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Na podlagi drugega odstavka 81. 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 podrobnejših meril za sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge 

osebne varovalne opreme 

Podrobnejša merila za sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne 
opreme za zaposlene v javni mreži v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih 
za odrasle, varstveno delovnih centrih, socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, izvajalcih 
za pomoč na domu in centrih za socialno delo, izvajalcih socialno varstvenih programov po 
Zakonu 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), 
izvajalcih osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18; 
nadaljnjem besedilu: ZOA) ter izvajalcih programov v podporo družini po Družinskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C; nadaljnjem besedilu: DZ), 
so:

1. Merila

izvajalec/storitev Višina sofinanciranja

a.
Zaposleni pri izvajalcih institucionalnega 
varstva, pri izvajalcih krizne namestitve, pri 
izvajalcih namestitvenih socialno 

 do 901,27 EUR mesečno na 
zaposlenega, ki izvaja navedene 
storitve 
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varstvenih programov 

b.

Za zaposlene na storitvi; vodenje, varstvo 
in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 
posebni program vzgoje in izobraževanje, 
dnevno varstvo starejših

 do 192,15 EUR mesečno na 
zaposlenega, ki izvaja navedene 
storitve

c. Pomoč na domu
 do 168,00 EUR mesečno na 

zaposlenega, ki izvaja navedene 
storitve

č. Strokovno delo na centrih za socialno delo
 do 18,90 EUR mesečno na 

zaposlenega, ki opravlja to 
dejavnost

d. Socialno varstveni programi
 do 18,90 EUR mesečno na 

zaposlenega, ki izvaja navedene 
storitve

e. Izvajalci osebne asistence
 0,20 EUR na opravljeno uro storitve 

osebne asistence v mesecu oktobru 
2020

f. Programi v podporo družini
 do 18,90 EUR mesečno na 

zaposlenega, ki izvaja navedene 
storitve

g.
Osta le  de javnost i ,  k i  j ih  oprav l ja jo  
zaposleni v javnih zavodih v okviru javne 
službe

 do 18,90 EUR mesečno na 
zaposlenega, ki opravlja to 
dejavnost

2.

Podrobnejša merila pri izvajalcih iz točke 1 a. vključujejo sofinanciranje enomesečne obvezne 
strateške zaloge osebne varovalne opreme za vse zaposlene pri izvajalcu, ki izvajajo navedene 
storitve, za delo v beli coni in sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge osebne 
varovalne opreme za 40% zaposlenih za delo v sivi in rdeči coni. 

Pri določitvi podrobnejših meril za enomesečno obvezno strateško zalogo osebne varovalne 
opreme za vse zaposlene za delo v beli coni se upošteva največ do 279,07 EUR na 
zaposlenega mesečno, za delo v sivi in rdeči coni pa največ do 1.555,50 EUR mesečno za 40% 
zaposlenih.

Skupno so izvajalci iz točke 1 a. upravičeni do 901,27 EUR na zaposlenega na mesec za vse 
zaposlene v javni službi, ki izvajajo navedene storitve.

Izvajalci so dolžni zagotoviti enomesečno obvezno strateško zalogo osebne varovalne opreme 
za vse zaposlene za delo v beli coni, v skladu s Priporočili za preprečevanje in zajezitev okužb 
z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih, ki so objavljena na spletni strani 
Ministrstva za zdravje, na povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-
izvajalce-zdravstvene-dejavnosti. Hkrati so izvajalci dolžni zagotoviti enomesečno obvezno 
strateško zalogo osebne varovalne opreme za 40% zaposlenih za delo v sivi in rdeči coni, v 
skladu s Priporočili za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v 
socialnovarstvenih zavodih.
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Izvajalci iz točke 1 b. so upravičeni največ do 192,15 EUR na zaposlenega na mesec za vse 
zaposlene pri izvajalcu, ki izvajajo navedene storitve. Izvajalci so dolžni zagotoviti enomesečno 
obvezno strateško zalogo osebne varovalne opreme za vse zaposlene v javni službi za delo v
beli coni, ob smiselni uporabi Priporočil za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-
CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih. 

