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I. PREDLAGATELJ 

 

 Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

 

II.     VRSTA POSTOPKA 

 

          Enofazni 

 

 

III.    PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM 

 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS., št. 60/06, 54/10) 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). 

 

 

IV.    NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTOV 

 

Ministrstvo za zdravje je 12. 06. 2018 objavilo javni razpis za sofinanciranje občinskih 

investicijskih projektov, namenjenih za področje  primarne zdravstvene dejavnosti,  katerih 

predmet je nakup vozila urgentnega zdravnika. 

Najvišji možni znesek sofinanciranja je 20.000,00 eur brez DDV. Navedeni znesek se lahko 

spremeni glede na število prejetih popolnih vlog. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


    

 Rok za prijavo na omenjeni razpis je 22. 06. 2018. Zaradi zelo kratkega roka   za pripravo  

dokumentacije   in  potrditve DIIP-a , se  investicijski dokument obravnava na dopisni seji. 

 

Za izvajanje dejavnosti Zdravstveni dom Slovenska Bistrica potrebuje vozila za različne 

namene kot so reševanja ponesrečencev na terenu, prevozi bolnikov v druge zdravstvene 

ustanove, prevoz urgentnega zdravnika, izvajanje patronažne službe in podobno. Za delo 

Zdravstveni dom je izrednega pomena tehnična brezhibnost vozil ter ustrezna, s predpisi 

določena oprema vozil.  

 

Vozni park celotne službe sestavljata dva  reševalna vozila za nujno medicinsko pomoč z 

predpisano medicinsko opremo in sicer: 

 1. reševalno vozilo VW povišana izvedba z medicinsko opremo letnik 2010. Vozilo je 

v celoti odpisano in dotrajano, uporablja se dnevno, prevoženih ima 250.231  km. 

Kljub rednemu vzdrževanju je vozilo večkrat v okvari, stroški popravil so visoki.  

 2. reševalno vozilo VW povišana izvedba z medicinsko opremo letnik 2016 . 

 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zagotavlja minimalno število vozil. V primeru več 

intervencij hkrati uporabljajo sanitetno reševalno vozilo. Vozila dežurnega zdravnika nimajo. 

Za urgentne hišne obiske se uporablja vozilo uprave oz. vseh zaposlenih v Zdravstvenem 

domu.  

 

Na osnovi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči  UL RS št.81 z dne 30.10.2015, je za 

SUC – satelitski urgentni center, v prilogi 4 Pravilnika o NMP predviden reanimobil in VUZ 

z dodatno opremo iz Priloge 6 tega pravilnika. Do sedaj Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

VUZ ni imel, da bo SUC v celoti zaživel, pa potrebujemo predpisano opremo. 

 

 

V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) je 

opredeljeno vozilo urgentnega zdravnika (VUZ) kot vozilo, ki se uporablja za prevoz 

zdravnika in zdravstvenega delavca ter mora imeti najmanj naslednjo dodatno medicinsko 

opremo:  

- defibrilator,  

- pulzni oksimeter, glukometer, termometer,  

- napravo za merjenje krvnega tlaka, 

- reanimacijsko opremo z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom,  

- vratne opornice in sanitetno opremo za oskrbo poškodb. 

 

Z izvedbo predmetne investicije bo dosežen namen  in cilj  zagotovitve ustreznega  vozila 

predvsem pa bo ZD Slovenska Bistrica prispeval k uresničevanju vizije, poslanstva in ciljev 

Republike Slovenije na področju zdravstvenega varstva, kot so opredeljeni v dokumentih, ki 

izhajajo iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Resolucije o 

nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 Skupaj za družbo znanja. 

 

ZD Slovenska Bistrica želi zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake 

možnosti za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki koristijo storitve 

Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. S pridobitvijo novega vozila bo  ZD Slovenska 

Bistrica lahko dosegel pravočasne zdravstvene storitve za vse prebivalce tega območja, tudi 

tista, ki so težje dostopna. 

 

 



    

 

VI.    FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Ministrstvo za zdravje sofinancira investicije glede na razpoložljiva sredstva skladno z 

Zakonom o financiranju občin. Občina Slovenska Bistrica je upravičena do obsega 

sofinanciranja investicij na področju zdravstva v višini do 90 % upravičenih stroškov (skladno 

z koeficientom razvitosti občin. Neupravičen strošek sofinanciranja iz javnega razpisa je 

nadgradnja motornega vozila ter davek na dodano vrednost. 

