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                  Kotnikova 5, 1000 Ljubljana                                                            T: 01 400 36 80

                                                           F: 01 400 35 22
                                                           E: gp.svrk@gov.si

Številka:  3032-89/2020/5 
Datum: 

Na podlagi 1. alineje prvega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 26. člena Uredbe o porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 
69/17 in 67/18; v nadaljevanju: Uredba) Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, izdaja

ODLOČITEV O PODPORI
št. 9/1/3/MZ/0 za neposredno potrditev operacije »COVID19 – medicinska in varovalna 

oprema zaradi epidemije«

1. Odobri se finančni prispevek iz Evropskega socialnega sklada kot prispevek Evropske unije 
za operacijo »COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije«. Pripadajoča 
slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije ni predvidena.

2. 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 povečanje zaposljivosti« in prispeva k 
doseganju specifičnega cilja 3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno 
izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

3. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 2. 2020 do 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti 
izdatkov je od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020.

4. Skupni stroški, namenjeni za izvedbo operacije, znašajo 38.650.000,00 EUR. 

5. Načrtovani skupni upravičeni stroški znašajo 38.650.000,00 EUR.

6. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša   
23.190.000,00 EUR. Prispevek v višini 23.190.000,00 EUR se v celoti financira iz podpore  
Evropske unije (100 %).

7. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija znaša   
15.460.000,00 EUR. Prispevek v višini 15.460.000,00 EUR se v celoti financira iz podpore  
Evropske unije (100 %).
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8. Vsebinski opis, finančni načrt in načrt kazalnikov operacije so določeni v informacijskem 
sistemu e-MA, in sicer v vlogi št.: OP20.09.01.034/1: »COVID19 - Zagotovitev ključne 
medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«.

OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za zdravje je v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: posredniški organ), na 
podlagi 2. točke tretjega odstavka 10. člena Uredbe, Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja) 
posredovalo vlogo številka: 303-11/2020/5 z dne 11. 6. 2020 (knjiženo pod številko 3032-89/2020/1) 
in dne 14. 7. 2020 dopolnjeno vlogo s številko: 303-11/2020/7 (knjiženo pod številko 3032-
89/2020/3) za izdajo odločitve o podpori za neposredno potrditev operacije »COVID19 – medicinska 
in varovalna oprema zaradi epidemije«.

S tem je vloga postala popolna. Posredniški organ je vlogo za odločitev o podpori za predmetno 
operacijo vnesel v informacijski sistem e-MA (št.: OP20.09.01.034/1).

Organ upravljanja je vlogo vsebinsko preučil in ugotovil, da je predmetna operacija skladna s cilji in 
kazalniki 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 povečanje zaposljivosti« in prispeva k doseganju specifičnega cilja 3 
»Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju«. S tem operacija prispeva k doseganju ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

Operacija predstavlja ukrep s katerim se Slovenija odziva na epidemijo COVID-19, ki ima vpliv na 
obe programski območji. Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom ustrezno 
opremljene prostore, v katerih bo mogoče varno delo s pacienti, ki imajo blage znake okužbe s 
COVID-19 in zagotoviti opreme za prostore, kjer bo potekalo zdravljenje najbolj kritično obolelih 
pacientov. Obenem se zagotavlja vse potrebno, da imajo osebe, ki delajo z obolelimi pacienti ali 
obstaja tveganje, da pridejo v stik s potencialno obolelimi, na voljo ustrezno zaščitno opremo, ki na 
eni strani varuje pred širjenjem okužbe, na drugi strani pa ohranja število zdravstvenega osebja za 
delo s pacienti.

Ključni cilji operacije so urediti in pripraviti ustrezno delovno okolje za obravnavo zdravljenja 
pacientov s COVID-19, zagotoviti učinkovito ukrepanje zdravstva v času pandemije, zmanjšati vpliv
pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotoviti pravočasno in učinkovito izvajanje
javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje zdravstvene 
oskrbe in normalnih pogojev za delo osebja, omogočiti kvalitetne storitve in njihovo varnost, 
dostopnost in enake možnosti za zdravljenje. Operacija pomembno prispeva k zmanjševanju vpliva 
pandemije na življenje posameznikov, delovanje družbe in celotne države.

