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Zadeva: Informacije za izvajalce glede zaščitne opreme

Zaradi razglašene epidemije na območju Republike Slovenije in posledične aktivacije
državnega načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, je 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno, da z uporabo blagovnih rezerv 
spremlja in uravnava dogajanja na trgu, da prepreči kritično zmanjšanje zalog življenjsko 
pomembnih izdelkov, vključno z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Po ocenah Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve so trenutne razmere na globalnem 
trgu glede ponudbe zaščitene opreme stabilne. Ne glede na razglasitev epidemije je torej 
obveznost za nabavo zaščitnih sredstev na strani izvajalcev.  

Z razglasitvijo epidemije se je aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki od vseh deležnikov, 
med katere sodijo tudi izvajalci socialnovarstvenih storitev in programov, zahteva zagotavljanje 
stalne zaloge zaščitnih in drugih sredstev ter opreme za 1 mesec svojega delovanja in 
načrtovanje rezerve za trimesečno delovanje v pogojih epidemije.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve ima v zalogah določeno količino opreme, ki bi 
jo v primeru ponovitve motenj s preskrbo na globalnem trgu lahko sprostil v uporabo, če bi tako 
odločila Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o blagovnih rezervah (Uradni list RS, 
št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12). 

Na področju socialnega varstva so v okviru petega proti korona paketa (Zakon o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)) sprejeti ukrepi, s katerimi se 
naslavlja tudi področje osebne varovalne opreme. Zagotavlja se financiranje vzpostavitve
enomesečne zaloge obvezne strateške rezerve osebne varovalne opreme in sofinanciranje 
osebne varovalne opreme za izvajalce v primeru oskrbe uporabnikov, pri katerih je prisoten sum 
na COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19. Navodila in merila za 
financiranje opreme bodo izdana v 30 dneh od uveljavitve zakona, obveznost za nabavo 
zaščitnih sredstev pa bo na strani izvajalcev.  

S spoštovanjem,

Pripravil:
Gregor Resman
                                                                                 mag. Cveto Uršič

DRŽAVNI SEKRETAR
Poslati: 

Vsem izvajalcem socialnovarstvenih storitev 
in programov



- naslovnikom, elektronsko.
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