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Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi 16. člena Zakona o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 -
ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 
86. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 82/21 – ZNB-C) in Operativnega programa za hrano in/ali 
osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, št .  CCI 
2014SI05FMOP001, različica 2.0., z dne 25. 5. 2021, izdaja naslednji

SKLEP 
o postopku in merilih za dodelitev dodatnih sredstev za zagotavljanje pomoči materialno 

najbolj ogroženim zaradi povečanja njihovih potreb zaradi COVID-19

I. UVODNA DOLOČILA

S tem sklepom se določajo postopek in podrobnejša merila za dodelitev dodatnih sredstev 
zaradi povečanih potreb najbolj ogroženih zaradi Covid-19 za razdeljevanje hrane in izvajanje 
spremljevalnih ukrepov (v nadaljevanju: dejavnost) in krepitve upravnih zmogljivosti izvajalcev 
dejavnosti v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada 
za evropsko pomoč najbolj ogroženim (v nadaljevanju: OP MPO).  

Namen dodelitve dodatnih sredstev je zagotoviti socialno varnost in pomoč najbolj ogroženim 
posameznikom (tj. ciljni skupini, opredeljeni v tretjem odstavku te točke), kot odziv na posledice 
epidemije Covid-19. Cilji so: spodbuditi socialno kohezijo, povečati socialno vključenost in 
prispevati k odpravljanju revščine, odpraviti najhujše oblike revščine z zagotavljanjem 
nefinančne pomoči najbolj ogroženim v obliki hrane in izvajanjem dejavnosti socialnega 
vključevanja najbolj ogroženih oseb, ter odprava posledic epidemije Covid-19. Izbrani izvajalec 
dejavnosti je upravičen tudi do dodelitve dodatnih sredstev za krepitev upravnih zmogljivosti.  

Ciljna skupina so osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah.

II. IZVAJALEC

Dejavnost lahko izvaja organizacija, ki zagotavlja materialno pomoč v okviru OP MPO in ima z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) 
sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanje spremljevalnih 
ukrepov za obdobje 2020 -2023. 

III. VIŠINA SREDSTEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA

Skupna razpoložljiva višina sredstev za dodelitev dodatnih sredstev za zagotavljanje pomoči 
materialno najbolj ogroženim, ki je namenjena blaženju posledic Covid-19, znaša 770.000,00 
EUR, za dodelitev dodatnih sredstev za krepitev upravnih zmogljivosti pa 134.400,00 EUR. 



Sredstva bodo v celoti zagotovljena s strani Evropske Unije iz Sklada za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim. 

Pri določitvi deleža skupnih razpoložljivih sredstev za dodelitev dodatnih sredstev za 
zagotavljanje pomoči materialno najbolj ogroženim, ki je namenjena blaženju posledic Covid-19, 
in za dodelitev dodatnih sredstev za krepitev upravne zmogljivosti, ki jih lahko prejme 
posamezni izvajalec, bo upoštevano število evidentiranih prejemnikov pomoči pri posameznem 
izvajalcu v letu izbruha Covid-19, tj. v letu 2020. 

IV. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki jih lahko uveljavlja izvajalec za izvajanje dejavnosti so:

- upravni stroški, stroški prevoza in skladiščenja po pavšalni stopnji 5 % od stroškov 
nakupa hrane, ki jo izvajalcu v skladišča dobavi ministrstvo v obdobju od 2021 do 2023,

- stroški spremljevalnih ukrepov po pavšalni stopnji 5 % od stroškov nakupa hrane, ki 
jo izvajalcu v skladišča dobavi ministrstvo v obdobju od 2021 do 2023. 

Upravičeni stroški, ki jih lahko uveljavlja izvajalec za izvedbo krepitve upravnih zmogljivosti so: 

- neposredni upravni stroški, ki so namenjeni prilagoditvam kritičnim razmeram kot 
posledica epidemije Covid-19 (oprema, nadgradnje IT opreme, ipd.). 

V. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

Do povračila so upravičeni stroški in izdatki za izvedene aktivnosti izvajalca, ki bodo nastali v 
obdobju od dneva veljave tega sklepa do 31. 12. 2023.

VI. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV

Ministrstvo bo izvajalce iz II. točke tega sklepa pozvalo k posredovanju vloge. 

Za izvedbo postopka izbora izvajalcev se določi Matejo Majo Hrovat, ki bo pregledala vloge in 
jih ocenila na podlagi pogojev in meril za ocenjevanje, določenih v VII. in VIII. točki tega sklepa.

Izbranemu izvajalcu bo izdan sklep o izboru s strani predstojnika ministrstva. Sklepi o izboru 
morajo biti izdani najkasneje 31. 12. 2021. Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa 
predstojnika ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju.

VII. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Pogoji za dodelitev sredstev za zagotavljanje pomoči materialno najbolj ogroženim, ki je 
namenjena blaženju posledic Covid-19 so:

- je izvajalec, določen v II. točki tega sklepa;
- za stroške, za katere izvajalec podaja vlogo, ni in ne bo prejel pomoči iz drugih 

javnih virov;



- izvajalec ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane, tj. zagotavlja 
razdeljevanje hrane po lokalnih območjih tako, da z njo pokriva celotno državo in 
zagotavlja osebje za razdeljevanje hrane;

- izvajalec izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z 
zakonodajo;

- izvajalec ima upravne, finančne in operativne zmogljivosti za izvajanje dejavnosti.

Prijavitelj izpolnjevanje pogojev izkazuje z izjavo, ki jo priloži k vlogi.

VIII. MERILA ZA OCENJEVANJE

Merila za ocenjevanje vlog za dodelitev dodatnih sredstev so:

- ustreznost utemeljitve stanja in potreb;
- skladnost predlagane dejavnosti z namenom  in cilji sofinanciranja, opredeljenimi v I. 

točki tega sklepa;
- upravičenost ciljne skupine do pomoči, ki je opredeljena v I. točki tega sklepa;
- prispevek k blaženju posledic epidemije Covid-19 na socialni položaj ciljne skupine; 
- skladnost s horizontalnimi načeli, zlasti zagotavljanje enakosti moških in žensk;

Podrobnejši postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev in ocenjevanja prejetih vlog po merilih 
iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi tega sklepa. 

IX. ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ministrstva. 

Janez Cigler Kralj 
     MINISTER 

Priloga: Preverjanje izpolnjevanja pogojev in ocenjevanje vlog.
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