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Na podlagi 3. člena Odredbe o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20;) Ministrstvo za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja

Javni poziv 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

1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je pridobivanje informacij o zainteresiranih izvajalcih nenujnih 
reševalnih in sanitetnih prevozov (v nadaljnjem besedilu: nenujni prevoz) za izvajanje:

- individualnih ali skupnih prevozov oseb, ki jim je bila določena namestitev v 
nastanitvenem objektu zaradi osamitve (izolacije) in 

- individualnih ali skupnih prevozov oseb, ki jim je bila določena namestitev v 
nastanitvenem objektu zaradi odreditve karantene, ki se zaradi utemeljenega razloga 
ne more izvajati na naslovu bivanja.

2. Pogoji za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov 

Izvajalec nenujnih prevozov mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je izvajalec nenujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov, ki ima ustrezno 

dovoljenje ministrstva;
– izvaja nenujne reševalne prevoze več kot dve leti.

3. Merila za izbor izvajalcev nenujnih prevozov

Če se na javni poziv za izvajanje nenujnih prevozov iz 1. točke tega javnega poziva prijavi več 
izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, se pri izbiri izvajalcev nenujnih prevozov 
upošteva:



– delovne izkušnje izvajalca,
– štiriindvajseturna dosegljivost za izvajanje nenujnih prevozov do nastanitvenih objektov, 
– najdaljši odzivni čas v katerem je izvajalec sposoben zagotoviti prevoz.

4. Rok in način oddaje prijave

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

Prijavo z dokazili prijavitelji pošljejo na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 
Ljubljana ali po elektronski pošti gp.mz@gov.si, s pripisom sklic na številko 181-135/2020.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila dr. Zdenka Tičar, tel. 01 478 6022.

Z izvajalci nenujnih prevozov, ki bodo na podlagi javnega poziva izbrani za izvajanje prevozov iz 
prve točke, bo ministrstvo sklenilo pogodbo za izvajanje tovrstnih prevozov. 

Izbranemu izvajalcu prevozov bo v pogodbi navedena cena, ki se obračuna ob smiselni uporabi 
pravil, ki veljajo za obračun stroškov prevoza v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. V 
navedeno ceno se vključuje tudi vožnjo vozila brez oseb (npr. povratna vožnja) in morebitne 
druge spremljajoče stroške, vključno s stroškom čiščenja in razkuževanja vozila. 

Za določitev kilometrov, ki so podlaga za obračun opravljenih prevozov, se uporablja Telefonski 
imenik Slovenije (TIS).

S spoštovanjem, 

po pooblastilu, št 020-3/2020/68 z dne 15. 7. 2020,
dr. Jerneja FARKAŠ LAINŠČAK
   DRŽAVNA SEKRETARKA
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