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Številka: 181-135/2020/252
Datum: 15. 9. 2021

Na podlagi 106.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 
v nadaljnjem besedilu: ZJF), 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 39., 
43. in 44. 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 in 112/21 – ZNUPZ), v nadaljnjem 
besedilu: ZZUOOP) minister za zdravje objavlja

Javni poziv kandidatom za zagotavljanje zmogljivosti za 
izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) 

1. Naziv naročnika
Naročnik Javnega poziva za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali 
osamitve (izolacije) namenjenih osebam, ki so pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih 
dnevnih opravil popolnoma samostojne, zdravstveno stabilne in katerih bivanje na naslovu 
stalnega ali začasnega bivališča bi predstavljalo visoko tveganje prenosa okužbe na druge 
ranljive skupine prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene 
ali osamitve (izolacije)) je Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ).

2. Namen in cilj javnega poziva
Z javnim pozivom želi MZ pridobiti informacijo o kandidatih za zagotavljanje nastanitvenih 
zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), v obsegu najmanj 10 
dvoposteljnih sob, z vključenimi stroški čiščenja in razkuževanja skupnih prostorov, čiščenja in 
razkuževanja sob s kopalnico po odhodu osebe, ki je koristila zmogljivost in zagotavljanjem:
 24-urne prisotnosti ene osebe (sodelovanje z MZ, izvajanje aktivnosti in pomoč ob sprejemu 

in ob odhodu oseb, spremljanje spoštovanja izvajanja ukrepa karantene ali osamitve 
(izolacije), dostava obrokov do sob, dostava posteljnine in brisač do sob ter odnašanjem 
odpadkov in umazane posteljnine),

 rokovanja z odpadki, pranjem brisač in posteljnega perila (pranje posteljnine enkrat 
tedensko in brisač vsak drugi dan) in

 pripravo in dostavo treh obrokov dnevno, ki vključuje pripravo in dostavo hrane do vrat 
sobe.

3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je opredelitev pogojev in dokazil za ugotavljanje interesa in 
izpolnjevanja pogojev za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve 
(izolacije) in drugih storitev iz točke 2 predmetnega javnega poziva.

4. Pogoji za sodelovanje
Na javni poziv se lahko prijavi pravni subjekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. ima dovoljenje za oddajanje nastanitvenih zmogljivosti,

2. lahko nastanitvene zmogljivosti zagotovi v objektu, ki je delujoč oziroma izpolnjuje 
pogoje za delovanje (npr. opravljeni testi na legionelo, zagotovljeno ustrezno 
prezračevanje in ogrevanje bivalnih prostorov),

3. lahko za potrebe izvajanja ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) zagotovi najmanj 10 
dvoposteljnih sob znotraj ene organizacijske enote in

4. bo do sklenitve pogodbe o najemu zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali 
osamitve (izolacije) zagotovil zagotavljanje storitev iz 2. točke predmetnega javnega 
poziva.

5. Obdobje izvedbe
Pogodbe z izbranimi subjekti bodo sklenjene za obdobje od 1. novembra 2021 do najdlje 31. 
12. 2021, z možnostjo podaljšanja v primeru potreb, v skladu z aktualnimi epidemiološkimi 
razmerami, in veljavnimi pravnimi podlagami. 

6. Objava in rok za predložitev vlog 
Prijavitelj vlogo predložil na obrazcu, ki je priloga predmetnega javnega poziva (v nadaljnjem 
besedilu: Obrazec 1), in sicer najkasneje do 30. septembra 2021, do 12. ure.

7. Način predložitve vlog
Prijavitelj vlogo predloži na Obrazcu 1. Vlogo pošlje na elektronski naslov gp.mz@gov.si s 
sklicem na številko 181-135/2020, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci podpisani 
lastnoročno ali digitalno in pripeti k prijavi v pdf dokumentu. Upoštevane bodo vloge, ki bodo na 
predmetni javni poziv prispele najkasneje do 30. septembra 2021, do 12. ure. Strokovna 
komisija za pregled vlog, ki jo v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 39. člena ZZUOOP s 
sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: Komisija) lahko 
prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelj vlogo dopolni v roku 2 delovnih dni od prejema 
poziva. V primeru nepravočasne ali nepopolne dopolnitve je vloga izločena.

8. Informacije o javnem pozivu
Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do zaključka tega javnega poziva 
posredujete na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 181-
135/2020.

9. Obravnava in izbor prispelih vlog na javni poziv
1. Vse vloge, ki bodo popolne in bodo izpolnjevale prijavne pogoje, bo pregledala in 

obravnavala Komisija. Število potrebnih zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali 
osamitve (izolacije) določi Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19. Pregled pravočasnosti in vsebinske ustreznosti vlog in 
izpolnjevanje pogojev za oddajo zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve 
(izolacije) bo opravila Komisija.