 

 

 

 Dinamika financiranja – LETO 2018 

Opis Vrednost 

investicije skupaj 

Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Investicija – motorno vozilo 38.000,00 € 31.147,54 € 6.852,46 € 

Viri financiranja 

Ministrstvo za zdravje 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

Občina Slovenska Bistrica 18.000,00 € 11.147,54 €  6.852,46 € 

 

90 % upravičenih stroškov (skladno s koeficientom razvitosti občine Slovenska Bistrica) 

znaša 28.032,79 €. Ker ta znesek presega najvišji možni znesek sofinanciranja (20.000,00 €), 

bo Ministrstvo za zdravje financiralo 20.000,00 €, preostali del upravičenih stroškov pa krije 

Občina Slovenska Bistrica. 

 

Strošek  Občine Slovenska Bistrica  bodo  sofinancirala  tudi ostale občine soustanoviteljice  

javnega zavoda s čimer so tudi pisno soglašale. Njihov delež se bo razdelil glede na število 

prebivalcev. 

  

Neupravičeni stroški so stroški DDV. 

 

 Dinamika financiranja – LETO 2019 

Opis Vrednost 

investicije skupaj 

Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Investicija – nadgradnja vozila 46.100,00 € 0,00 € 46.100,00€ 

Viri financiranja 

Ministrstvo za zdravje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Zdravstveni dom Slovenska 

Bistrica 

46.100,00 € 0,00 € 46.100,00 € 

 

Celoten znesek investicije nadgradnje vozila je neupravičen, saj Ministrstvo za zdravje tega 

zneska ne financira in ga bo v letu 2019 zagotovil javni zavod Zdravstveni dom Slovenska 

Bistrica. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

VII.    PREDLOG SKLEPA  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava, o njem razpravlja in sprejme 

naslednje sklepe 

 

 

  

1. Potrdi se DIIP za projekt: ''Nabava motornega vozila oblike SUV'' za Zdravstveni dom  

Slovenska Bistrica, ki ga je izdelal Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 

dne 15.06.2018 

 

2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 84.100,00 EUR (vključno z DDV) in se bo 

izvajala skladno s časovnim načrtom od junija do novembra 2018. 

 

 

3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo: 

a. Ministrstvo za zdravje v znesku   20.000,00 EUR 

b. Občina Slovenska Bistrica v znesku  18.000,00 EUR 

c. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v znesku 46.100,00 EUR. 

 

4. V NRP občine se: 

a. uvrsti nov projekt 

 

5. Odobri se izvedba investicije. 

 

 

 

6. Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta, 

ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo 

potrebne v postopku  prijave na razpis Ministrstva za zdravje. 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 

                                                                          Irena JEREB, dipl. upr. org. 

                                                                                   vodja oddelka 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 Priloga: 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta nabava  motornega vozila oblike 

SUV za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica  

 Sklep  Občinskega sveta 

 

 



SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA   

 

 

 

Investitor: OBČINA SLOVENSKA  BISTRICA 

Naslov: Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

 

Oznaka sklepa: 

Datum sklepa: 

 

 

 

 

 

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredbe o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) je odgovorna oseba investitorja sprejela 

naslednje sklepe: 

 

 

1. Potrdi se DIIP za projekt:« 'Nabava motornega vozila oblike SUV za Zdravstveni dom  

Slovenska Bistrica« , ki ga je izdelal Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 

dne 15.06.2018 

 

2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 84.100,00 EUR (vključno z DDV) in se bo 

izvajala skladno s časovnim načrtom od junija do novembra 2018. 

 

3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo: 

a. Ministrstvo za zdravje v znesku   20.000,00 EUR 

b. Občina Slovenska Bistrica v znesku  18.000,00 EUR 

c. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v znesku 46.100,00 EUR. 

 

4. V NRP občine se: 

a. uvrsti nov projekt 

 

5. Odobri se izvedba investicije. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544


 

                                                                                   Odgovorna oseba investitorja: 

                                                                                       dr. Ivan ŽAGAR 

                                                                                     župan 
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UVODNO POJASNILO 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki določa metodološke osnove za pripravo 

dokumentov, vrste in vsebino teh dokumentov ter v 4. členu mejne vrednosti.  

