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OPERACIJA: 

»COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne 
varovalne opreme zaradi epidemije« 

 
Operacija COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi 
epidemije« je namenjena nakupu osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za 
učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19. 
 
Obdobje upravičenosti izdatkov za operacijo je od 1.2.2020 do 28.02.2022. 
 
Viri financiranja operacije so zagotovljeni s strani Evropske Unije iz evropskega socialnega 
sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020. 
 
Prispevek Evropske unije znaša: 66.495.000,00 EUR 
 
Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo in 
zdravljenja pacientov s COVID-19. 
 
Drugi cilji: 

• prispevati k zmanjševanju vpliva pandemije in njenih posledic na celotno življenje in 
delovanje družbe in države.  

• zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije,  

• zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih 
ukrepov,  

• zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe. 

• zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, 
dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje ter  

• zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti prebivalstva. 
 
 

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. 
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Znotraj operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme 
zaradi epidemije« so bila Bolnišnici Sežana dodeljena namenska sredstva za sofinanciranje 
nabavljene osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s 
pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19 v višini: 148.691,00 eur. 
 
Cilji načrtovane porabe dodeljenih sredstev v Bolnišnici Sežana so zlasti: 

- zavarovati zaposlene pred okužbo s Korona virusom (SARS-Cov-2) in s tem omogočiti 
nemoteno in kvalitetno oskrbo bolnikov, ki so nam zaupani 

- zagotoviti potrebno opremo za zdravljenje bolezni COVID-19 
- omogočiti optimalne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti 
- izboljšati delovne pogoje 

 
 
 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: 
www.eu-skladi.si 
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