
Številka: 411-11/2021/1
Datum: 18. 11. 2021

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 37. 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, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP), objavlja

JAVNI POZIV

izvajalcem zdravstvene dejavnosti, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe – koncesionarjem

za oddajo prijave za sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge 
osebne varovalne opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19

I. OSNOVNE INFORMACIJE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 7. 2020 izdala odločitev o podpori št. 
9/1/3/MZ/0, 23. 10. 2020 spremenjeno odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/1, 13. 1. 2021 spremenjeno 
odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/2 in 15. 7. 2021 spremenjeno odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/3 za 
neposredno potrditev operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne 
opreme zaradi epidemije«. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in 
diskriminaciji vseh oblik«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih
možnosti in aktivne udeležbe ter povečane zanesljivosti« in prispeva k doseganju specifičnega cilja 3 
»Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju.« Operacija je sofinancirana s strani Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada.

Obdobje upravičenosti stroškov za operacijo je od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021. Obdobje upravičenosti 
izdatkov za operacijo je od 1. 2. 2020 do 28. 2. 2022.

Minister za zdravje je, na podlagi drugega odstavka 37. člena ZZUOOP, izdal sklep, št. 303-
8/2020/276 z dne 23. 9. 2021, s katerim je določil višino najvišjega obsega sredstev sofinanciranja po 
posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Za namen preprečevanja širjenja in odprave posledic COVID-19 se iz projekta »COVID19 –
Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«, šifra NRP 2711-20-
0014, izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (koncesionarjem),
navedenim v Tabeli 1_KONCESIONARJI_razdelitev (količina, vrednost), na podlagi 37. člena 
ZZUOOP, zagotovi sofinanciranje nakupa enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške 
zaloge osebne varovalne opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-
19, pri čemer se zahteva neprekinjeno izvajanje dejavnosti izvajalca in upošteva tveganje za prenos 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.
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Izvajalec mora imeti zalogo osebne varovalne opreme za en mesec delovanja lastne dejavnosti in
dodatnih nalog ob epidemiji nalezljive bolezni. Sofinanciranje je upravičeno za osebno varovalno 
opremo, vrsta in količina opreme je pa določena glede na vrsto in obseg zdravstvene dejavnosti, ki jo 
izvajalci, navedeni v Tabeli 1_KONCESIONARJI_razdelitev (količina, vrednost), izvajajo in je razvidna
(tudi) iz spodnje preglednice.

Zap. št. Naziv zaščitnega sredstva Skladnost

1 Zaščitne maske FFP3 oziroma KN99
EN 149:2001+A1:2009 in uredba (EU) 
2016/425, kategorija III, standar d  E N  
14683:2019 ter direktiva MDD 93/42/EGS

2 Zaščitne maske FFP2 oziroma KN95
EN 149:2001+A1:2009 in uredba (EU) 
2016/425, kategorija III, standard EN 
14683:2019 ter direktiva MDD 93/42/EGS

3 Zaščitne maske IIR EN 14683:2019+AC:2019

4 Zaščitne maske tip I/II EN 14683:2019+AC:2019

5 Zaščitna očala vodotesna EN 166-2002  in zahteve iz kategorije III.c 
priloge I. Uredbe (EU) 2016/425

6 Zaščitni vizir EN 166-2002  in zahteve iz kategorije III.c 
priloge I. Uredbe (EU) 2016/425

7 Zaščitni kombinezon TYVEK EN 14605:2005+A1:2009 ter direktiva MDD 
93/42/EGS in uredbo (EU) 2016/425

8 Zaščitni plašč / pokrivalo za telo
EN ISO 13688:2013 in EN 14126:2003/AC:2005 
in uredba (EU) 2016/425, ali  direktiva MDD 
93/42/EGS.

9 Predpasnik / z rokavi Direktiva MDD 93/42/EGS ALI uredba (EU)
2016/425

10 Pokrivalo za glavo SIST EN 13795-2:2019

11 Zaščita za obuvala Direktiva MDD 93/42/EGS ALI uredba (EU) 
2016/427

12 Rokavice nitril EN 455-1/2/3/4  EN 374-1 in 5,  ISO 16604 (EN 
374-5)

13 Razkužilo za roke EN 14476,EN 14348,  EN 1500, EN 12791, EN 
13727,    EN 13624

Višina najvišjega obsega sredstev sofinanciranja nakupa osebne varovalne opreme za izvajanje 
ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 je razvidna iz Tabele 
1_KONCESIONARJI_razdelitev (količina, vrednost) stolpca AB.