 

Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije 

po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so:  

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj 

dokument identifikacije investicijskega projekta;  

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije 

investicijskega projekta in investicijski program;  

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije 

investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;  

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument 

identifikacije investicijskega projekta, in sicer:  

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;  

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na 

primer visoki stroški vzdrževanja);  

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  

 

Drugi odstavek istega člena nadalje določa, da se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 

100.000,00 eurov vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), 

vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje 

spremljanja učinkov.  

 

Na osnovi navedenega, se za predmetni projekt izdela DIIP v poenostavljeni obliki. 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH 

DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN 

NADZOR NAD IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
 

Tabela 1: Investitor  

 

Naziv:  OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov:  Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba:  dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 843 28 10 

Fax: 02 818 11 41 

Spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

Matična številka: 5884250000 

Davčna številka: SI49960563 

 

Tabela 2: Soustanoviteljica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica – Občina Oplotnica 

 

Naziv:  OBČINA OPLOTNICA 

Naslov:  Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica 

Odgovorna oseba:  Matjaž Orter, župan 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 845 09 00 

Fax: 02 845 09 09 

Spletna stran: www.oplotnica.si 

Matična številka: 1357506000 

Davčna številka: SI70271046 
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Tabela 3: Soustanoviteljica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica – Občina Poljčane 

 

Naziv:  OBČINA POLJČANE 

Naslov:  Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane 

Odgovorna oseba:  Stanislav Kovačič, župan 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 802 92 20 

Fax: 02 802 92 26 

Spletna stran: www.poljcane.si 

Matična številka: 2242745000 

Davčna številka: SI30543673 

 

Tabela 4: Soustanoviteljica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica – Občina Makole 

 

Naziv:  OBČINA MAKOLE 

Naslov:  Makole 35, 2321 Makole 

Odgovorna oseba:  Franc Majcen, župan 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 802 92 00 

Fax: 02 802 92 50 

Spletna stran: www.obcina-makole.si 

Matična številka: 2242753000 

Davčna številka: SI26682117 

 

Tabela 5: Izdelovalec investicijske dokumentacije  

 

Naziv:  RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA 

BISTRICA 

Naslov:  Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba:  mag. Monika Kirbiš Rojs 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 843 02 46 

Fax: 02 843 02 47 

Spletna stran: www.ric-sb.si 

Matična številka: 1510045000 

Davčna številka: SI72326018 
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Tabela 6: Upravljavec  

 

Naziv:  ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov:  Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba:  dr. Jožefa Lešnik Hren, direktorica 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 843 27 00 

Fax: 02 818 19 03 

Spletna stran: www.zd-sb.si 

Matična številka: 5114357000 

Davčna številka: SI97979287 

 

 

 

Tabela 7: Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije  

 

Naziv:  OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov:  Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba:  Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti 

Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 02 843 28 41 

Fax: 02 818 11 41 

Spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

Matična številka: 5884250000 

Davčna številka: SI49960563 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJKO 

NAMERO 
 

 

2.1 Predstavitev investitorja 

 

Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) 

in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi 

potrebami in interesi njihovih prebivalcev.  

 

Razprostira se na 260,1 km2  in je največja občina v Podravju. Občina Slovenska Bistrica leži na 

stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za eno večjih občin v podravski 

regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, 

Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  

 

V 1. polletju leta 2018 je tukaj živelo 25.524 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 98 

prebivalcev na km2 uvršča med redkeje naseljena območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, 

razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z določili statuta Občine Slovenska Bistrica 

opredeljene kot pravne osebe javnega prava.  

 

Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2018 in 2019, izračunan na podlagi 

Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 176/17, znaša 0,99, s čimer se 

občina uvršča tik pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. 

 

 

2.2 Predstavitev Zdravstvenega doma 

 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki 

ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od Zdravstveni dom Maribor. Ustanovila ga je Občina 

Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je Zdravstveni dom pridobil nove občine 

ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine Oplotnica, 

Poljčane in Makole. Zdravstveni dom sodi med posredne uporabnike proračuna.    

 

Dejavnost Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni 

ravni, ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zajema izvajanje osnovne zdravstvene 

dejavnosti na območju občin ustanoviteljic.  

