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Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) v 
povezavi z Odredbo o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne 
medicinske pomoči, (Uradni list RS, št. 149/21) minister za zdravje izdaja 

SKLEP
o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-
19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja 

nujne medicinske pomoči

I

S tem sklepom se določa postopek in višina povračila sredstev izvajalcem nenujnih prevozov 
pacientov, obolelih za COVID-19, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske 
pomoči (v nadaljnjem besedilu: sistem NMP) v skladu z odredbo, ki določa začasno vključitev 
izvajalcev prevozov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalci prevozov).

II

Višina povračila stroškov zajema: 
 strošek ekipe po kalkulaciji 338 048 MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA 

VOZILA Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, Priloga I, Kalkulacije za planiranje 
in financiranje programov zdravstvenih storitev in

 strošek varovalne opreme in dezinfekcije vozil, ki se priznava po metodologiji enkratnega 
pavšalnega zneska na posamezno delovno izmeno v višini 31 EUR. 

III

(1) Izvajalci prevozov vložijo zahtevek za povračilo stroškov (v nadaljnjem besedilu: zahtevek)
pri Ministrstvu za zdravje. Strošek zajema število opravljenih ur ekipe, ki jo je izvajalec prevozov 
namenil za vključevanje v sistem NMP, v skladu z razporedom dispečerske službe zdravstva (v 
nadaljnjem besedilu: DSZ) za obdobje od 17. 10. 2021 do 31. 12. 2021.

(2) Zahtevek mora vsebovati naslednje podatke:
 število opravljenih ur v sistemu NMP v skladu z razporedom DSZ.

(3) Zahtevki za financiranje stroškov ekip, ki se vključuje v sistem NMP, se predložijo po 
obdobjih in morajo biti izstavljeni v naslednjih rokih: 
 za obdobje od 17. 10. 2021 do 31. 10. 2021: do 15. 11. 2021 in
 za obdobje od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021: do 17. 1. 2022.

Zahtevki, izstavljeni po 17. 1. 2022, ne bodo predmet povračila in bodo zavrnjeni.



(4) Izvajalca prevoza se v primeru vložitve nepopolnega zahtevka pozove k dopolnitvi. Če 
zahtevek v roku ni dopolnjen, se zahtevek zavrne.

(5) Izplačilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije se izvede v roku 30 dni po prejemu 
popolnega zahtevka.

IV

Financiranje stroškov izvajalcev prevozov bo zagotovljeno iz sredstev proračunske rezerve.

V

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. 

Janez Poklukar
minister
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