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Predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 23. členu ZDUOP za
obdobje oktober - december 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vam v prilogi pošilja obrazec za
predložitev zahtevkov za obdobje od oktobra do decembra 2021 za namen sofinanciranja
osebne varovalne opreme za zaposlene, ki so izvajali zdravstveno nego in zdravstveno
rehabilitacijo v sivi in rdeči coni, skladno s 23. členom ZDUOP ter upoštevaje sklep ministra za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o določitvi podrobnejših meril za sofinanciranje
osebne varovalne opreme za zaposlene za izvajalce na področju socialnega varstva (št. 11011043/2020/4 z dne 1.12.2020).
Vsak izvajalec izstavi samo en e-račun za povračilo sredstev po 23. členu ZDUOP za navedeno
obdobje.
Izpolnjen ustrezen obrazec je obvezna priloga zahtevka oz. e-računa, ki ga je potrebno izstaviti
najkasneje do 31. 1. 2022, in mora biti kot priloga e-računa obvezno posredovan v excelovi
datoteki.
Zahtevek oz. e-račun za izplačilo sredstev po 23. členu ZDUOP za obdobje od 1. 10. 2021 do
31. 12. 2021 mora obvezno vsebovati ustrezen sklic, ki ga izberete iz spodnje tabele:

Skupina izvajalcev

SKLIC

Institucionalno varstvo - DSO
javni zavodi
Institucionalno varstvo - DSO
koncesionarji

2611-22-050041
2611-22-050042

Institucionalno varstvo - VDC
javni zavodi
Institucionalno varstvo - VDC
koncesionarji
Institucionalno varstvo - CUDV

2611-22-050043
2611-22-050044
2611-22-050045

Pri izstavitvi zahtevka oz. izpolnjevanju obrazca se upoštevajo vsa ostala predhodno
posredovana podrobnejša navodila št. 1101-122/2021/1 z dne 9. 2. 2021.
Kot datum opravljene storitve mora biti na e-računu navedeno obdobje od 1. 10. 2021 do 31. 12.
2021, kot rok zapadlosti e-računa pa se vnese 31. 3. 2022.
V kolikor MDDSZ ali drug organ ugotovi, da je prišlo do nenamenske rabe sredstev oz. do porabe
v nasprotju s predpisi, se zahteva vrnitev sredstev v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Brigita Majger Gerl
podsekretarka

Klemen Jerinc
vodja Sektorja za upravljanje izvajalskih

Andrej Grdiša
generalni direktor

organizacij

Poslati po e-pošti:
- vsem izvajalcem iz 23.člena ZDUOP - izvajalcem socialno varstvene storitve
institucionalno varstvo v javni mreži iz 50., 51., 52. in 54. člena ZSV (120 izvajalcev)
Priloga:
- Obrazec »Priloga k zahtevku izvajalca za sofinanciranje osebne varovalne opreme«