 

Dejavnost Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni 

ravni, ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zajema izvajanje osnovne zdravstvene 

dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. Zdravstveni dom zagotavlja zdravstveno varstvo za 

okoli 36.000 prebivalcev na področju 367 km2 površine. Največja cestna razdalja znaša 90 km 

(Pesek – Slovenska Bistrica – Sv. Ana). Naselja so razpršena in nekatera težje dostopna.  

 

Zavod izvaja naslednje dejavnosti: zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina), 

zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev, 

nujna medicinska pomoč in dežurna služba, nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi, 

patronaža in nega, fizioterapija, laboratorijske storitve, zobozdravstveno varstvo za odrasle in 

mladino, medicino dela, prometa in športa. Poleg primarne dejavnosti zavod opravlja tudi 

naslednje specialistične dejavnosti: antikoagulantno dejavnost, RTG slikanje pljuč in skeleta, UZ 

preiskave trebuha, nevrologijo in pedontologijo.  
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Zdravstveni dom Slovenska Bistrica deluje na naslednjih lokacijah:  

 Slovenska Bistrica (3 lokacije: matična stavba na Partizanski 30, OŠ Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica, Dom dr. Jožeta Potrča – enota Slov. Bistrica); 

 Poljčane  - zobozdravstvo; 

 Pragersko – zobozdravstvo; 

 Območje Makol – patronažna služba.  

Reševalna služba izvaja dejavnost nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, nujne 

medicinske pomoči z dežurno službo, nujnih reševalnih prevozov in sanitetnih prevozov.  

 

Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema 

vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in 

uporabniki. Poleg strokovnega in usposobljenega kadra pa je velikega pomena tudi oprema, s 

katero Zdravstveni dom razpolaga.  

 

2.3 Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero 

 

Za izvajanje dejavnosti Zdravstveni dom Slovenska Bistrica potrebuje vozila za različne namene 

kot so reševanja ponesrečencev na terenu, prevozi bolnikov v druge zdravstvene ustanove, 

prevoz urgentnega zdravnika, izvajanje patronažne službe in podobno. Za delo Zdravstveni dom 

je izrednega pomena tehnična brezhibnost vozil ter ustrezna, s predpisi določena oprema vozil.  

 

Vozni park celotne službe sestavljata dva  reševalna vozila za nujno medicinsko pomoč z 

predpisano medicinsko opremo in sicer: 

 1. reševalno vozilo VW povišana izvedba z medicinsko opremo letnik 2010. Vozilo je v 

celoti odpisano in dotrajano, uporablja se dnevno, prevoženih ima 250.231  km. Kljub 

rednemu vzdrževanju je vozilo večkrat v okvari, stroški popravil so visoki.  

 2. reševalno vozilo VW povišana izvedba z medicinsko opremo letnik 2016 . 

 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zagotavlja minimalno število vozil. V primeru več 

intervencij hkrati uporabljajo sanitetno reševalno vozilo. Vozila dežurnega zdravnika nimajo. Za 

urgentne hišne obiske se uporablja vozilo uprave oz. vseh zaposlenih v Zdravstvenem domu.  

 

Na osnovi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči  UL RS št.81 z dne 30.10.2015, je za 

SUC – satelitski urgentni center, v prilogi 4 Pravilnika o NMP predviden reanimobil in VUZ z 

dodatno opremo iz Priloge 6 tega pravilnika. Do sedaj Zdravstveni dom Slovenska Bistrica VUZ 

ni imel, da bo SUC v celoti zaživel, pa potrebujemo predpisano opremo. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 

TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 

 
3.1 Razvojne možnosti in cilji investicije 

 

Primarna zdravstvena dejavnost mora biti dostopna vsem prebivalcem v okolju, kjer živijo. 

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni sestavljajo geografska opredeljena 

območja, ki morajo vsako zase zagotavljati celovito zdravstveno dejavnost na primarni ravni. 

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do 

enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili, ki 

jih sprejme vlada, pripravi pa jih Ministrstvo za zdravje.  

 

Kakovostno organizirana zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora zagotavljati hiter in 

enostaven dostop do najširšega možnega nabora storitev in omogočati celovito in kontinuirano 

obravnavo pacienta čim bližje domu. K uspešnosti sistema zdravstvenega varstva najbolje 

prispeva takrat, ko deluje kot koordinator oskrbe in se dobro povezuje z drugimi izvajalci 

zdravstvene oskrbe, socialnim varstvom in javnim zdravjem. 

