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

Številka: 181-255/2020/1
Datum: 9. 12. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za zdravje 
objavlja

JAVNI POZIV
za sodelovanje mobilnih timov pri izvedbi množičnega testiranja prebivalstva in/ali

presejalnega testiranja zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2

1. Podatki o naročniku
Naročnik javnega poziva je Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ).

2. Namen in cilj javnega poziva
Z javnim pozivom želi MZ pridobiti informacijo o razpoložljivih mobilnih timih, ki bi lahko
sodelovali pri izvedbi množičnega testiranja prebivalstva in/ali presejalnega testiranja 
zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je opredelitev pogojev in dokazil za ugotavljanje in priznavanje 
sposobnosti mobilnih timov za izvedbo množičnega testiranja in/ali presejalnega testiranja 
zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Kot mobilni tim se šteje tim, ki bo izvajal množično testiranje prebivalstva (ne glede na lokacijo) 
in tim, ki bo izvajal presejalno testiranje zaposlenih izven lokacije svojega delodajalca.

4. Pogoji za sodelovanje
a) Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
o imajo dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
o imajo zagotovljen kader, ki izpolnjuje pogoje iz 64. člena Zakon o zdravstveni dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 
73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP) (v nadaljnjem besedilu: ZZDej);

b) Zahtevane strokovne kompetence sodelujočih v mobilnem timu:

Mobilni tim sestavljajo zdravstveni (so)delavci in/ali druge osebe, ki delajo pri izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti, ki se prijavlja na poziv. Vsaj ena oseba v timu mora imeti pridobljene 
kompetence za odvzem brisa.

Pojasnjujemo, da gre pri izvajanju HAGT testov za POCT (po opredelitvi je POCT testiranje 
izvedeno ob pacientu ali v bližini pacienta, ki ga izvaja nelaboratorijsko – klinično osebje, 
rezultati testiranja pa lahko vplivajo na takojšno spremembo zdravljenja). Za odvzem brisa je 
kompetenten zdravnik ali diplomirana medicinska sestra, lahko pa tudi druga, za to 
usposobljena oseba (kot. npr. študent medicine, …).



c) Druge zahteve:
o mobilni tim bo dolžan izvesti celoten proces odvzema brisa in izvedbe analize s hitrim 

antigenskim testom (HAGT) v skladu z navodili Ministrstva za zdravje oziroma prilogo 
Državnega načrta o množičnem testiranju;

o mobilni tim bo dolžan sproti vnašati rezultate preiskav v Centralni register podatkov o 
pacientih v skladu z metodološkimi in tehničnimi navodili, ki jih določi Nacionalni inštitut 
za javno zdravje; to pomeni, da mora imeti ustrezen informacijski sistem in bo moral v 
sodelovanju z NIJZ pred začetkom dela zagotoviti povezavo v ZNET (lahko preko VPN 
povezav);

o mobilni tim mora zagotoviti lastno prevozno sredstvo;
o mobilni tim mora biti pripravljen na izvedbo testiranj tudi izven svojega območja 

delovanja.

Z izbranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti bo sklenjena pogodba o sodelovanju.

5. Obdobje izvedbe 
Pogodbe z izbranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti se bodo sklenile za obdobje izvajanja 
aktivnosti, predvidoma od 18. 12. 2020 do 31. 3. 2021 z možnostjo podaljšanja.
Predviden začetek aktivnosti je takoj po sklenitvi pogodbe o sodelovanju.

Pričakuje se, da bodo mobilni timi opravljali storitve testiranja glede na izražene potrebe in 
sicer:

- v primeru množičnega testiranja: vsak dan v tednu, vključno s sobotami in nedeljami, 
prazniki in drugimi dela prostimi dnevi, in sicer od 7.00 do 19.00;

- v primeru presejalnega testiranja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti: vsak dan v tednu
vključno s sobotami in nedeljami, prazniki in drugimi dela prostimi dnevi, in sicer od 
7.00 do 15.00, z odzivnim časom 6 ur od naročila.

6. Višina financiranja
Izbranemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti se za mobilni tim povrne znesek v skladu s 
Sklepom o določitvi najvišjega povračila stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, 
št. 410-119/2020/45 z dne 9. 12. 2020. Najvišje povračilo stroškov mobilnega tima za izvajanje 
HAGT znaša 15 EUR/HAGT brez DDV (vrednost ne vključuje HAGT testa).

7. Objava in rok za predložitev ponudb 
Rok za predložitev vlog je 5 dni od objave tega poziva, na predpisanem obrazcu, in sicer 
najkasneje do ponedeljka, 14. 12. 2020, do 12. ure.

8. Način oddaje vlog
Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu.
Vloge se pošljejo na elektronski naslov gp.mz@gov.si s sklicem na številko 181-255/2020, pri 
čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf 
obliki.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do ponedeljka, 14. 12. 2020, 
do 12. ure.
Strokovna komisija lahko prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelj jo dopolni v roku 2
delovnih dni od prejema poziva. V primeru nepravočasne ali nepopolne dopolnitve je vloga 
izločena.

9. Informacije o javnem pozivu



Sodelovanje mobilnih timov pri izvedbi množičnega testiranja prebivalstva in presejalnega 
testiranja zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se v skladu s 53.c členom ZZDej šteje 
kot posebni program.

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do zaključka tega poziva posredujete na 
naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 181-255/2020.

10. Obravnava in izbor prispelih vlog v javnem pozivu
Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bo 
pregledala in obravnavala komisija. Komisija bo izvajalce, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, 
pozvala k podpisu pogodbe o sodelovanju.

11. 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)

12. Obrazci
- PRIJAVNI OBRAZEC

Tomaž Gantar
    MINISTER


	DFD27256341D4A18C12586390043F6E4_0.in.docx

		2020-12-09T13:41:44+0100
	Tomaž Gantar




