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NAVODllA ZA IZVAJANJE 42. ClENA ZAKONA 0 INTERVENTNIH
UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH
POSlEDIC ZA DRZAVlJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

Spostovani.
Dne 11. 4. 2020 se je uveljavil Zakon 0 interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in
omilitev njenih posledic za drzavljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP; Uradni list RS,
st. 49/20). Zakon med drugim prinasa tudi pravne podlage za izpeljavo ukrepov odprave posledic
epidemije Covid-19, zaradi katere vrtci v casu od 16. marca 2020 dalje ne izvajajo programov za
predsolske otroke. Kljucni sta dye dolocbi, in sicer:
•

20. clen ZIUZEOP, ki doloca, da se sprejeti ukrepi po zakonu in drugih aktih veljajo od 13.
marca 2020 do 31. maja 2020 oziroma, ce epidemija ne bo preklicana do 15. maja 2020, se
ukrepi, ki so doloceni na dan 31. maj 2020, podaljsajo za 30 dni.

•

42. clen ZIUZEOP, ki doloca, da zasebnim vrtcem, ne glede na dolocbo 34. in 36. elena
Zakona 0 vrtcih, v casu epidemije pripadajo sredstva iz proracuna RS, v visini 85 % za
posameznega otroka, pri cemer je osnova za izracun obveznosti cena istovrstnega programa
javnega vrtca na obmocju obcine, 5 katero ima zasebni vrtec sklenjeno pogodbo 0 financiranju.

Za zasebne vrtce torej za omilitev posledic epidemije velja poseben ukrep, ki ga doloea 42.
elen ZIUZEOP. V primeru, da zasebni vrtec uveljavlja se kateri drugi ukrep iz zakona, mora
obeina v izogib morebitnemu dvojnemu financiranju, pridobiti 0 tem izjavo vrtca, vrtec pa
mora to dejstvo v zahtevku do obeine navesti tako, da citira elen ZIUZEOP, po katerem je
uveljavljal ukrep ter navede visino sredstev. Koneni znesek zahtevka do obeine mora biti za
znesek uveljavitve dodatnega ukrepa ustrezno znizan.
Posebej opozarjamo, da morajo obcine ne glede na uveljavitev ZIUZEOP se naprej zagotavljati
zasebnim vrtcem sredstva v skladu z ze veljavno sklenjeno pogodbo 0 financiranju

nemoteno. Visina sredstev, ki jih dolota 42. tlen ZIUZEOP zasebnemu vrtcu zagotavlja pokritje
stroskov in prepretuje nelikvidnost, zato je pomembno, da zasebni vrtec pravotasno od obtine
prejme potrebna sredstva. Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljevanju: MIZS) pa
bo obtini omenjena sredstva iz 42. tlena ZIUZEOP, povrnil na podlagi njenega zahtevka, kot sledi
v nadaljevanju. Pri pripravi navodil in obrazcev zahtevkov smo upostevali stalista in priporotila
Ministrstva za finance z dne 20. 4. in 29. 4. 2020.

11.

Zahtevki obcin za povracilo sredstev za financiranje

zasebnih vrtcev brez koncesije

Povracilo sredstev za financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije bo zagotovljeno
d..zavnega proracuna in ga bo izvajalo MIZS na podlagi prejetih zahtevkov obcin.

iz

Zasebni vrtci so za tas, ko ne opravljajo dejavnosti (od 16. marca 2020 do preklica epidemije),
upraviceni do financiranja v visini 85 % sredstev za posameznega otroka, pri temer je osnova
za izratun cena istovrstnega programa javnega vrtca na obmotju obtine, 5 katero ima zasebni
vrtec sklenjeno pogodbo 0 financiranju.
Obtina, 5 katero ima vrtec sklenjeno pogodbo 0 financiranju, predlozi zahtevek za sredstva po 42.
tlenu ZIUZEOP na MIZS na podlagi prejetega zahtevka 5 strani zasebnega vrtca. Tako kot
financiranje zasebnega vrtca poteka v skladu s sklenjeno pogodbo med vrtcem in obcino,
bo vrtec obcini tudi za obdobje od 16. marca do preklica epidemije posredoval vse podatke,
ki jih potrebuje obcina, da preveri pravilnost izstavljenega zahtevka.
Pri obratunu pripadajotih sredstev iz drzavnega proratuna za mesec marec se uposteva 12
delovnih dni, kar pomeni, da se pripadajot znesek na otroka v visini 85 % pomnozi 5 faktorjem
0,545454 (6-mestni) ali enostavno z 12/22 (dvanajst dvaindvajsetin).
Obtina za vse zasebne vrtce, ki jih financira v skladu 5 sklenjeno pogodbo, poslje MIZS preko UJP
en e-zahtevek z navedbo: zasebni vrtec - 42. clen, v skupnem znesku za marec (od 16. do
31.) in celoten mesec april. E-zahtevku za povratilo sredstev obtina prilozi OBRAZEC 2, v
katerem je navedeno:
seznam vseh zasebnih vrtcev, ki jih financira obtina s podatkom 0 skupnem ~tevilu otrok v
posameznem vrtcu ter
vi~ina pripadajocega zneska za posamezen zasebni vrtec.
Obrazec 2 je priloga tega navodila. Obrazec 2 obtina izpolni loteno za mesec marec in za mesec
april, ter na slednjem navede tudi skupni znesek izplatila za oba meseca. Ce znesek sestevka za
mesec marec in april, ki je naveden na obrazcu 2 za april ne bo enak znesku iz e-zahtevka, bomo
morali zahtevek zavrniti.
Obtine posljejo e-zahtevke za povratilo sredstev MIZS najkasneje
Podatki za kreiranje e-zahtevka so naslednji:
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do torka, 12. maja 2020.