 

Namen predmetne investicije je z nabavo motornega vozila oblike SUV (vozila za urgentnega 

voznika) posodobitev zdravstvenih zmogljivosti ter omogočiti nemoteno delovanje 

Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. 

 

Osnovni cilj predmetne investicije je zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih 

potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države oziroma zagotavljanje kvalitetnih storitev, 

varnost, dostopnost ter enakih možnosti za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki 

koristijo storitve Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. 

 

3.2 Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Predmetna investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije 2030, in sicer s 1. ciljem 

razvojne strategije: ''Zdravo in aktivno življenje'', katerega cilj se bo dosegel z zagotavljanjem 

dostopnosti do kakovostnih in pravočasnih zdravstvenih storitev. 

 

Predmetna investicija je skladna z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-

2025 Skupaj za družbo znanja, saj se bo z investicijo prispevalo k uresničevanju krovnih ciljev 

na področju zdravja, ki jih navaja navedena Resolucija, in sicer: 

- boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije; 

- dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja 

potrebam prebivalstva; 

- zadovoljni pacienti in izvajalci ter 

- večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije 

 

Predmetna investicija je usklajena z razvojnimi potrebami Občine Slovenska Bistrica, saj je 

vključena v Načrt razvojnih programov za leto 2018. 
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4 OPIS VARIANT ''Z'' INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 

PRIMERJAVI Z VARIANTO ''BREZ'' INVESTICIJE IN/ALI 

MINIMALNO VARIANTO  
 

 

4.1 Varianta ''brez'' investicije 

 

Varianta ''brez'' investicije je tista varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za 

izboljšanje trenutnega stanja. V konkretnem primeru to pomeni, da se predmetna investicija ne 

izvede, le to pa pomeni ne doseganje namena in cilja navedenih v prejšnjem poglavju. 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zagotavlja zdravstveno varstvo na področju 367 km2 

površine. Naselja so razpršena in nekatera tudi težje dostopna. Zdravstveni dom je za lokalno 

okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja, zaradi tega varianta ''brez'' investicije ni 

sprejemljiva.  

 

 

4.2 Varianta ''z'' investicijo 

 

Varianta ''z'' investicijo pomeni da se investicija v nabavo motornega vozila oblike SUV (vozilo 

urgentnega zdravnika) izvede ter vključuje tudi nadgradnjo vozila: 

 

NADGRADNJA V REŠEVALNO VOZILO   

  

 Vozniška kabina  

  

o Gasilni aparat 2kg. Dobava in montaža pri sovoznikovem sedežu 1 kpl 

o  Nosilec za radijsko postajo. 1 kpl    

  

 Bolniška kabina  

  

o Izvlečna omara v prtljažnem prostoru vozil, ki je ob izvleku dostopna z treh strani. 

Vsebuje montirane nosilce specificirane opreme in s predalom za rezervno 

opremo:  

 Prostor za Astmo torbo naročnika. 

 Prostor za aspirator Weinmann Accuvac Rescue z nosilcem. 

 Prostor za defibrilator Lifepak 15 z nosilcem. 

 Prostor za grelec infuzije z grelcem infuzije. 

 Prostor za 2L jeklenko za kisik v torbi.  

 Prostor za dežnik.  

 Prostor torbo zdravnika in zdravstvenika. 

 Prostor za reanimacijski nahrbtnik z naramnicami (predvidenih dimenzij 

550x250x250mm).  

 Prostor za vratne opornice Stiffnec. 

 Prostor za vakuumske opornice Ferno AS190. 

 Nastavek za škatle rokavic, 2x.  

 Nastavek za koš za igle kontamed.  

 2x mreža za čelade.  

 Nosilec za razkužilo. 1 kpl     
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 SIGNALIZACIJA  

o Zunanje označbe reševalnega vozila narejene po predlogi naročnika: 

 Oblepljanje rdečega fluoroscentne folije ki sledi liniji vozila,  

 moder odsevni napis URGENTNI ZDRAVNIK na pokrovu motorja, 

 slikica modra slušalka + telefonska številka 112 na zadnjih vratih,  

 moder napis SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ na spodnji 

tretjini vrat,  

 oznaka NMP Slovenija (okrogel znak) na zadnjih stranskih steklih, strehi 

in na motornem pokrovu,  

 rdeče fluoroscentne RAL 3024 nalepke po silhueti avtomobila.  1 kpl     

o Mreža predel  

  

o 

kpl     

 

o Dobava in montaža signalnega bloka  z belimi bočnimi lučmi na strehi vozila  z 

 

 

o Dobava sirene za montažo v signalni blok. 1 kpl     

 

o  

 

o ELEKTROINŠTALACIJA 12 V,  ki obsega: 

 

 Releji, fidi, električna inštalacija. 