2. Kot prednostni kriteriji pri izboru kandidatov za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje 
ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) in sklepanju pogodb za najem zmogljivosti ter
izvajanje storitev v skladu s predmetnim javnim pozivom se upoštevajo:
- število sob in posteljnih zmogljivosti, ki bi jih kandidat, za zagotavljanje zmogljivosti za 

izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), lahko namenil za potrebe izvajanja 
ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), v primeru povečanja potreb;
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- višina cene najema objekta, preračunana na 10 dvoposteljnih sob (v ceno najema 
objekta se vštevajo storitve čiščenja in razkuževanja objekta, 24-urna prisotnost ene 
osebe za izvajanje aktivnosti iz prve alineje 2. točke predmetnega javnega poziva, 
zagotavljanje pranja in dostave posteljnega perila in brisač ter rokovanje z odpadki);

- višina cene najema objekta, preračunana na največje število dvoposteljnih sob, ki bi jih 
izvajalec lahko zagotovil za namen izvajanja ukrepa karantene ali osamitve (izolacije),

- višina cene 3 obrokov dnevno na nastanjeno osebo in

- možnost izhoda iz sobe na balkon ali teraso, ki pripada le sobi (ni možnosti križanja 
nastanjenih oseb).

3. Komisija bo po zaključenem pregledu vlog pripravila predlog kandidatov za zagotavljanje 
zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), ki se v nadaljnjo 
odločanje oziroma izbor predloži ministru, pristojnemu za zdravje.

4. Komisija bo izbrane izvajalce pozvala k podpisu pogodbe o sodelovanju. 
10. Objava javnega poziva
Javni poziv je objavljen na spletni strani MZ: https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

11. Obrazci
Priloga javnemu pozivu: Obrazec 1.

Janez POKLUKAR
minister
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Obrazec 1
PRIJAVNI OBRAZEC 

I. PODATKI O PRIJAVITELJU 1
(Prijavitelj izpolnjuje pogoje iz točke 4 javnega poziva)
Prijavitelj 

Davčna številka

Matična številka

Odgovorna oseba 
prijavitelja (ime, priimek, 
funkcija)
Sedež/Naslov

Poštna številka

Kraj

E-pošta

Telefonska št.

Transakcijski račun 
prijavitelja/upravičenca 

SI56 

Naziv banke in sedež

II. PODATKI O PRIJAVITELJU ZA ZAGOTAVLJANJE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVAJANJ 
UKREPA KARANTENE ALI OSAMITVE (IZOLACIJE)

Prijavitelj ima dovoljenje za oddajanje nastanitvenih zmogljivosti � DA � NE
Prijavitelj bo do 1. 11. 2021 zagotovil možnost zagotavljanja zmogljivosti za 
izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) in storitev iz 2. točke 
predmetnega javnega poziva (v povezavi s točko 4 javnega poziva)

� DA � NE

Prijavitelj lahko zagotovi najmanj 10 dvoposteljnih sob znotraj ene 
organizacijske enote za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije)

� DA � NE

Največje število eno ali dvoposteljnih sob, ki jih prijavitelj lahko odda za namen 
izvajanja ukrepa osamitve (izolacija) ali karantene

Št. 
enopostelj-
nih sob

________
(vpišite)

Št. 
dvopostelj
-nih sob

________
(vpišite)

                                                  
1 V obrazcu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.



Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Višina mesečnega stroška najema objekta oziroma dela objekta, 
preračunanega na 10 dvoposteljnih sob, ki omogoča obravnavo do 20 oseb, ki 
potrebujejo namestitev za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije).
V strošku najema upoštevajte:
 stroške čiščenja in razkuževanja skupnih prostorov, 

 stroške čiščenja in razkuževanja sob s kopalnico po odhodu osebe, ki je 
sobo koristila za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), 

 stroške 24 urne prisotnosti ene osebe (sodelovanje z MZ, aktivnosti ob 
sprejemu in ob odhodu oseb, spremljanje spoštovanja izvajanja ukrepa 
karantene ali osamitve (izolacije), dostava obrokov do sob, dostava 
posteljnine, brisač do sob ter odnašanjem odpadkov in umazane 
posteljnine),

 stroške rokovanja z odpadki,

 stroške pranja brisač in posteljnega perila (pranje posteljnine enkrat 
tedensko in brisač vsak drugi dan),

 stroške razkužil in osebne varovalne opreme za osebe, ki bodo 
zagotavljale storitve v okviru nastanitvenih zmogljivosti za izvajanje ukrepa 
karantene ali osamitve (izolacije) in 

 stroške električne energije, zagotavljanja ogrevanja oziroma hlajenja.

Vpišite strošek 
mesečnega najema:

_________________
* Priložite specifikacijo

Višina dnevnega stroška priprave treh obrokov dnevno na osebo, ki bo 
nastanjena v zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije)

Strošek za 3 
obroke/dan za osebo

__________________

� DA � NE

Sobe, ki bi bile namenjene osebam, ki bodo v zmogljivosti prestajale izolacijo 
ali karanteno, imajo možnost izhoda na balkon ali teraso, ki pripada le sobi.

Morebitno pojasnilo:

__________________

__________________

__________________

__________________

III. IZJAVA PRIJAVITELJA

Izjavljam, da: 

se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni v tem javnem pozivu � DA

so vsi podatki v prijavnem obrazcu točni in resnični. V primeru morebitne spremembe 
podatkov bomo spremembe najkasneje v 3 delovnih dneh od nastanka javili Ministrstvu 
za zdravje

� DA
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Kraj in datum:

___________________________________________

Ime in priimek odgovorne osebe:

_________________________________

Podpis:

_________________________________
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