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Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 - ZIUOPDVE; 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 sofinanciranje osebne 

varovalne opreme za zaposlene in sredstev za dezinfekcijo prostorov  

 

 

1. Sredstva za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo osnovno in 

socialno oskrbo pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži 

skladno s 50., 51., 52. in 54. členom 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), za izvajalce krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. 

člena ZSV, za izvajalce socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo 

nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 

(Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) in dezinfekcijo prostorov, v primeru oskrbe uporabnikov, pri 

katerih je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s 

COVID-19, uveljavlja izvajalec z zahtevkom, ki ga vloži pri Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ). 

 

2. Izvajalec iz prejšnje točke je pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje dolžan upoštevati namen 

porabe sredstev iz prvega odstavka 82. člena ZZUOOP ter izdan sklep ministra za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1101-1043/2020/4 z dne 1. 12. 2020 o določitvi 

podrobnejših meril za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in sredstev za 

dezinfekcijo prostorov za izvajalce na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: 

sklep o merilih).  

 

Vsem izvajalcem iz 82. člena ZZUOOP 

 

 



 

2 

 

 

3. Zahtevek za sofinanciranje mora vsebovati naslednje podatke: 

- število zaposlenih, ki so izvajali oskrbo pri uporabnikih, pri katerih je bil prisoten sum na 

okužbo s COVID-19 oziroma je bila laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19, pri 

izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži skladno s 50., 

51., 52. in 54. členom ZSV, ki so izvajali osnovno in socialno oskrbo oziroma pri 

izvajalcih kriznih namestitev iz tretjega odstavka 49. člena ZSV oziroma pri izvajalcih 

socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. 

člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 

70/16 in 34/19), po posameznih dnevih, 

- skupna površina prostorov v kvadratnih metrih, kjer je bila izvedena storitev dezinfekcije 

prostorov s strani zunanjega izvajalca, po posameznih dnevih, 

- znesek za sofinanciranje stroškov osebne varovalne opreme iz 1. točke tega sklepa v 

višini dejansko nastalih stroškov, ki pa ne sme presegati zneska za sofinanciranje, 

preračunanega glede na število zaposlenih iz prve alinee te točke sklepa in maksimalno 

določenega zneska za sofinanciranje iz prve alinee sklepa o merilih in  

- znesek za sofinanciranje stroškov izvedene storitve dezinfekcije prostorov s strani 

zunanjega izvajalca v višini dejansko nastalih stroškov, ki pa ne sme presegati zneska 

za sofinanciranje, preračunanega glede na skupno površino prostorov iz druge alinee 

te točke sklepa in maksimalno določenega zneska za sofinanciranje iz druge alinee 

sklepa o merilih. 

 

4. Zahtevki za sofinanciranje se predložijo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti po naslednjih obdobjih, sredstva pa se izplačajo v naslednjih rokih:  

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 31. 12. 2020 15. 1. 2021 najkasneje do 15. 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 

 

5. V primeru predložitve neustreznega zahtevka za sofinanciranje 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 82. člena določa, da se iz proračuna Republike Slovenije za obdobje 

od 1.6.2020 do 31. 12. 2021 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje osebne varovalne opreme 

za zaposlene, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo pri izvajalcih socialno varstvene storitve 

institucionalno varstvo v javni mreži skladno s 50., 51., 52. in 54. členom ZSV, za izvajalce krizne 

namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, za izvajalce socialno varstvenih programov iz 18.s 

člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju 

socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) in dezinfekcijo prostorov, v 
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primeru oskrbe uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma 

laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19. 

 

Na podlagi drugega odstavka 82. člena ZZUOOP je minister za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnost izdal bil izdal sklep o merilih. 

 

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena ZZUOOP izvajalci zahtevke za izplačilo sredstev za 

osebno varovalno opremo in sredstev za dezinfekcijo prostorov z dokazili vložijo pri MDDSZ. 

Tretji odstavek določa, da način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za 

socialne zadeve. Na podlagi navedenega izvajalci iz 82. člena ZZUOOP za obdobje od 1. 6. 2020 

do 31. 12. 2021 izstavijo zahtevke na način in v rokih, kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

 

 

 Janez Cigler Kralj 

 MINISTER 

 

 

 

Vročiti elektronsko vsem izvajalcem iz 82. člena ZZUOOP: 

- vsem izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži iz 50., 

51. 52. in 54. člena ZSV (120 izvajalcev), 

- vsem izvajalcem kriznih namestitev iz tretjega odstavka 49. člena ZSV (9 izvajalcev) in 

- vsem izvajalcem socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo 

nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih 

programov (39 izvajalcev). 
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