 Premestitev 12V vtičnice.  

 Montažo svetlobne signalizacije.  

 2 odjemalni mesti 12V v zadnjem delu vozila.  

 Osvetlitev zadnjega dela vozila. 1 kpl     

 

o ELEKTROINŠTALACIJA 230 V,  ki obsega:  

 Zunanjo vtičnico 230V defa  

 Kabel 10m 230V 2,5mm2.  

 Polnilec 230V 25A.  

 Akumulator 12V 60Ah. 

 Inštalacija 1 kpl     

  

 Reducirni ventil s stopenjsko regulacijo pretoka 0-  

 

  

 

 Antena Zare+. 1 kpl     

  

 HOMOLOGACIJA ZA REŠEVALNO VOZILO z izdelavo tehničnega poročila, 

pregledom vozila. 1 kpl      
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MEDICINSKA OPREMA  

 

 Defibrilator Lifepak Lp15 SUPREME brez CO in brez Meth, ter s polnilcem 12V 1 kpl 

 Pulzni oksimeter Onyx Vantage 9590. 1 kpl 

 Glukometer. 1 kpl 

 Reanimacijska torba Rocksnake Viper 40TX Fieryred prazna. 1 kpl   

 Vratna opornice Stiffnec Select v torbi.  1 kpl  

 Merilec krvnega pritiska Rivarochy.  1 kpl  

 Vakuumske opornice FERNO AS190.  1 kpl 

 Povoji in gaze. 1 kpl 

 Termometer. 1 kpl  

 Pozor brez kisikove jeklenke.  

 

V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) je 

opredeljeno vozilo urgentnega zdravnika (VUZ) kot vozilo, ki se uporablja za prevoz zdravnika 

in zdravstvenega delavca ter mora imeti najmanj naslednjo dodatno medicinsko opremo:  

- defibrilator,  

- pulzni oksimeter, glukometer, termometer,  

- napravo za merjenje krvnega tlaka, 

- reanimacijsko opremo z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom,  

- vratne opornice in sanitetno opremo za oskrbo poškodb. 

 

Z izvedbo predmetne investicije bo dosežen namen in cilj predstavljen v prejšnjem poglavju, 

predvsem pa bo ZD Slovenska Bistrica prispeval k uresničevanju vizije, poslanstva in ciljev 

Republike Slovenije na področju zdravstvenega varstva, kot so opredeljeni v dokumentih, ki 

izhajajo iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Resolucije o 

nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 Skupaj za družbo znanja. 

 

ZD Slovenska Bistrica želi zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti 

za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki koristijo storitve Zdravstvenega doma 

Slovenska Bistrica. S pridobitvijo novega vozila bo  ZD Slovenska Bistrica lahko dosegel 

pravočasne zdravstvene storitve za vse prebivalce tega območja, tudi tista, ki so težje dostopna. 

 

 

4.3 Izbor optimalne variante 

 

Po primerjavi variant se lahko zaključi, da le izpeljava variante ''z'' investicijo omogoča 

doseganje zastavljenih ciljev, ki so navedeni v poglavju 3. 1. Primerjava variant pokaže, da je 

varianta ''z'' investicijo razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno-

ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih sredstev.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO 

POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBO 

OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 
 

5.1  Vrsta investicije 

 

Tabela 8: Vrsta investicije 

 

X Investicija v nakup opreme in druga 

opredmetena osnovna sredstva 

 Adaptacija 

 Novogradnja  Investicijsko vzdrževanje  

 Rekonstrukcija  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih 

sredstev 

 

 

5.2 Ocena investicijskih stroškov 

 

 

5.2.1 Predračunska vrednost investicije po vrsti del po stalnih cenah 

 

Tabela 9: Vrednost investicije po stalnih cenah (junij 2018) 

 

Zap.

št. 

