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Na podlagi 106.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 
v nadaljnjem besedilu: ZJF), 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 39., 
43. in 44. 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) in Javnega poziva kandidatom za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje 
ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), številka 181-135/2020/252, z dne 15. 9. 2021, minister 
za zdravje izdaja

S K L E P
o izbiri izvajalca nastanitvenih objektov za zagotavljanje 

izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije)

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega poziva kandidatom za zagotavljanje zmogljivosti za 
izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), št. 181-135/2020/252, z dne 15. 9. 2021, 
namenjenih osebam, ki so pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil popolnoma 
samostojne, zdravstveno stabilne in katerih bivanje na naslovu stalnega ali začasnega bivališča 
bi predstavljalo visoko tveganje prenosa okužbe na druge ranljive skupine prebivalstva, izbralo
naslednjega izvajalca

- HOTEL BELLEVUE d.o.o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj.

Obrazložitev:

Ministrstvo je dne 16. 9. 2021 objavilo Javni poziv za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje 
ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Javni poziv). Predmet Javnega poziva je bilo pridobiti 
informacijo o kandidatih za zagotavljanje nastanitvenih zmogljivosti za izvajanje ukrepa 
karantene ali osamitve (izolacije) v obsegu najmanj 10 dvoposteljnih sob, z vključenimi stroški 
čiščenja in razkuževanja skupnih prostorov, čiščenja ter razkuževanja sob s kopalnico po 
odhodu osebe, ki je koristila zmogljivost, 24-urne prisotnosti ene osebe, izvajanje aktivnosti in 
pomoč ob sprejemu ter odhodu oseb, spremljanje spoštovanja izvajanja ukrepa karantene ali 
osamitve, dostava obrokov do sob, dostava posteljnine in brisač do sob ter odnašanjem 
odpadkov in umazanega perila. Dodatno ponudnik določi ceno obrokov na dan na osebo. Javni 
poziv je določal naslednje prednostne kriterije: število sob in posteljnih zmogljivosti, ki bi jih 
kandidat, za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), 
lahko namenil za potrebe izvajanja ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) v primeru 
povečanja potreb, višino cene najema objekta, preračunano na 10 dvoposteljnih sob, višino
cene najema objekta, preračunano na največje število dvoposteljnih sob, ki bi jih izvajalec lahko 
zagotovil za namen izvajanja ukrepa karantene ali osamitve (izolacije), višino cene treh obrokov 



dnevno na nastanjeno osebo in možnost izhoda iz sobe na balkon ali teraso, ki pripada le sobi 
(ni možnosti križanja nastanjenih oseb).

Strokovna komisija imenovana s Sklepom o imenovanju Strokovne komisije za vodenje 
postopka Javnega poziva kandidatom za zagotavljanje zmogljivosti za izvajanje ukrepa 
karantene ali osamitve (izolacije) (v nadaljnjem besedilu: Komisija), št. 181-135/2020/251, z dne 
14. 9. 2021, je po preteku roka za oddajo ponudb izvedla odpiranje vlog prispelih do vključno 
30. 9. 2021 do 12.00 ure (rok objavljen v Javnem pozivu). Komisija je pregledala in obravnavala 
vse vloge, ki so bile oddane v predpisanem roku, so bile popolne in so izpolnjevale prijavne 
pogoje, ki so opredeljeni kot prednostni kriteriji pri izboru kandidatov za zagotavljanje
zmogljivosti za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve (izolacije).

Ministrstvo je na Javni poziv pridobilo devet ponudb izvajalcev dejavnosti, ki so izkazali interes 
za sklenitev pogodbe za izvajanje ukrepa karantene ali osamitve, in sicer:

 Matjaž Živkovič, Ponovska vas 111, 1290 Grosuplje,
 MAVITAS, Vid Šalamon s. p., Kazarje 10, Postojna, 
 Agencija OSKAR, Turizem in potovanja d.o.o., Zasavska cesta 45D, 4000 Kranj, 
 Hotel ŽALEC d.o.o., Mestni trg 3, 3310 Žalec, 
 PALMIERI d.o.o. Slovenija ECO Resort, Godič 45 P, 1242 Strahovica, 
 PARTNER d.o.o., Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec, 
 AGENCIJA d.o.o., PE Hotel Alma in Grad Hrib, Preddvor, Tuga Vidmarja 11, 4000 

Kranj, 
 HOTEL BELLEVUE d.o.o., Šmarjetna gora 6, 4000 Kranj in
 DOM LENART d.o.o., Gubčeva ulica 5, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.

Vse vloge so bile pravilno opremljene in so prispele v predpisanem roku. Ministrstvo je v 
prejetih vlogah preverilo izpolnjevanje pogojev, ki so bili opredeljeni v Javnem pozivu, in sicer:
da imajo izvajalci za dejavnost nastanitev ustrezno dovoljenje in razpolagajo z zadostnimi 
kapacitetami. Ugotovilo je, da osem izvajalcev izpolnjuje oba navedena pogoja. Prvi ponudnik 
ne izpolnjuje pogojev desetih sob, zato je bil iz nadaljnjih postopkov preverjanja izločen.

Nadalje je preverilo višino stroškov najemnine za deset sob osmih ponudnikov, ki so izpolnjevali 
pogoje iz predhodnega odstavka, in ugotovilo, da imajo trije izvajalci najemnino nižjo od
16.000,00 EUR, zato je bilo iz postopka izločeno pet ponudnikov, ki so presegali navedeni 
znesek. Trije ponudniki so za strošek hrane določili različne cene, zato je bil ponudnik z najvišjo 
ceno izločen. V postopku presoje sta bila dva ponudnika, od katerih je en ponudnik izpolnjeval
vse prednostne pogoje, med drugim tudi možnost izhoda iz sobe na balkon ali teraso, ki pripada 
le sobi in ne omogoča križanja poti nastanjenih oseb, zato je bil predlagan kot najprimernejši
ponudnik. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba.

Skrbnik tega sklepa je dr. Zdenka Tičar

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper ta sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo je potrebno 
vložiti v roku 30 dni od vročitve tega sklepa. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču 
RS, Fajfarjeva 3, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti, pri čemer se šteje, da je bila
vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto oziroma ko je bila neposredno vložena 
na sodišču. Tožba se vloži v toliko izvodih, koliko je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti 
upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, predpisu ali kopiji. 

Janez POKLUKAR
minister
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