Izvajalci iz točke 1 c. so upravičeni največ do 168,00 EUR na zaposlenega na mesec za vse 
zaposlene pri izvajalcu, ki izvajajo navedene storitve. Izvajalci so dolžni zagotoviti enomesečno 
obvezno strateško zalogo osebne varovalne opreme za vse zaposlene v javni službi v skladu z 
Načrtom za obvladovanje okužb SARS-CoV-2 (COVID-19) - protokol za delovanje izvajalcev 
pomoči na domu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, na povezavi: https://www.gov.si/teme/pomoc-na-domu/. 

Izvajalci iz točke 1 č., 1 d., 1 f. in 1 g. so upravičeni največ do 18,90 EUR na zaposlenega na 
mesec za vse zaposlene pri izvajalcu, ki izvajajo navedene storitve. Izvajalci so dolžni zagotoviti
enomesečno obvezno strateško zalogo osebne varovalne opreme, pri čemer se na 
zaposlenega zagotovi tri zaščitne maske in 50 ml razkužila za roke dnevno. Delo se opravlja v 
skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ) za 
izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev ob epidemiji COVID-19, ki so objavljena na 
spletni strani NIJZ, na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Izvajalci iz točke 1 e., ki so v mesecu oktobru 2020 izvajali storitve osebne asistence, so 
upravičeni do sofinanciranja enkratne enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne 
opreme za zaposlene v višini 0,20 EUR na opravljeno uro storitve osebne asistence.

Sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme se v javnih 
zavodih zagotavlja za zaposlene v javni službi. Za zaposlene na tržni dejavnosti se ne 
zagotavlja sofinanciranja obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme. Pri izvajalcih, ki 
dejavnost opravljajo na podlagi pridobljene koncesije, se sofinanciranje enomesečne obvezne 
strateške zaloge osebne varovalne opreme zagotavlja za  zaposlene, ki izvajajo socialno 
varstveno storitev, za katero je bila podeljena koncesija. Za zaposlene na tržni dejavnosti oz. za 
zaposlene, ki opravljajo socialno varstveno storitev na podlagi dovoljenja za delo, se ne 
zagotavlja sofinanciranja obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme.

O b r a z l o ž i t e v

ZZUOOP v prvem odstavku 81. člena določa, da se iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
in ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, za izvajanje ukrepov omejevanja 
COVID-19 zagotavlja sofinanciranje enkratne vzpostavitve enomesečne obvezne strateške 
zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene v javni mreži v domovih za starejše, posebnih 
socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih, socialno varstvenih zavodih 
za usposabljanje, izvajalcih za pomoč na domu in centrih za socialno delo, izvajalcih socialno 
varstvenih programov po ZSV, izvajalcih osebne asistence po ZOA ter izvajalcih programov v 
podporo družini po DZ.

Sofinanciranje enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme se ne 
zagotavlja za zaposlene na tržni dejavnosti.
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Minister, pristojen za socialne zadeve, je v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje, v 
skladu z 81. členom ZZUOOP določil podrobnejša merila za sofinanciranje enomesečne 
obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme.

Na podlagi tretjega odstavka 81. člena ZZUOOP izvajalci zahtevek za izplačilo sredstev za 
osebno varovalno opremo z dokazili vložijo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti najpozneje do 31. 12. 2021.

Janez Cigler Kralj
MINISTER

Vročiti elektronsko vsem izvajalcem iz prvega odstavka 81. člena ZZUOOP:
- domovi za starejše (javni zavodi in koncesionarji)
- posebni socialno varstveni zavodi za odrasle
- varstveno delovni centri (javni zavodi in koncesionarji)
- socialno varstveni zavodi za usposabljanje
- izvajalcem pomoči na domu
- centrom za socialno delo
- izvajalcem socialnovarstvenih programov
- izvajalcem osebne asistence
- izvajalcem programov v podporo družini.


	40F09EF9C8454019C1258640004BB021_0.in.docx

		2020-12-17T15:45:23+0100
	Janez Cigler Kralj




