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Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20-ZIUOPPVE; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji

SKLEP
o določitvi podrobnejših meril za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene 

in sredstev za dezinfekcijo prostorov za izvajalce na področju socialnega varstva

Merila 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, za obdobje od 1. 
junija 2020 do 31. decembra 2021, so:

- osebna varovalna oprema pri oskrbi uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na 
okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19, se 
sofinancira v višini največ 51 EUR na zaposlenega na dan,

- strošek posamezne dezinfekcije se prizna v višini največ 0,425 EUR na 
kvadratni meter površine, kjer je bila izvedena dezinfekcija.

Vsem izvajalcem s področja socialnega varstva 
iz prvega odstavka 82. člena Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-
19
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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 in ali iz 
sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, za obdobje od 1. junija 2020 do 
31. decembra 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 primeru oskrbe uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na okužbo s COVID-19 
oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19.

Minister, pristojen za socialne zadeve, je v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje, v 
skladu z 82. členom ZZUOP določil podrobnejša merila za sofinanciranje osebne varovalne 
opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov. 

Janez Cigler Kralj
MINISTER

Vročiti elektronsko vsem izvajalcem iz prvega odstavka 82. člena ZZUOOP:
- izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži iz 

50., 51. 52. in 54. člena ZSV,
- izvajalcem krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV,
- izvajalcem 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).
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