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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, 82/21 in 189/21), 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, 159/21 in 196/21 – ZDOsk)), , 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. C2711-22-652901
o pogojih za dodelitev sredstev za financiranje

organizacije in izvedbe usposabljanja zdravstvenih delavcev za ukrepanje v
nesrečah z nevarnimi snovmi/agensi leto 2022 in 2023

1.

Izvedba in organizacija usposabljanja zdravstvenih delavcev za ukrepanje v kemijskih, bioloških
in jedrskih ali radioloških nesrečah za leto 2022 in v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: 
usposabljanje zdravstvenih delavcev) je opredeljena v:
 Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), kjer je Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) odgovorno za stanje pripravljenosti dejavnosti iz svoje pristojnosti, 

 Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 (93/15-popr.)), ki
vključuje tudi skrb za usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo v vojni, ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v kriznih razmerah,

 usmeritvah za izobraževanje in usposabljanje Resolucije o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16).

Na podlagi navedenega minister za zdravje ugotavlja, da je usposabljanje zdravstvenih 
delavcev v letih 2022 in 2023 v javnem interesu. 
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2.

Ta sklep določa pogoje za dodelitev sredstev za financiranje usposabljanja zdravstvenih 
delavcev.

3.

Ocenjena vrednost financiranja usposabljanja zdravstvenih delavcev za leti 2022 in 2023 znaša 
največ do 28.000,00 EUR za posamezno leto.

Sredstva za izvedbo usposabljanja zdravstvenih delavcev se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 6529 – Delovanje zdravstva v kriznih razmerah in vojni, ukrep 2711-17-0013 –
Delovanje NMP in zdravstva v izrednih razmerah.

4.

Pogoji za dodelitev sredstev iz prejšnje točke so:
 organizator in izvajalec usposabljanja zdravstvenih delavcev (v nadaljnjem besedilu: 

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

 izvajalec zagotovi najmanj 15 inštruktorjev s certifikatom o uspešno opravljenem 
inštruktorskem tečaju "Medical Response to Major Incidents – MRMI", ki ga je izdal
European Society for Trauma & Emergency Surgery in strokovnjake s področja 
kemijskih, radioloških in bioloških znanj,

 izvajalec mora zagotoviti usposabljanje v skladu z veljavnimi Smernicami za delovanje
služb Nujne medicinske pomoči ob kemijskih, bioloških, radioloških in jedrskih 
nesrečah,

 izvajalec pripravi program usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki vsebuje teoretični del 
(uvodna predavanja preko spletne učilnice) in praktični del (simulacijska vaja oziroma 
delavnice) ter pisno preverjanje znanja (test),

 program in organizacija tridnevnega usposabljanja mora omogočati udeležbo do 150
zdravstvenim delavcem za vsako leto usposabljanja,

 izvajalec mora voditi evidenco prisotnosti udeležencev (ime in priimek, enoto oz. 
zaposlitev z njihovim soglasjem) in jo posredovati na Ministrstvo za zdravje ter izdati
potrdilo o usposobljenosti,

 izvajalec mora podati vlogo na Zdravniško zbornico Slovenije in na Zbornico 
zdravstvene in babiške nege Slovenije za pridobitev kreditnih oz. licenčnih točk za 
udeležence usposabljanja,

 izvajalec zagotovi najem prostora, opreme in tehnično-materialnih sredstev za izvedbo 
teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja (administrativno-tehnično podpora),

 izvajalec zagotovi prehrano za udeležence in izvajalce,
 izvajalec zagotovi izvedbo usposabljanja zdravstvenih delavcev do konca koledarskega 

leta za leti 2022 in 2023, pri čemer mora upoštevati aktualne epidemiološke razmere in 
zagotoviti spoštovanje ukrepov za zamejevanje širjenja COVID-19 v skladu s priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
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5.

Vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
 podatek o izvajalcu,
 reference izvajalca o organizaciji dogodkov podobnega obsega,
 seznam inštruktorjev s kopijami certifikatov o uspešno opravljenem inštruktorskem 

tečaju "Medical Response to Major Incidents – MRMI" izdanimi s strani European 
Society for Trauma & Emergency Surgery in drugih strokonjakov,

 načrt usposabljanja za ukrepanje v nesrečah z nevarnimi snovmi/agensih,
 preliminarni program usposabljanja,
 finančni načrt (izpolnjen priloženi obrazec).

Rok za oddajo vloge je 17. februar 2022.

6.

Ker gre za usposabljanje v javnem interesu, bo ministrstvo financiralo izvajalca, ki bo izkazal 
sposobnost izvedbe (na podlagi referenc) in glede na predvideno višino financiranja ministrstva 
zagotovil najnižjo ponudbo stroškov, ki bo izhajala iz finančnega načrta.

Z izbranim izvajalcem bo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenjena neposredna pogodba 
o financiranju usposabljanja zdravstvenih delavcev za leti 2022 in 2023, za vsako leto posebej.

7.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi na spletni strani ministrstva.

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, markiranti in avtorski honorarji
Prehrana vseh udeležencev (kosilo in čaj, voda za do150 
oseb)
Okrepčilo vseh udeležencev med odmori (kava in sladko/slane 
prigrizke)
Priprava gradiva in gradivo za udeležence
Neposredni organizacijski stroški (prevozi materiala, tiskanje 
potrdil, pisarniški material, deko prikolica - postavitev,
vzdrževanje v času uporabe, gorivo za agregat, demontaža, 
simulacijski sistem za delavnice in vaje

SKUPAJ

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 150

SKUPNI OCENJENI STROŠKI: __________ EUR

Stroški med posameznimi postavkami se lahko spreminjajo do skupne višine ocene stroškov usposabljanja.
Izvajalec bo tridnevno usposabljanje organiziral in izvedel brez kotizacije za udeležence
                                                  
i Izvajalec obrazec prilagodi in dopolni glede na dejansko prepoznane storitve in material, potreben za organizacijo in izvedbo usposabljanja.
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