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

Številka:3032-89/2020/16
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 in 23. 10. 2020 
spremenjena s spremenjeno odločitvijo o podpori št. 9-1/3/MZ/1 (v nadaljevanju 
odločitev o podpori) izdaja: 

SPREMENJENO ODLOČITEV O PODPORI
št. 9-1/3/MZ/2 za operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in 

osebne varovalne opreme zaradi epidemije«

1. Odločitev se spremeni tako, da se:

a) točka 4 izreka po novem glasi:
»Skupni stroški, namenjeni za izvedbo operacije, znašajo 66.495.000,00 EUR.«

b) točka 5 izreka po novem glasi:
»Načrtovani skupni upravičeni stroški znašajo 66.495.000,00 EUR.«

c) točka 6 izreka po novem glasi:
»Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša:
39.897.000,00 EUR. Prispevek v višini 39.897.000,00 EUR se v celoti financira iz
podpore Evropske unije (100 %), od tega predvidoma v letu 2020 10.978.904,59 
EUR, v letu 2021 21.897.000,00 EUR, v letu 2022 7.021.095,41 EUR.«

d) točka 7 izreka po novem glasi:
»Prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija znaša 
26.598.000,00 EUR. Prispevek v višini 26.598.000,00 EUR se v celoti financira iz
podpore Evropske unije (100 %), od tega predvidoma v letu 2020 7.319.269,73 
EUR, v letu 2021 14.598.000,00 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.: 303-11/2020/14 z dne 
15. 12. 2020 (prejeto pod št. 3032-89/2020/13 dne 15. 12. 2020) in dne 17. 12. 2020 
pojasnilo št. 303-11/2020/15 glede naziva operacije za spremembo odločitve o 
podpori št. 9-1/3/MZ/2 za operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in 
osebne varovalne opreme zaradi epidemije«.

Iz predloga za spremembo odločitve o podpori izhaja, da se le-ta nanaša na povišanje 
vrednosti operacije. Vrednost operacije se povišuje iz 58.995.000,00 EUR na 
66.495.000,00 EUR.

Posredniški organ povišanje operacije utemeljuje z dejstvom, da je bila v Sloveniji 19.
10. 2020 zaradi hitrega in eksponentnega širjenja okužb med populacijo, ki presega 
obolevnost oziroma incidenco, ponovno razglašena epidemija. Iz strokovnih izhodišč 
za ponavljajoče množično testiranje prebivalstva v Republiki Sloveniji, ki jih je pripravil 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, namreč izhaja, da je pri omejevanju širjenja 
bolezni COVID-19 najbolj pomembna preventiva in preprečevanje prenosa okužb ter 
hitra identifikacija in izolacija okuženih oseb. Hitri antigenski testi, ki zaznavajo 
antigene virusa, predstavljajo novo možnost širjenja kapacitet testiranja. Z rezultatom, 
ki je lahko dosegljiv v nekaj minutah, pa se odpirajo nove možnosti za obvladovanje 
epidemije. Z nabavo testov HAGT bo omogočeno zajemanje širokega deleža 
populacije, ponavljanje testiranja, možnost hitre identifikacije, hitro izločanje kužnih 
oseb ter prekinitev verig prenosa. Večji obseg testiranja bo omogočil, da se bo 
natančneje zaznavalo spremembe v poteku epidemije in s tem sledenje učinkovitosti 
ukrepov, obenem pa bi lahko prispeval k boljšemu upoštevanju ukrepov na osebni 
ravni. 

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.

Povzemajoč razlog nujnosti in dejstvo, da tako o podpori kot o Izvedbenem načrtu 
OP14-20 odloča organ upravljanja, se odločitev o podpori smatra tudi kot strinjanje z 
uvrstitvijo v Izvedbeni načrt OP14-20, ki pa bo izvedena naknadno, ob naslednji 
spremembi INOP.

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« .

Pripravila:
Mateja Mejavšek
Višja svetovalka 

   Zvonko Černač
         MINISTER

Prejme:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, posredniški organ
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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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