Za določitev višine najvišjega obsega sofinanciranja predmetne opreme se je upošteval obseg 
prihodkov programa, število timov in število kadra iz naslova izvajanja javne zdravstvene 
službe v letu 2019.

Iz Tabele 1_KONCESIONARJI_razdelitev (količina, vrednost) so razvidne minimalno zahtevane
količine sredstev za izpolnitev pogoja sofinanciranja nakupa osebne varovalne opreme za izvajanje 
ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 po posamezni vrsti opreme, ki jo 
upravičenec mora imeti nato stalno na zalogi.

V primeru, ko posamezno naročilo ne presega vrednosti 20.000 EUR, prejemniki sredstev ob izdaji E-
računa oziroma zahtevka, predložijo naslednja dokazila:

- račun dobavitelja ter
- dokazilo o plačilu le tega.
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Preostala dokazila, navedena v spodnjem odstavku, je prejemnik sredstev dolžan imeti v lastni hrambi
za namen morebitnih kontrol upravičenosti porabe sredstev s strani pristojnih organov.

V primeru, ko posamezno naročilo presega 20.000 EUR, prejemniki sredstev ob izdaji E-računa
oziroma zahtevka, predložijo naslednja dokazila:

- pogodba ali naročilnica,
- račun dobavitelja,
- dokazilo o plačilu računa,
- dokazilo o dobavi,
- fotografija opreme.

OPOZORILO: Prejemnik sredstev izda E-račun oziroma zahtevek po prejemu podpisane pogodbe s strani 
ministrstva.

II. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 3. 12. 2021.

Prijavo mora prijavitelj poslati v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 
Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora biti opremljena z obrazcem iz poziva »NE ODPIRAJ – prijava koncesionarja 
za sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne 
opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19«. Na obrazcu je 
potrebno navesti polni naziv in naslov pošiljatelja.

Prijava bo pravočasna, če bo oddana na pošto do zadnjega dne zgoraj navedenega roka.

Nepravočasne prijave bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

III. SEZNAM PRIJAVNIH OBRAZCEV OZIROMA PRILOG

Prijavni obrazci oziroma priloge:
- Prijava (priloga št. 1)
- Pogodba o sofinanciranju (priloga št. 2)
- Pravilno opremljena ovojnica (priloga št. 3)

Pri pripravi prijave je obvezna in izključna uporaba zgoraj navedenih obrazcev oziroma prilog. 
Prijavitelj prijavo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa1 in podpiše zahtevane obrazce oziroma 
priloge. Prijava bo popolna, če bo vsebovala naslednje obvezne dokumente:

 Prijava (priloga št. 1)
- potrebno je vpisati zahtevane podatke,
- obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.

                                                  
1 V kolikor prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig.
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 Pogodba o sofinanciranju (priloga št. 2):

Prijavitelj v prijavi predloži 3 IZVODE izpolnjenih, podpisanih in žigosanih2 pogodb!
Navodila za izpolnitev pogodbe:

- vnos pogodbene stranke (prejemnik sredstev / koncesionar): prijavitelj vnese naziv, 
naslov, poštno številko in pošto, zastopnika oz pooblaščeno osebo, matično številko, ID 
številko, številko TRR, naziv banke;

- četrti odstavek 3. člena pogodbe: prijavitelj vnese številko TRR in naziv banke,
- 9. člen: prijavitelj vnese ime in priimek pooblaščene osebe prejemnika sredstev, njeno 

telefonsko številko in elektronski naslov,
- mesto podpisa: prijavitelj vnese kraj in datum, naziv prijavitelja (firmo), ime in priimek 

podpisnika pogodbe, žig.
Drugih podatkov ni potrebno vnašati!

 Pravilno opremljena ovojnica (priloga št. 3)

IV. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega poziva in da se z njo strinja. Vsi 
podatki iz prijave so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-3, 23/14, 50/14, 
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne 
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se 
nanašati na celotno prijavo. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
            
                                                                    Janez Poklukar

minister

Priloge:
- odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/0 z dne 15. 7. 2020,
- spremenjena odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/1 z dne 23. 10. 2020, 
- spremenjena odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/2 z dne 13. 1. 2021,
- spremenjena odločitev o podpori št. 9/1/3/MZ/3 z dne 15. 7. 2021
- sklep, št. 303-8/2020/276 z dne 23. 9. 2021,
- Tabela 1_KONCESIONARJI_razdelitev (količina, vrednost),
- Prijava (priloga št. 1),
- Pogodba o sofinanciranju (priloga št. 2),
- Pravilno opremljena ovojnica (priloga št. 3).

Objaviti:
- na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.

                                                  
2 V kolikor prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig.
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