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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, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 –
ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in Sklepa o 
podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 208/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti izdaja naslednji

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za 

sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in sredstev za dezinfekcijo 
prostorov 

Sklep o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za sofinanciranje osebne varovalne 
opreme za zaposlene in sredstev za dezinfekcijo prostorov, št. 1101-1139/2020/1 z dne 22. 12. 
2020, se v 4. točki spremeni tako, da se v tabeli dodata vrstici, ki se glasita: 
»

1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 20. 4. 2022 najkasneje do 31. 5. 2022

1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 20. 7. 2022 najkasneje do 31. 8. 2022

«.

O b r a z l o ž i t e v

Na podlagi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 208/21) se ukrep upravičenosti do 
zagotavljanja sredstev za sofinanciranje osebne varovalne opreme in sredstev za dezinfekcijo 
prostorov iz 82. člena ZZUOOP podaljša do 30. junija 2022.

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)

Vsem izvajalcem iz 82. člena ZZUOOP
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- 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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