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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 in 82/21), 100. in 115. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 
druge alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 –
ZZDej-K, 36/19 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21), prvega odstavka 215. 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) in drugega odstavka 42. člena in drugega odstavka 43. člena 
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 (93/15-popr.)) izdaja 
minister za zdravje 

SKLEP št. C2711-21-685604
o pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje

12. slovenskega strokovnega seminarja – tečaja za delovanje
zdravstva v primeru nesreč z velikim številom poškodovanih
"Medical Response to Major Incidents – MRMI" za leto 2022

1.

Izvedba in organizacija strokovnega seminarja – tečaja za delovanje zdravstva za primer nesreč
z velikim številom poškodovanih "Medical Response to Major Incidents – MRMI" za leto 2022 (v 
nadaljnjem besedilu: tečaj MRMI 2022) je opredeljeno v:

 usmeritvah za izobraževanje in usposabljanje Resolucije o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022.

Na podlagi navedenega minister za zdravje ugotavlja, da je tečaj MRMI 2022 izobraževanje, ki 
je v javnem interesu. 

2.

Ta sklep določa pogoje za dodelitev sredstev za sofinanciranje tečaja MRMI 2022.
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3.

Ocenjena vrednost sofinanciranja za leto 2022 znaša do 15.000, 00 EUR.

Sredstva za izvedbo tečaja MRMI za leto 2022 se zagotavljajo iz proračunske postavke 6856 –
Nujna medicinska pomoč, ukrep 2711-17-0013 – Delovanje NMP in zdravstva v izredni 
razmerah.

4.

Pogoji za dodelitev sredstev iz prejšnje točke so:
 organizator in izvajalec tečaja MRMI 2022 (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je izvajalec 

javne službe, nosilec javnega pooblastila ali društvo, ki deluje v javnem interesu, na 
področju zdravstva,

 pri izvedbi tečaja MRMI 2022 sodeluje najmanj še en izvajalec javne službe, nosilec
javnega pooblastila ali društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstva,

 izvajalec zagotovi najmanj 11 inštruktorjev s certifikatom o uspešno opravljenem 
inštruktorskem tečaju "Medical Response to Major Incidents – MRMI", ki ga je izdal
European Society for Trauma & Emergency Surgery,

 program tečaja MRMI 2022 vsebuje teoretični del (predavanja) in praktični del 
(simulacijska vaja oziroma delavnica) ter pisno preverjanje znanja (test),

 obseg programa in organizacije mora omogočati udeležbo vsaj 100 zdravstvenim 
delavcem in sodelavcem,

 izvajalec organizira strokovni seminar – tečaj po evropskem modelu "MACSIM – Mass 
Casualty Simulation System",

 kotizacija za udeležbo ne sme presegati 200 EUR na udeleženca,
 izvajalec zagotovi izvedbo tečaja MRMI 2022 do 30. junija 2022 upoštevajoč aktualne 

epidemiološke razmere in zagotovi spoštovanje ukrepov za zamejevanje širjenja 
COVID-19 v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

5.

Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
 podatek o izvajalcu,
 navedbo sodelujočega izvajalca s priloženo izjavo sodelujočega izvajalca,
 predviden termin tečaja MRMI 2022,
 seznam inštruktorjev s kopijami certifikatov o uspešno opravljenem inštruktorskem 

tečaju "Medical Response to Major Incidents – MRMI" izdanim s strani European 
Society for Trauma & Emergency Surgery,

 preliminarni program,
 reference izvajalca o organizaciji dogodkov podobnega obsega,
 finančni načrt (izpolnjen priloženi obrazec).

Rok za oddajo vloge je 7. december 2021.
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6.

Ker gre za enkratni dogodek oziroma usposabljanje, ki je v javnem interesu, bo ministrstvo 
sofinanciralo izvajalca, ki bo izkazal sposobnost izvedbe (na podlagi referenc) in glede na 
predvideno višino sofinanciranja ministrstva zagotovil najnižjo kotizacijo na udeleženca po 
formuli: kotizacija + višina sofinanciranja MZ / število udeležencev. Pri tem bodo upoštevani 
podatki iz finančnega načrta.

Z izbranim izvajalcem bo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenjena neposredna pogodba 
o sofinanciranju tečaja MRMI 2022. Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leto 2022 se 
uredi pod odložnim pogojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu začne veljati, ko bodo 
izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21) in Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

7.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Janez Poklukar
                                  minister
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OBRAZEC – FINANČNI NAČRT
STROŠKI ORGANIZACIJE IN IZVEDBEi

Storitev, material število kosov / oseb cena v EUR skupaj vir financiranja
Nastanitev organizatorjev, inštruktorjev, predavateljev, 
strokovnih sodelavcev
Potni stroški organizatorjev (inštruktorjev, predavateljev iz 
tujine)
Prehrana vseh udeležencev 
Okrepčilo vseh udeležencev med odmori
Priprava gradiva za udeležence
Neposredni organizacijski stroški (prevozi materiala, tiskanje 
potrdil, pisarniški material)

SKUPAJ

VIŠINA KOTIZACIJE NA UDELEŽENCA: __________ EUR
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: __________ 
SKUPNI ZNESEK ZBRANIH KOTIZACIJ: __________ EUR
OSTALI PRIHODKI (NPR. SPONZORSTVO): __________ EUR

SKUPNI OCENJENI STROŠKI: __________ EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA MZ: __________ EUR

                                                  
i Izvajalec obrazec prilagodi in dopolni glede na dejansko prepoznane storitve in material, potreben za organizacijo in izvedbo usposabljanja.
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