
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 007-435/2021/87
Datum: 12. 11. 2021

Zadeva: Dodatne informacije in pojasnila na dopis št. 007-435/2021/32

Zveza:    Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 
2021 do 2031

VSI ZDRAVSTEVNI DOMOVI
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE
ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE



2

Spoštovani,

Vezano na posredovani dopis št. 007-435/2021/32 z zadevo »Poziv za posredovanje izpolnjene 
tabele prioritetnih investicij za 10 letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju« pošiljamo 
dodatne informacije in pojasnila, ki izhajajo iz vprašanj posameznih zdravstvenih domov na 
posredovani dopis in priloge obeh tabel.

Kot že omenjeno v besedilu dopisa je poziv namenjen, pridobivanju informativnih podatkih o 
planu investicij posameznih zdravstvenih domov (Tabela 1) in pridobivanju osnovnih informacijo 
o obstoječem stanju (Tabela 2). Podatki bodo služili kot osnova za pripravo javnega razpisa za 
(so)financiranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS.

Glede na predvidena sredstva tako v letu 2021 kot 2022 želimo objavo prvega javnega razpisa 
izvest i  v  na jk ra jšem možnem času za pro jek te ,  k i  so  pr ip rav l jen i  za  izvedbo.  

Predvidevamo, da so projekti, ki so že pripravljeni za izvedbo usklajeni tako z občino kot 
vodstvom zdravstvenih domov, ostali srednje ročne plane pa je potrebno zaznati in po ustaljenih 
postopkih pripravljati in pripraviti dokumentacijo na način, da se bo posamezni javni zavod 
prijavil na javni razpis. 

Priprava Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 
2021 do 2031 se je usklajevalo in pripravljalo od meseca maja 2021. Združenje občin vas je 
jeseni pozvalo za informativne podatke o investicijah zato predvidevamo, da so bile vse občine 
informirane o pripravi zakona. Iz tega razloga prosimo, da v roku posredujete zahtevane 
podatke. Rok podaljšamo glede na ta dopis do 19.11.2021.

V nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila glede posredovanih vprašanj posameznih 
zdravstvenih zavodov na posredovani dopis in priloge:

- Posredujemo vam popravljeno Prilogo 1, s spremenjenim stolpcem G, kjer navedite 
oceno kvadrature prenov ali novogradenj na neto površino.

- V Prilogi 1 se za leto 2021 navedejo investicije, ki so že v teku. 
- V Prilogi 1 se navede vse novogradnje, prenove, vso medicinsko in informacijsko 

opremo za vse investicije, ki se jih planira v naslednjih 10 letih.
- V Prilogi 2  je potrebno v stolpcu G navesti fizično število vseh ambulant in programov 

na posameznih lokacijah. Upošteva se vse dejavnosti in storitve, ki jih izvaja ZD.
Navesti je potrebno podatke za vse izvajalce, ločeno prikazano za javne in 
koncesionarje.

- V Prilogi 2 se navaja število opredeljenih pacientov in uporabna neto kvadratura.
- Tabele  izpolni in posreduje Zdravstveni dom, ki se uskladi z nosilno občino in občinami 

soustanoviteljicami.

S spoštovanjem.

Pripravil: 
Jure Dolinar 
sekretar

Franc Vindišar
Državni sekretar

Priloga:
- kot navedeno v besedilu – popravljena tabela 1
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Vročiti – po e-pošti:
- naslovnikom po elektronski pošti.
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