavodi
DSO - koncesionarji
VDC - javni zavodi
VDC - koncesionarji
CUDV
Izvajalci z dovoljenjem za delo
-

SKLIC
2611-22-050083
2611-22-050084
2611-22-050085
2611-22-050086
2611-22-050087
2611-22-050088

kot datum opravljene storitve naj bo na e-računu navedeno obdobje (npr. prvi zahtevek
se nanaša na obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022),
kot rok zapadlosti e-računa se vnese rok iz sklepa ministra, ki je razviden tudi iz tabele
v tretjem odstavku tega dopisa,
OBVEZNA PRILOGA e-računa je izpolnjena excelova preglednica: »Priloga k zahtevku
za kritje stroška vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu (98. člen ZIUPOPDVE)«,
OBVEZNA PRILOGA e-računa so tudi kopije prejetih računov za plačilo stroškov, ki
so nastali pri vzpostavitvi rdeče cone,
priloga k e-računu (izpolnjena preglednica) mora biti obvezno posredovana v excelovi
datoteki (priloga ne sme biti skenirana, oz. ne sme biti spremenjena v pdf...),
vrednost e-računa mora biti enaka vrednosti, ki je navedena v prilogi e-računa,
izvajalec izstavi samo en e-račun za povračilo za kritje stroška vzpostavitve rdeče cone
pri izvajalcu za vsako od obdobij iz izdanega sklepa ministra (torej en obrazec in en eračun za vse enote izvajalca).

Navodila za izpolnjevanje preglednice, ki je obvezna priloga zahtevka oz. e-računa:
- obrazec, ki je priložen temu navodilu se nanaša na izplačila sredstev za obdobje 1. 1.
2022 do 30. 6. 2022,
- podatke se v obrazec vnaša v rumeno obarvana polja,
- vnese se naziv izvajalca,
- izbere se vrsto izvajalca,
- izbere se obdobje, na katerega se zahtevek nanaša,

-

vnese se datum, številko in naziv izdajatelja računa za nastale stroške vzpostavitve
rdeče cone pri izvajalcu,
navede se kratek opis stroškov, ki jih račun zajema ter kratka utemeljitev stroškov, ki
so nastali pri vzpostavitvi rdeče cone pri izvajalcu,
pri vsakem računu se navede enoto izvajalca, na katero se prejeti račun nanaša,
vnese se obdobje, na katerega se izdani račun nanaša,
vnese se razdelitev zneska računa, ki se nanaša na stroške vzpostavitve rdeče cone pri
izvajalcu po obračunskih kontih.

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 s povračilom sredstev po 98. členu ZIUPOPDVE posredujte na
gp.mddsz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko tega navodila 1101-135/2021).
S spoštovanjem,

Klemen Jerinc
vodja sektorja

Andrej Grdiša
generalni direktor

Pripravila:
Hermina Štupar
višja svetovalka

Poslati:
- naslovnikom po seznamu

Priloge:
»Priloga k zahtevku za kritje stroška vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu (98. člen
ZIUPOPDVE)«

