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Vsem izvajalcem socialno varstvene storitve
institucionalnega varstva

Številka:
Datum:

1101-135/2021/1
16. 2. 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu:
ZIUPOPDVE) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji
SKLEP
o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za kritje stroškov vzpostavitve
rdeče cone pri izvajalcu
1. Sredstva za kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu za obdobje od 1. 9. 2020
do 31. 12. 2021 uveljavlja izvajalec socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva z
zahtevkom, ki ga vloži pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2. Priloga zahtevka za izplačilo sredstev so kopije prejetih računov za plačilo stroškov, ki so
nastali pri vzpostavitvi rdeče cone pri izvajalcu ter preglednica, ki vsebujejo naslednje
podatke:
- datum, številko ter izdajatelja prejetega računa za plačilo stroškov, ki so nastali pri
vzpostavitvi rdeče cone pri izvajalcu,
- kratek opis vsebine računa in utemeljitev nastalih stroškov,
- obdobje, na katerega se prejeti račun nanaša,
- enota izvajalca, na katero se nanašajo stroški vzpostavitve rdeče cone,
- skupni znesek za kritje stroškov, ki so nastali za vzpostavitev rdeče cone
- razdelitev stroškov po obračunskih kontih.
3. S tem sklepom se določa način izstavitve zahtevkov ter roke izplačil za kritje stroškov
vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu za obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021, in sicer:
Rok za izstavitev
Obdobje, na katerega se
Rok za izplačilo sredstev iz
zahtevka s strani
nanaša zahtevek
proračuna Republike Slovenije
izvajalca
1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
28. 2. 2021
Najkasneje do 20. 4. 2021
1. 1. 2021 do 30. 4. 2021

20. 5. 2021

Najkasneje do 20. 7. 2021

1. 5. 2021 do 31. 8. 2021

20. 9. 2021

Najkasneje do 19. 11. 2021

1. 9. 2021 do 31. 12. 2021

20. 1. 2022

Najkasneje do 18. 3. 2022

4. V primeru predložitve nepopolnega zahtevka za izplačilo sredstev se zahtevek skupaj z
obrazložitvijo izvajalcu zavrne. V primeru morebitne zamude 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.
Obrazložitev
ZIUPOPDVE v prvem odstavku 98. členu določa, da se izvajalcem socialnovarstvenih storitev
institucionalno varstvo za obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021 iz proračuna Republike
Slovenije povrnejo stroški, ki so nastali zaradi vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu.
Zahtevki za izplačilo sredstev se z dokazili vložijo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti na način in v rokih kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Janez Cigler Kralj
MINISTER
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