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Številka: 1101-905/2020/1 

Datum: 16. 11. 2020  

 

Na podlagi 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 

(Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) minister za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti izdaja naslednji 

 

SKLEP 

o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za kritje izpada prihodkov zaradi 

nezasedenih kapacitet  

 

1. Kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet uveljavlja izvajalec socialno varstvene 

storitve institucionalnega varstva iz 50., 51., 52. in 54. člena Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 

ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 

– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZSV) z zahtevkom, ki ga vloži pri 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri čemer je dolžan 

upoštevati namen porabe sredstev iz prvega in drugega odstavka 83. člena ZZUOOP. 

 

2. Zahtevki za izplačilo sredstev morajo vsebovati za vsak mesec v obdobju od 1. 6. 2020 do 

31. 12. 2021 število nezasedenih kapacitet po posameznih dnevih, ceno storitve skladno s 

prvim in drugim odstavkom 83. člena ZZUOOP ter skupni znesek za kritje stroška 

nezasedenih kapacitet v posameznem mesecu.  

 

3. S tem sklepom se določa način izstavitve zahtevkov ter roke izplačil za kritje izpada  

prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, in sicer:  

Obdobje, na katerega se 
nanaša zahtevek 

Rok za izstavitev 
zahtevka s strani 
izvajalca 

Rok za izplačilo sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije 

1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 23. 11. 2020 Najkasneje do 30. 12. 2020 

1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 20. 1. 2021 Najkasneje do 26. 2. 2021 

1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 20. 4. 2021 Najkasneje do 31. 5. 2021 

1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 20. 7. 2021 Najkasneje do 31. 8. 2021 

1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 20. 10. 2021 Najkasneje do 30. 11. 2021 

1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 20. 1. 2022 Najkasneje do 28. 2. 2022 

Vsem izvajalcem socialno varstvene storitve 

institucionalnega varstva 

 

 



 

 

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 do 

zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

ZZUOOP v prvem odstavku 83. členu določa, da se iz proračuna Republike Slovenije za obdobje 

od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva iz 

50. in 51. člena ZSV krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni dvoposteljni sobi s 

souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa 

omejevanja okužbe s COVID-19. 

 

Nadalje je v drugem odstavku 83. člena ZZUOOP, določeno, da se iz proračuna Republike 

Slovenije za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve 

institucionalnega varstva iz 52. in 54. člena ZSV krije izpad prihodkov v višini cene za 

dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za 

kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene 

kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19. 

 

Pravico do kritja stroškov oskrbnine uveljavlja izvajalec socialno varstvene storitve 

institucionalnega varstva iz 50., 51., 52. in 54. člena (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) z 

zahtevkom, ki ga vloži pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

 

Izvajalec za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021 izstavi zahtevke na način in v rokih kot izhaja 

iz izreka tega sklepa. 

 

 Janez Cigler Kralj 

 MINISTER 

 

 

Vročiti elektronsko vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva iz 51., 

52., 53. in 54. člena ZSV (122 izvajalcev) 
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