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Financiranje zaščitne opreme – dodatna pojasnila

Spoštovani,
kot ste bili v mesecu novembru že obveščeni, Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP ) v 101.
členu določa, da se za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 iz
sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije,
zagotavlja financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov za izvajalce storitev na področju vzgoje
in izobraževanja ter znanosti.
Do uveljavitve pravilnika iz drugega odstavka 101. člena ZZUOOP, ki je v postopku medresorskega
usklajevanja, financiranje zaščitne opreme poteka na podlagi metodologije, ki jo je s sklepom št. 41015/2020/153 z dne 23. 11. 2020, določila ministrica in je bila kot del okrožnice objavljena na portalu MIZŠ.
Prvo nakazilo sredstev za nakup zaščitne opreme je ministrstvo opravilo 30. 12. 2020, in sicer za obdobje
od 24. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Za mesec december 2020 je bilo nakazilo izvedeno 29. 1. 2020. Za
naslednje mesece so nakazila prav tako predvidena konec tekočega meseca za pretekli mesec.
Zavodi so o nakazilih sredstev za nakup zaščitne opreme obveščeni sproti na Portalu MIZŠ Finančna obvestila, z izjemo vrtcev, ki prejmejo obvestilo o nakazilih kot prilogo k okrožnici.
Sredstva za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcijo prostorov so strogo namenska in se
namenijo za nakup:
 osebne zaščitne opreme za zaposlene, kot so: obrazne maske, zaščitna očala, vezirji, zaščitne
rokavice in druga osebna zaščitna oprema,
 zaščitne opreme za prostor, kot so: talne označbe in druge označbe, ki opozarjajo na spoštovanje
ukrepov za preprečevanje in širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2, zaščitne pregrade iz pleksi stekel
in druge podobne zaščitne pregrade, merilniki temperature, dozirniki za razkužila in podobno,

 sredstev in storitev za dezinfekcija prostorov, kot so razkužila za roke, razkužila za površine, čistila za
roke in površine, papirne brisače ter krpe za razkuževanje površin, storitve dezinfekcije prostorov, ki jih
opravijo zunanji izvajalci in podobno.
V računovodskih evidencah zavoda je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov iz
državnega proračuna na podlagi 101. člena ZIUZEOP ter odhodkov, povezanih s porabo teh
sredstev.
Javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja prav tako obveščamo, da lahko na podlagi 66.
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, št. 175/20, v nadaljevanju: ZIUOPDVE) pri dobavitelju zaščitne in medicinske opreme za
dobave, opravljene v obdobju od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021,
uveljavljajo nakup te opreme brez DDV na podlagi predložene pisne izjave, ob pogoju, da gre za
blago iz seznama blaga, ki ga je določila Vlada Republike Slovenije1 in če je namen nabave zgoraj
navedenega blaga brezplačna razdelitev zaposlenim, otrokom, učencem, dijakom, študentom in
vsem ostalim osebam, ki vstopajo v objekte javnega zavoda.
Pisna izjava je lahko samostojen dokument ali pogodbeno določilo. Iz izjave mora biti razvidna zlasti vrsta
in količina blaga, ki se dobavlja, nadalje mora biti razvidno tudi, da bo blago namenjeno za brezplačno
uporabo/razdelitev ali lastno uporabo za opravljanje dejavnosti. Če so izpolnjeni vsi pogoji za oprostitev
plačila DDV, dobavitelj na računu DDV ne obračuna in navede klavzulo o oprostitvi plačila DDV po 66.
členu ZIUOPDVE.
Upravičene osebe morajo zagotoviti ustrezno evidenco o upravičeni uporabi zaščitne opreme (npr.
poročilo o uporabi s podpisom osebe, ki je v javnem zavodu zadolžena za ustrezno brezplačno razdelitev).
Če blaga z oprostitvijo DDV ne uporabijo za namene, zaradi katerih velja oprostitev DDV na podlagi
ZIUOPDVE, so dolžne obračunati in plačati DDV po stopnji, ki za to blago sicer velja po ZDDV-1 na dan,
ko se blago tako uporabi in tudi nastane obveznost obračuna DDV po ZDDV-1.
Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja so kot osebe javnega prava upravičenci tudi do
oprostitve plačila carine in DDV za uvoz blaga za žrtve elementarnih nesreč na podlagi Sklepa
Evropske komisije 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago,
potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (v nadaljevanju: Sklep).
Oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, dopušča tudi 47. člen Zakona o interventnih
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID- 19 (Uradni list RS, št.
203/20; v nadaljevanju: ZIUPOPDVE) za:
a) dobave, pridobitve znotraj Unije in uvoz:
 cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji (Javna agencija
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)) oziroma Evropski
uniji (Evropska agencija za zdravila (EMA) in
 in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom
oziroma ustrezno oznako (skladni z veljavnimi zahtevami iz Direktive 98/79/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ali Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta in druge
veljavne zakonodaje Unije) ter
b) storitve, ki so neposredno povezane s cepivi oziroma in vitro diagnostičnimi medicinskimi
pripomočki iz prejšnje točke, v zvezi z zdravljenjem oziroma ohranjanjem zdravja (storitve iz 1. in 2.
točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1) npr. za potrebe
testiranja s hitrimi antigenskimi testi, ne pa tudi druge storitve, ki jih za te namene opravljajo drugi
davčni zavezanci, ki niso izvajalci zdravstvene dejavnosti (npr. transportne storitve oziroma druge
vrste dostave ali druge povezane in potrebne storitve).
1

Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih
dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20 in 172/20)

Oprostitev plačila DDV po 47. členu ZIUPOPDVE velja za dobave od vključno 31. decembra 2020 do
vključno 31. decembra 2022. Za to oprostitev ni določena predložitev izjave.
Podrobnejše informacije glede izvajanja oprostitev na podlagi 66. člena ZIUOPDVE, Sklepa in 47. člen
ZIUPOPDVE so razvidne iz priloženega dopisa FURS.
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