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                  Kotnikova 5, 1000 Ljubljana                                                          

Številka: 3032-89/2020/19
Datum:

Na podlagi četrtega 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, 67/18 in 51/21; 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 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme 
zaradi epidemije«, 15. 7. 2020 izdana odločitev o podpori št. št. 9-1/3/MZ/0 in 23. 10. 2020
spremenjena s spremenjeno odločitvijo o podpori št. št. 9-1/3/MZ/1 ter 13. 1. 2021  spremenjena s 
spremenjeno odločitvijo o podpori št. št. 9-1/3/MZ/2 (v nadaljevanju: odločitev o podpori),  izdaja

SPREMENJENO ODLOČITEV O PODPORI
št. 9-1/3/MZ/3 za neposredno potrditev operacije

 »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«  

1. Odločitev se spremeni tako, da se:

4. točka po novem glasi:
»Skupni stroški, namenjeni za izvedbo operacije, znašajo 40.567.065,50 EUR.« 

5. točka po novem glasi:
»Skupni upravičeni stroški za izvedbo operacije znašajo 40.567.065,50 EUR.«

6. točka po novem glasi:
»Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 24.340.239,30
EUR. Prispevek v višini 24.340.239,30 EUR se v celoti financira iz podpore  Evropske unije (100 
%).«

7. točka po novem glasi:
»Prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija znaša 16.226.826,20
EUR. Prispevek v višini 16.226.826,20 EUR se v celoti financira iz podpore Evropske unije (100 
%).«

2. Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:

»PO mora najkasneje do 30. 7. 2021 uskladiti podatke v IS eMA v skladu z izdano spremenjeno 
odločitvijo o podpori.« 
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3. V ostalih delih ostane odločitev o podpori v veljavi in nespremenjena. 

OBRAZLOŽITEV:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa 
upravljanja (v nadaljevanju OU) je dne 15. 7. 2020 izdala odločitev o podpori št. 9-1/3/MZ/0 za 
operacijo: »COVID 19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi 
epidemije«, in sicer v vrednosti 38.650.000,00 EUR. Dne 23. 10. 2020 je OU na podlagi vloge 
posredniškega organa Ministratva za zdravje (v nadaljevanju PO) povišal vrednost operacije na 
58.995.000,00 EUR in kasneje dne 13. 1. 2021 s tretjo spremembo odločitve na 66.495.000,00 
EUR. PO je v juliju 2021 ugotovil, da dodeljena sredstva do konca leta 2021 ne bo mogoče porabiti, 
zato je o tem obvestil OU in predlagal podaljšanje operacije in novo razširitev aktivnosti.
OU je prejeto obvestilo preučil. Na podlagi dejstva, da na prednostni osi 9 Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine bistveno presegamo razpoložljiva sredstva (saj je z odločitvami o 
podpori potrjenih že 130% pravic porabe) in na podlagi dejstva, da je PO v letu dni od odločitve o 
podpori dejansko realiziral izplačil iz proračuna zgolj 16.910.604,34 EUR OU meni, da je potrebno 
zmanjšati finančni prispevek iz Evropskega socialnega sklada kot prispevek Evropske unije za 
operacijo COVID 19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi 
epidemije, in sicer na višino sklenjenih izvajalskih pogodb, kot je razvidno iz informacijskega 
sistema eMA. OU znižuje vrednost operacije iz 66.495.000,00 EUR na 40.567.065,50 EUR (torej za 
25.927.934,50 EUR).

Ministrstvo za zdravje kot PO mora finančni prispevek iz Evropskega socialnega sklada, kot 
prispevek Evropske unije za operacijo COVID 19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne 
varovalne opreme zaradi epidemije v roku 30 dni prerazporediti na proračunske postavke OU. Ker 
se operacija sofinancira v 100 % deležu iz evropskih sredstev, pripadajoči nacionalni prispevek, kot 
prispevek Republike Slovenije, ni potrebno zmanjšati. OU je dolžan v informacijskem sistemu e-MA 
vlogo, na podlagi katere je bila izdana odločitev o podpori, spremeniti.

Upoštevaje navedeno je organ upravljanja na podlagi četrtega odstavka 28. člena Uredbe izdal 
spremenjeno odločitev o podpori, s katero se za operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne 
medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« spremeni finančna podpora iz 
Evropskega socialnega sklada v višini kot izhaja iz izreka te spremenjene odločitve o podpori. 

                                                                                                 Zvonko Černač
                                                                                                  MINISTER

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
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Vložiti:
- v spis


	9EBE502AFC43BE04C12587130025D8FD_0.in.docx

		2021-07-15T13:59:20+0200
	Zvonko Černač