MIZS bo zahtevke obdelalo in sredstva izpla~alo na TRR ob~ine 29. maja 2020. V kolikor bo pri
preverbi podatkov zahtevkov ugotovljeno, da so nepravilni oz. ne izkazujejo dejanskega
stanja, jih bo MIZS zavrnilo.

Za mesec maj 2020 posljejo ob~ine e-zahtevke za povra~ilo sredstev MIZS najkasneje do torka,
9. junija 2020. MIZS bo zahtevke obdelalo in sredstva izpla~alo na TRR ob~ine 29. junija 2020.
V kolikor ob~ina iz objektivnih razlogov ne bo poslala e-zahtevka do torka, 12. maja 2020, bo
zahtevek izpla~an v mesecu juniju.

I 2.

Posebna opozorila

Pri izra~unu potrebnih sredstev mora vrtec:
pri cerii pro~rama odsteti stroske neporabljenih zivil za celotno obdobje zahtevka,
v kolikor je uveljavljal pravico za nadomestilo prihodkov po kateremkoli drugem ukrepu iz
zakona ZIUZEOP, ob~ini 0 tem izstaviti izjavo, v kateri navede elen, ki ga je uveljavljal ter
visino sredstev ter ta znesek odsteti od zneska, ki ga uveljavlja po 42. ~Ienu.
Za pravilnost e-zahtevka, ki 9a obeina posreduje MIZS, je od90vorna obeina.
Vlaganje zahtevkov preko aplikacije SPS (subvencioniranje plaeil stariev):
Zasebni vrtci brez koncesije v ~asu od 16. marca 2020 do ponovnega za~etka opravljanja
dejavnosti ne vlagajo zahtevkov za financiranje pla~il starsev za drugega in nadaljnjega otroka iz
iste druzine preko aplikacije SPS na MIZS.
Glede na to, da bo poraba sredstev iz naslova ukrepov COVID-19 po navedbah Ministrstva za
finance podvrzena natan~nemu poro~anju in poostrenemu nadzoru, bo ministrstvo tudi se po
izpla~ilu zahtevkov opravljalo podrobnejse kontrole predlozenih zahtevkov in dokumentacije, na
kateri temeljijo izra~uni.

I 3.

Evidentiranje izplaeil

V skladu 5 pojasnili Ministrstva za finance st: 007-206/2020/4 z dne 29. 4. 2020 bode ob~ine v
svojih poslovnih knjigah evidentirale poslovne dogodke povezane 5 financiranjem vrtcev na 2
na~ina:
1.

V primeru, ~e ob~ine niso zalagale sredstev vrtcem, oMine evidentirajo naslednjo
knjizbo: 14/24. Gre za evidentiranje kontov stanja, kjer se zahtevek MIZS evidentira kot
terjatev do ministrstva, na drugi strani pa se evidentira obveznost do posameznih
vrtcev (saldakontni konto, po partnerjih). Priliv iz prora~una Republike Siovenije bo
zapiral vzpostavljeno terjatev do ministrstva. Odliv sredstev iz TRR ob~ine, ki bo
pomenil pla~i1osredstev vrtcem, pa bo zapiral vzpostavljene obveznosti do le-teh.
Kon~na poraba sredstev bo evidentirana v drzavnem prora~unu kot drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom (411999). Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije in so
pravne osebe zasebnega prava poslovne dogodke evidentirajo v skladu 5 Siovenskimi
ra~unovodskimi standardi SRS (2016,2019).

2.

V primeru, ce je obcina zaradi likvidnostnih tezav vrtca, zalozila vrtcu lastna sredstva
se evidentirani odhodek, v skladu s 47. clenom Pravilnika 0 enotnem kontnem nacrtu
za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega prava, evidentira kot
zmanjsanje odhodka.

Lepo pozdravljeni.
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Obrazec zahtevka za financiranje zasebnega vrtca za mesec marec in april 2020