Operacijo »COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije« bo izvajal upravičenec, 
Ministrstvo za zdravje, v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti, sodelovali bodo 
strokovnjaki zaposleni v Sektorju za investicije in javna naročila v Direktoratu za zdravstveno 
ekonomiko.

Pravno podlago za neposredno potrditev operacije predstavlja 4. člen Zakona o investicijah v javne 
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa, da investicijska vlaganja 
v javne zdravstvene zavode ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja v skladu z mrežo javne 
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zdravstvene službe, veljavnimi prostorskimi tehničnimi smernicami ter na podlagi metodoloških 
osnov za ocenjevanje in vrednotenje upravičenih investicijskih vlaganj, vrst in vsebin investicijske 
dokumentacije ter postopkov in udeležencev pri pripravi investicijske dokumentacije, ki jih določa 
uredba, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ.

Aktivnosti operacije definira tudi Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) (Uradni list RS, št. 33/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in podzakonski akti na področju nalezljivih 
bolezni: Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in 
obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17); Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje 
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99, 92/06 in 
10/11); Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 
in 15/08).

Poleg ukrepov, ki so določeni z zakonom, varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz 
tujine obsega ukrepe, ki jih določajo mednarodne zdravstvene in sanitarne konvencije ter druge
mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika Slovenija. V primeru pandemije 
se uporabljajo tudi določila Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), ki množični pojav nalezljive 
bolezni razvršča med naravne nesreče.

Podlago za sofinanciranje programa v višini 100 % predstavlja prvi odstavek 1. člena, Uredbe EP in  
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede posebnih 
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v 
odziv na izbruh COVID-19 z dne 2. 4. 2020, ki določa nov 25a. člen1.

Upoštevaje navedeno je organ upravljanja na podlagi četrtega odstavka 26. člena v zvezi s 1. 
alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe izdal predmetno odločitev o podpori, s katero se za 
operacijo »COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije« odobri finančni prispevek 
iz Evropskega socialnega sklada v višini kot izhaja iz 6. in 7. točke izreka te odločitve o podpori. 

Pripravila: Urška Maček Možina

                                                                                            po pooblastilu ministra
                                                                                                          št. 1001-6/2020/13, z dne 8. 6. 2020

                                                                                                              mag. Monika Kirbiš Rojs
                                                                                                                 državna sekretarka

                                                                                                 

                                                       
1 Z odstopanjem od člena 60(1) ter prvega in četrtega pododstavka člena 120(3) se lahko na zahtevo države članice uporabi 100 odstotna 
stopnja sofinanciranja za izdatke, prijavljene v zahtevkih za plačilo v obračunskem letu, ki se začne 1. julija 2020 in konča 30. junija 2021, za 
eno ali več prednostnih osi v programu, ki ga podpirajo ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Zahtevki za spremembo stopnje sofinanciranja se 
vložijo v skladu s postopkom za spremembo programov iz člena 30, priložijo pa se jim tudi revidirani programi. 100 odstotna stopnja 
sofinanciranja se uporablja le, če Komisija odobri ustrezno spremembo programa najpozneje pred predložitvijo končnega zahtevka za vmesno 
plačilo v skladu s členom 135(2) uredbe o skupnih določbah. Pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo za obračunsko leto, ki se začne 1. 
julija 2021, države članice posredujejo preglednico iz člena 96(2)(d)(ii) in potrdijo stopnjo sofinanciranja, ki se je v obračunskem letu, ki se je 
končalo 30. junija 2020, uporabljala za zadevne prednostne naloge, in sicer z začasnim povečanjem na 100 %.
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Vročiti:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, posredniški organ

V vednost:
- Ministrstvo za finance – Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA, Beethovnova ulica 11, 1502 

Ljubljana, organ za potrjevanje,
- Ministrstvo za finance – Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva ulica 33, 

1000 Ljubljana, revizijski organ

Vložiti:
- v spis
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