Opis Skupaj 

vrednost brez 

DDV 

Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

1. Motorno vozilo oblike SUV 31.147,54 € 31.147,54 € 0,00 € 

2. Nadgradnja vozila 37.786,88 € 0,00 € 37.786,88 € 

 Skupaj brez DDV 68.934,42 € 31.147,54 € 37.786,88 € 

22 % DDV 15.165,58 € 0,00 € 15.165,58 € 

Skupaj z DDV 84.100,00 € 31.147,54 € 52.952,46 € 
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5.2.2 Vrednost investicije po tekočih cenah 

 

Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah je enaka predračunski vrednosti po stalnih 

cenah, saj se bo investicija zaključila v roku krajšem od enega leta od ocenjene vrednosti 

investicije. 

 

 

5.3 Osnova za določitev vrednosti investicije 

 

Vrednost investicije je določena na podlagi informativne ponudbe potencialnega ponudnika. 
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6 OPREDELITEV TEMELNJIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE 

ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI 

PROJEKTA 

 

6.1  Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 

1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS. 60/2006). 

2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 54/2010, 27/2016). 

3. Strategija razvoja Slovenije 2030. 

4. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 ''Skupaj za družbo znanja''. 

 

 
6.2  Opis lokacije 

 

Dispečerska služba, služba nujne medicinske pomoči in nujni reševalni prevozi so organizirani 

na lokaciji Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30. Zdravstveni dom 

Slovenska Bistrica  je koordinator, organizator te službe, pripravlja razporede in zgledno 

sodeluje z zasebniki koncesionarji. Teren, ki ga pokriva Zdravstveni dom Slovenska Bistrica kot 

organizirana služba nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih 

osebo obsega območje občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane in je velik 378 

km2, na njem pa prebiva 36.003 prebivalcev (STAT, 2018). 

 

Največja cestna razdalja je 90  km (Pesek-Slov. Bistrica - Sv. Ana). Naselja so razpršena in 

nekatera težje dostopna. Oddaljenost od UKC  Maribora je 25 km  UKC Ljubljana pa 106 km. 

Trenutno ima zavod 117 zaposlenih. Zaradi pospešenega odhoda nosilcev dejavnosti v 

zasebništvo Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, ne razpolaga z viri financiranja investicij v 

zahtevno in drago opremo, katere uporabnik pa so vsi prebivalci zgoraj navedenih občin.  

 

6.3 Terminski plan izvedbe investicije 

 

Tabela 10: Terminski plan izvedbe investicije 

 

Aktivnost  

Javni razpis MZ za sofinanciranje investicij na primarni ravni Junij 2018 

Izdelava investicije dokumentacije (DIIP) ter potrditev Junij 2018 

Prijava investicije na Javni razpis Junij 2018 

Odločba MZ o sofinanciranju investicije Junij – Julij 2018 

JN za izvedbo investicije Julij – Avgust 2018 

Pravno varstvo September 2018 

Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem Oktober 2018 

Zaključek investicije  April 2019 

 

6.4 Varstvo okolje 

 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje.  
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6.5  Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Za izvedbo predmetne investicije ni predvidena posebna organizacija. Ministrstvo za zdravje bo 

v okviru obstoječe kadrovske zasedbe pripravil in objavil Javno naročilo za nabavo motornih 

vozil oblike SUV. Izvedba investicije se bo zagotovila v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

 

 

6.5.1 Vpliv investicije na kadrovsko zasedbo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica 

 

Na dan 31.12.2017 je  bilo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica zaposlenih 117 delavcev. 

Od 117 zaposlenih je 103 zdravstvenih delavcev in 14 ne zdravstvenih delavcev (delavci v 

upravi, vzdrževalec tehnik, čistilke in receptor). 

 
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je bila na dan 31.12.2017 naslednja zaposlitvena 

struktura:  

 

Tabela 11: Zaposlitvena struktura v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica 

STOPNJA IZOBRAZBE 2017 Struktura 

VIII. Specialist 11 9,4 % 

VII. Zdravnik, zobozdravnik 4 3,4 % 

VII. Specializant 7 6,00 % 

VII. Diplomirana medicinska sestra in zdravstveniki 26 22,2 % 

VII. Ostali visoka izobrazba 19 16,2 % 

V. Srednja med. sestra, zdravstvenik 40 34,2 % 

V. Ostali srednja izobrazba 3 2,6 % 

IV. Poklicna izobrazba 3 2,6 % 

III. 2 1,7 % 

II. 2 1,7 % 

SKUPAJ 117 100 % 

 

Po izvedbi investicije se ne predvideva sprememba števila zaposlenih.  

