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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 in 112/21 - ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP) izdaja minister za zdravje naslednji 

SKLEP 
o določitvi višine najvišjega obsega sredstev sofinanciranja enkratne vzpostavitve obvezne 

enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme iz skupine 4  za izvajanje ukrepov za 
omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo 

zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe - koncesionarji

1. 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«, ki so v prilogi tega sklepa. 

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 v celoti sofinancirana s strani Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada.

Proračunske postavke:
- 200532 PN9.1 - Medicinska in varovalna oprema-14-20-V-EU-COVID-19 v letih 2021 in 2022
- 200533 PN9.1 - Medicinska in varovalna oprema-14-20-Z-EU-COVID-19 v letih 2021 in 2022

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.

2. 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 (priloga), na podlagi 37. člena ZZUOOP zagotovi sofinanciranje enkratne 
vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme iz skupine 4 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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3. 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, se zagotovi sofinanciranje nakupa enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške 
zaloge osebne varovalne opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni 
COVID-19. Vsak 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, izvajajo in je razvidna iz Tabele 2.

Tabela 2:
Zap. št. Naziv zaščitnega sredstva Skladnost

1 Zaščitne maske FFP3 oziroma KN99
EN 149:2001+A1:2009 in uredba (EU) 
2016/425, kategorija III, standard EN 
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

4. Višina najvišjega obsega sredstev sofinanciranja nakupa osebne varovalne opreme za izvajanje 
ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 je razvidna iz Tabele 1 (vrednosti) 
stolpca A8. 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 (količine) 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.

5. Pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja opreme v okviru projekta »COVID19 –
Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« se uredijo v 
pogodbi o sofinanciranju, sklenjeni na podlagi predmetnega sklepa in zahtevka z vsemi potrebnimi 
dokazili, ki ga bo koncesionar podal do določenega roka v pozivu.
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O b r a z l o ž i t e v :

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) 
je 15. 7. 2020 izdala odločitev o podpori št. 9-1/2/MZ/0 za operacijo »COVID19 – medicinska in 
varovalna oprema zaradi epidemije«, 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 operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne 
opreme zaradi epidemije«, na podlagi katerih je Ministrstvo za zdravje postalo upravičenec projekta.

Projekt je bil s strani organa upravljanja v Načrt razvojnih programov uvrščen za obdobje 2020 – 2022.  

Dne 23. 10. 2020 je bil sprejet ZZUOOP, ki v prvem odstavku 37. člena določa, da se za namen 
preprečevanja širjenja in odpravo posledic COVID-19 iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali 
sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije, zagotavlja sofinanciranje enkratne vzpostavitve 
obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme izvajalcem zdravstvene dejavnosti
v mreži javne zdravstvene službe.

Višino najvišjega obsega sredstev sofinanciranja po posameznem izvajalcu s sklepom določi minister, 
pristojen za zdravje, pri čemer se zahteva neprekinjeno izvajanje dejavnosti izvajalca in upošteva
tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vrsta in količina opreme se je določila glede na vrsto in obseg zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajalci,
navedeni v Tabeli 1, opravljajo.

Obseg sredstev sofinanciranja nakupa medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in 
obvladovanje bolezni COVID-19 je dokončen.

                                                                                
Janez Poklukar

minister

Priloge:
 kot navedeno v besedilu.

Objaviti:
- na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.
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