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Zadeva: Razpis »Paket mobilnosti« v okviru Instrumenta za zagotavljanje nujne 
pomoči (ESI) – obvestilo 

Zveza:                   Informacija o objavljenem razpisu »Paket mobilnosti« v okviru Instrumenta               
                            za zagotavljanje nujne pomoči (544-6/2020-2 – DGZR z dne 22. 6. 2020)

Spoštovani,

zaradi obsega in zahtevnosti razmer v povezavi s COVID-19 je Evropska komisija, DG ECHO, 
19. 6. 2020 v okviru Instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči (Emergency Support Instrument 
– ESI1), objavila razpis »Paket mobilnosti«, ki je namenjen sofinanciranju stroškov 
mednarodnega prevoza tovora (medicinske opreme in materialne zdravstvene pomoči), 
stroškov mednarodnega prevoza zdravstvenega osebja, stroškov mednarodnega 
prevoza pacientov. Prijavo je treba oddati preko skupnega komunikacijskega in 
informacijskega sistema CECIS, do katerega ima kot nacionalna kontaktna točka dostop 
Uprava RS za zaščito in reševanje.

Dne 22. 6. 2020 ste bili s strani Uprave RS za zaščito in reševanje obveščeni o možnosti oddaje 
vlog za uveljavljanje stroškov prevoza tovora (rok za prijavo do 2. 7. 2020, prijava trenutno ni 
več možna) ter brez določenega končnega roka za uveljavljanje stroškov mednarodnega 
prevoza zdravstvenega osebja in pacientov (odprt razpis v teku). Ker je oddaja vloge za 
povračilo stroškov mednarodnega prevoza zdravstvenega osebja in pacientov še možna ter ob 
upoštevanju možnosti morebitnih dodatnih razpisov za povračilo stroškov prevoza tovora v 
prihodnosti, želimo opozoriti na potrebna dokazila o stroških prevoza.

Če boste v prihodnjih mesecih izvajali mednarodni prevoz tovora (medicinske opreme in 
materialne zdravstvene pomoči), zdravstvenega osebja ali pacientov, priporočamo, da pridobite 
ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere bo priprava vloge za povračilo tovrstnih stroškov 
enostavnejša. Iz dokumentacije, ki jo je treba predložiti Evropski komisiji, naj bodo stroški 
prevoza razvidni v ločeni postavki (ali v ločenem računu), priporočljivo je tudi, da je 
razvidna vrednost zneska stroškov z DDV in vrednost brez DDV. 

S spoštovanjem,

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

1 Council Regulation (EU) 2020/521 of 14 April 2020 activating the emergency support under Regulation 
(EU) 2016/369, and amending its provisions taking into account the COVID‐19 outbreak (OJ L 117, 
15.4.2020, p. 3).  



Poslano:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Združenje mestnih občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije
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