 

6.7 Predvideni viri financiranja  

 

6.7.1 Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah 

 

Občina Slovenska Bistrica bo prijavila predmetno investicijo na Javni razpis za sofinanciranje 

investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki bodo 

sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za 

leta trajanja investicije. 

 

Ministrstvo za zdravje sofinancira investicije glede na razpoložljiva sredstva skladno z Zakonom 

o financiranju občin. Občina Slovenska Bistrica je upravičena do obsega sofinanciranja investicij 

na področju zdravstva v višini do 90 % upravičenih stroškov (skladno z koeficientom razvitosti 

občin. Neupravičen strošek sofinanciranja iz javnega razpisa je nadgradnja motornega vozila ter 

davek na dodano vrednost. 
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Tabela 12: Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah 

 

 Dinamika financiranja – LETO 2018 

Opis Vrednost 

investicije skupaj 

Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Investicija – motorno vozilo 38.000,00 € 31.147,54 € 6.852,46 € 

Viri financiranja 

Ministrstvo za zdravje 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

Občina Slovenska Bistrica 18.000,00 € 11.147,54 €  6.852,46 € 

 

90 % upravičenih stroškov (skladno s koeficientom razvitosti občine Slovenska Bistrica) znaša 

28.032,79 €. Ker ta znesek presega najvišji možni znesek sofinanciranja (20.000,00 €), bo 

Ministrstvo za zdravje financiralo 20.000,00 €, preostali del upravičenih stroškov pa krije Občina 

Slovenska Bistrica.  

Neupravičeni stroški so stroški DDV. 

 

 Dinamika financiranja – LETO 2019 

Opis Vrednost 

investicije skupaj 

Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Investicija – nadgradnja vozila 46.100,00 € 0,00 € 46.100,00€ 

Viri financiranja 

Ministrstvo za zdravje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Zdravstveni dom Slovenska 

Bistrica 

46.100,00 € 0,00 € 46.100,00 € 

 

Celoten znesek investicije nadgradnje vozila je neupravičen, saj Ministrstvo za zdravje tega 

zneska ne financira. 

 

6.7.2 Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah 

 

Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah so enaki virom in dinamiki financiranja po stalnih 

cenah, saj se bo investicija zaključila v roku krajšem od enega leta od ocenjene vrednosti 

investicije. 
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6.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 

 
Predmetna investicija je neprofitne narave. Ekonomska upravičenost projekta se kaže v 

zagotavljanju nedenarnih koristi, ki jih bo naložba imela za uporabnike storitev, ki jih zagotavlja 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica in je upravičen s širšega družbenega razvojnega in 

socialnega vidika. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:  

- ohranilo in povečevalo se bo zdravljenje v ZD Slovenska Bistrica, kar bo posledično 

pomenilo poseljenost, rast in razvoj tega območja;  

- pozitiven učinek predvsem na povečanju kvalitete življenja prebivalcev in počutju 

prebivalcev.  

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:  

- z implementacijo projekta se bodo vzpostavili ugodni pogoji za izvajanje zdravljenja 

bolnikov na območju občine Slovenska Bistrica, občine Makole, občine Oplotnica in občine 

Poljčane. 

 

Koristi, ki jih investicija prinaša na socialnem področju:  

- večja varnost pacientov in zaposlenih;  

- investicija bo pripomogla k razvitosti socialne infrastrukture.  

 

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za delo, ki 

bodo omogočali izvajanje kakovostnih storitev za vse občane občine ustanoviteljice in ostalih 

uporabnikov storitev.  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 

PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

DOKUMENTACIJE  
 

Skladno s 4. členom ''Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16), je za 

investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 100.000,00 € potrebno pripraviti Dokument 

identifikacije investicijskega projekta, ki se ga lahko ustrezno prilagodi,  vendar pa vsebuje vse 

ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.  

 

Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razviden namen in upravičenost 

investicije, zato je smiselno, da se sprejme sklep o potrditvi izvedbe investicije. 

 

Pripraviti pa je potrebno še razpisno dokumentacijo za Javno naročilo za predmetno investicijo, 

ki ga bo pripravilo in objavilo Ministrstvo za zdravje. 
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