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Na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in v skladu 
z drugo, tretjo in peto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 –
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 21. člena Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 
33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), 3. člena Odredbe o začasnem 
ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20; v nadaljnjem besedilu: Odredba), Javnega poziva za 
pridobivanje informacij o interesu za izvajanje nenujnih prevozov do nastanitvenih objektov za 
namen izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 z dne 4. 8. 2020, Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) in v skladu z 
enajstim odstavkom 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 
102/15 in 7/18) minister za zdravje izdaja

S K L E P št. C2711-20Y200415
o izbiri izvajalcev nenujnih prevozov do nastanitvenih objektov za namen izvajanja 

ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 

1. Na podlagi javnega poziva za pridobivanje informacij o interesu za izvajanje nenujnih 
prevozov do nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) 
oziroma karantene zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID se izbere
naslednje izvajalce nenujnih prevozov do nastanitvenih objektov za namen izvajanja 
ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19:

 Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, 
 Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, 
 Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica, 
 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor in 
 Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 

Nazarje.



Obrazložitev:

Ministrstvo za zdravje je dne 4. 8. 2020 objavilo Javni poziv za pridobivanje informacij o interesu 
izvajanja nenujnih prevozov do nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepa osamitve 
(izolacije) oziroma karantene zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v 
nadaljnjem besedilu: JP). 

Predmet JP je bilo pridobivanje informacij o zainteresiranih izvajalcih nenujnih reševalnih in
sanitetnih prevozov (v nadaljnjem besedilu: nenujni prevoz) za izvajanje izvajanja ukrepa 
osamitve (izolacije) oziroma karantene za osebe, ki jim je bila določena namestitev v 
nastanitvenem objektu.

Pogoja za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov sta bila, da je izvajalec nenujnih reševalnih in 
sanitetnih prevozov, ki imajo ustrezno dovoljenje ministrstva, in da nenujne reševalne prevoze 
izvaja več kot dve leti. 

Merila za izbor izvajalcev sta bila, da izvajalec izvaja dejavnosti več kot dve leti, zagotavlja 
štiriindvajseturno dosegljivost, ter opredeli najdaljši odzivni čas.

Rok za zbiranje informacij je bil 5 dni od objave javnega poziva na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo je v postopku JP pridobilo sedem ponudb izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov, ki 
so izkazali interes za izvajanje prevozov do nastanitvenih objektov, in sicer:
 Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, ki izpolnjuje oba predpisana pogoja (je 

izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima ustrezno dovoljenje 
ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti (od leta 1952), zagotavlja dosegljivost 24 ur, z 
odzivnim časom 1 ura),

 Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, ki izpolnjuje oba predpisana
pogoja (je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima ustrezno 
dovoljenje ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti (od leta 1992), zagotavlja 
dosegljivost 24 ur, z odzivnim časom 30 – 60 minut),

 Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica, ki izpolnjuje 
oba predpisana pogoja (je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki 
ima ustrezno dovoljenje ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti, zagotavlja 
dosegljivost 24 ur, z odzivnim časom 30 minut),

 Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje, ki izpolnjuje oba predpisana 
pogoja (je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima ustrezno 
dovoljenje ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti, izvajalec ni navedel zagotavljanja
dosegljivosti, prav tako ni navedel odzivnega časa,

 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki izpolnjuje oba 
predpisana pogoja (je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima 
ustrezno dovoljenje ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti, zagotavlja dosegljivost 
24 ur, z odzivnim časom 1 ura,

 Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje, 
ki izpolnjuje oba predpisana pogoja (je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih 
prevozov, ki ima ustrezno dovoljenje ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti, izvajalec 
ni navedel zagotavljanje 24 urne dosegljivosti, z odzivnim časom 2 uri,

 Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, ki izpolnjuje oba 
predpisana pogoja (je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima 
ustrezno dovoljenje ministrstva, izvaja dejavnosti več kot dve leti, izvajalec zagotavlja 
dosegljivost od 7. do 19. ure za jugovzhodno regijo, z odzivnim časom 2 uri.

2. Ministrstvo je preverilo izpolnjevanje pogojev, ki so bili opredeljeni v JP, in sicer, da gre za
izvajalca nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima ustrezno dovoljenje 
ministrstva ter izvaja dejavnosti prevozov več kot dve leti. Ugotovilo je, da vseh sedem 
izvajalcev izpolnjuje navedena pogoja.



3. Nadalje je preverilo merila, določena v JP, in sicer delovne izkušnje izvajalca,
štiriindvajseturna dosegljivost za izvajanje nenujnih prevozov do nastanitvenih objektov in
najdaljši odzivni čas, v katerem je izvajalec sposoben zagotoviti prevoz. V postopku je bilo 
ugotovljeno, da med sedmimi izvajalci Zdravstveni dom Novo mesto ne zagotavlja 24 urne 
dosegljivosti, zato je ZD Novo mesto izločilo iz postopka. 

4. Tekom preverjanja pogojev za izvajanje nenujnih prevozov je Zdravstveni dom  Celje iz 
razloga, da ne more zagotavljati predvidenega odzivnega časa za izvedbo prevoza, 
odstopilo od izkazanega interesa. Izvajalec je bil iz nadaljnjega postopka izločen.

5. Z izbranimi izvajalci prevozov se v pogodbi določi cena, ki se obračuna ob uporabi pravil, 
določenih s pogodbo, pri čemer strošek prevoza vključuje tudi vožnjo vozila brez oseb 
(npr. povratna vožnja) in druge spremljajoče stroške, vključno s stroškom čiščenja in 
razkuževanja vozila za kar je v pogodbi določena enotna cena.

6. Sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti so zagotovljena v okviru proračunske rezerve 
skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
in bodo prerazporejena na proračunsko postavko 200415 – Nastanitve in prevozi-COVID-
19, ukrep 2711-20-1010 – Nastanitve in prevozi.

7. Skrbnik tega sklepa je dr. Zdenka Tičar.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo se vloži v 30 dneh 
od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno 
po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve 
sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh 
izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep v izvirniku ali prepisu.

Tomaž Gantar
MINISTER
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