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Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80
F: 01 400 35 22
E: gp.svrk@gov.si

Številka: 3032-89/2020/10
Datum:

Na podlagi 4. odstavka 28. 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, ob upoštevanju,

da je bila za operacijo »COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije« 15. 7. 
2020 izdana odločitev o podpori št. 9-1/3/MZ/0 (v nadaljevanju: odločitev o podpori) izdaja

SPREMENJENO ODLOČITEV O PODPORI
št. 9-1/3/MZ/1 za operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne 

varovalne opreme zaradi epidemije«

1. Odločitev se spremeni tako, da se:

a) ime operacijo »COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije« po novem 
glasi:  »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi 
epidemije«

b) točka 3 izreka po novem glasi:
»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.«

c) točka 4 izreka po novem glasi:
»Skupni stroški, namenjeni za izvedbo operacije, znašajo 58.995.000,00 EUR.«

d) točka 5 izreka po novem glasi:
»Načrtovani skupni upravičeni stroški znašajo 58.995.000,00 EUR.«

e) točka 6 izreka po novem glasi:
»Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša:
35.397.000,00 EUR. Prispevek v višini 35.397.000,00 EUR se v celoti financira iz podpore 
Evropske unije (100 %), od tega predvidoma v letu 2020 10.978.904,59 EUR, v letu 2021 
17.397.000,00 EUR, v letu 2022 7.021.095,41 EUR.«

f) točka 7 izreka po novem glasi:
»Prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija znaša 
23.598.000,00 EUR. Prispevek v višini 23.598.000,00 EUR se v celoti financira iz podpore 
Evropske unije (100 %), od tega predvidoma v letu 2020 7.319.269,73 EUR, v letu 2021 
11.598.000,00 EUR, v letu 2022 4.680.730,27 EUR.« 

2. V drugih delih ostane odločitev o podpori nespremenjena in v veljavi.
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OBRAZLOŽITEV

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa 
upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja) je s strani Ministrstva za zdravje (v 
nadaljevanju: posredniški organ), prejela predlog št.: 303-11/2020/9 z dne 5. 10. 2020 (prejeto 
pod št. 3032-89/2020/6 dne 5. 10. 2020) za spremembo odločitve o podpori št. 9-1/3/MZ/0 za 
operacijo »COVID19 – medicinska in varovalna oprema zaradi epidemije«.

Iz predloga za spremembo odločitve o podpori izhaja, da se le-ta nanaša na povišanje 
vrednosti projekta in podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov. Vrednost 
operacije se povišuje iz 38.650.000,00 EUR na 58.995.000,00 EUR. Posledično se podaljša 
obdobje upravičenosti stroškov iz 31. 11. 2020 na 31. 12. 2021, zaključek obdobja 
upravičenosti izdatkov se iz 31. 12. 2020 podaljša do 28. 2. 2022. 

Zaradi zagotovitve večje odpornosti zdravstvenega sistema in boljšega obvladovanja epidemij, 
se v okviru predmetne operacije načrtuje še nabavo obvezne zaloge varovalne opreme in 
nabava izolacijskih prevoznih komor. Prav tako se zagotovijo sredstva za zaposlene, ki pri 
upravičencu opravljajo dela in naloge, povezane z vodenjem in administracijo operacije. Kljub 
temu, da je Vlada RS s 15. 5. 2020 preklicala epidemijo, in jo ponovno razglasila 16. 10. 2020, 
nevarnost za širjenje virusa obstaja, saj cepiva za novi koronavirus ni, nacionalna raziskava o 
razširjenosti COVID-19 pa je pokazala nizko prekuženost populacije, zato je nujno potrebno 
izvesti nakup še preostale medicinske in varovalne opreme s katero bodo javni zdravstveni 
zavodi ustrezno opremljeni za varno delo s pacienti. Z zagotovitvijo zadostnih zalog z 
varovalno opremo se bo okrepilo delovanje zdravstvenega sistema ter prispevalo k boljšemu 
obvladovanju epidemije in s tem h gospodarskemu okrevanju in ublažitvi učinkov krize na 
zaposlenost. 

Prav tako je potrebno izvesti tudi nakup izolacijskih komor za prevoz pacientov, ki predstavlja 
rešitev za zagotavljanje zaščite pred okužbami in širjenjem virusa, stikom zaposlenih v nujni 
medicinski pomoči in drugih zdravstvenih delavcev ter ostalih oseb, ki bi lahko prišle v stik z 
okuženo oziroma kontaminirano osebo, saj temu sledi nakup ustrezne osebno varovalne 
opreme za zdravstveno osebje (ekipe nujne medicinske pomoči), kar predstavlja celovito 
rešitev v primeru kemijskih, bioloških, radioloških in jedrskih nesreč, predvsem ob pojavu 
nalezljivih bolezni.

Organ upravljanja je ugotovil, da je predlogu posredniškega organa potrebno slediti in 
odločitev o podpori spremeniti v delu in na način kot izhaja iz izreka te spremenjene odločitve 
o podpori.

Upoštevaje navedeno je organ upravljanja na podlagi četrtega odstavka 28. člena Uredbe izdal 
spremenjeno odločitev o podpori za operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in 
osebne varovalne opreme zaradi epidemije« pri kateri je zaradi večje razpoznavnosti s cilji 
operacije spremenil tudi ime.

Pripravila:
Urška Maček Možina

   Zvonko Černač
         MINISTER

Prejme:
- 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,
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- Ministrstvo za finance – Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva ulica 
33, 1000 Ljubljana, revizijski organ

Vložiti:
- v spis
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