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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 v Uradnem listu RS  dne 26.05.2017, objavilo javni razpis za prijavo 

predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene 

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


    

dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva 

za zdravje ter vključene v  načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije. 

  

Skladno z razpisnimi pogoji so do sofinanciranja upravičeni občinski investicijski projekti na 

področju primarne zdravstvene dejavnosti, ki vključujejo nakup terminalov za reševalne 

postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči, terminalov za uporabo v reševalnih vozilih za 

nenujne prevoze in nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico. 

 

Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov Pravilnik o službi nujne medicinske 

pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15-popr.)), s katerim je reorganiziralo sistem nujne 

medicinske pomoči. Pravilnik na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske 

pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo 

urgentnih centrov, ki so začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik določa tudi, da bo 

dispečerska služba zdravstva koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip 

nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne 

medicinske pomoči (natančneje bo organizacija te službe definirana v posebnem pravilniku). 

Vzpostavitev dispečerske službe zdravstva se načrtuje v letu 2017. 

 

Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci 

službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo 

uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-

9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. 

Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo 

lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva 

omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito 

usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta 

način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.  

 

Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustrezno opremo, se bodo 

začeli vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je tudi v merilih večja teža 

dana kriteriju opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti 

mobilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja 

dispečerskega sistema zdravstva. 

 

Enote, ki so mobilne enote nujne medicinske pomoči (NMP) že opremile s terminali, lahko 

pristopijo k opremljanju nenujnih reševalnih prevozov, saj se v skladu s Pravilnikom o 

prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) reševalna vozila na poziv 

dispečerske službe vključujejo tudi v sistem NMP. 

 

Namen investicije je sofinanciranje nakupa mobilnih in ročnih terminalov ter avtomatskih 

zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico, za uporabo v nujni medicinski pomoči, v 

dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti 

ter za zagotavljanje mreže javno dostopnih AED za leto 2017. 

 

 

Cilji investicije so: 

 nakup 4 mobilnih radijskih terminalov 

 nakup 16 ročnih radijskih terminalov 

 nakup 5 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico 

 



    

 

V skladu z navedenim javnim razpisom in glede na zgoraj opredeljene stroške, se višina 

sofinanciranja določi na podlagi koeficienta razvitosti občine za leto 2016 in 2017, 

določenega na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur.l.RS, št. 

103/15), ki znaša 0,99. Skladno z navedeno Uredbo je Občina Slovenska Bistrica upravičena 

do sofinanciranja investicij v višini 90% vrednosti investicije, brez davka na dodano vrednost, 

hkrati pa skladno z razpisnimi pogoji najvišji znesek sofinanciranja za posamezni terminal ne 

sme preseči: 

 600,00 € brez DDV za mobilni terminal,  

 774,00 € brez DDV za ročni terminal in 

 2.000,00 € brez DDV za avtomatski zunanji defibrilator z omarico. 

Pri nabavi so tako upoštevane naslednje vrednosti: 

 600,00 € brez DDV za mobilni terminal (najvišji možni znesek) 

 729,00 € brez DDV za ročni terminal (90% nabavne vrednosti) in 

 1.395,00 € brez DDV za avtomatski zunanji defibrilator z omarico (90% nabavne 

vrednosti). 

DDV ni predmet sofinanciranja. 

 

Nabavljena oprema se bo uporabljala v enoti nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma 

Slovenska Bistrica in bo omogočala pogoje za vključitev v dispečerski sistem zdravstva 

skladno s Pravilnikom, ki pomeni boljšo organizacijo dela te službe in optimalnejšo izrabo 

resursov. Dispečerska služba zdravstva bo koordinirala delovanje ekip nujne medicinske 

pomoči in ekip nujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev 

službe nujne medicinske pomoči, s čimer bo pripomogla k višji kakovosti storitev reševalne 

službe. Poleg izvajanja nujen medicinske pomoči se bo oprema uporabljala tudi za izvajanje 

nenujnih prevozov, avtomatski zunanji defibrilatorji pa bodo namenjeni razširitvi mreže javno 

dostopnih defibrilatorjev oz. bodo predani v uporabo enotam prvih posredovalcev, vključenih 

v sistem nujne medicinske pomoči. 

 

 

 

VI.    FINANČNE POSLEDICE 

 

Vrednost  opreme  je ocenjena na 29.072,60 Eur. Glede na razpisne pogoje javnega razpisa se 

delež sofinanciranja s strani ministrstva ocenjuje v višini 21.039,00. Ostala sredstva 

(8.033,60) bo zagotovil Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, tako, da proračun občine 

Slovenska Bistrica ne bo obremenjen  z dodatnimi  finančnimi obremenitvami. 

 

 

 

 

VII.    PREDLOG SKLEPA  

 

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

naslednji 

 

 



    

S K L E P   

 

I. 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega 

projekta – nakup mobilnih in ročnih terminalov ter avtomatskih  zunanjih defibrilatorjev 

z zunanjo omarico  

 

 

II. 

Investicijski projekt nakup mobilnih in ročnih terminalov ter avtomatskih  zunanjih 

defibrilatorjev z zunanjo omarico  se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-

2019. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

                                                                                  Irena JEREB,  

                                                                                   vodja oddelka 

 

 

 

 

 

 Priloga: 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta –  nakup mobilnih in ročnih 

terminalov ter avtomatskih  zunanjih defibrilatorjev z zunanjo omarico 
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1 KRATEK POVZETEK 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava nameravano naložbo v nakup 
radijskih terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči ter za 
uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze (t.i. »ročni in mobilni terminali«) ter nakup 
avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico za uporabo v Nujni medicinski 
pomoči v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Osnovni razlog za naložbo je reorganizacija 
sistema nujne medicinske pomoči, skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči 
(v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je oktobra leta 2015 sprejelo Ministrstvo za zdravje in določa 
smernice za organizacijo urgentnih centrov, ki so začeli delovati v začetku leta 2016. Z 
namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci 
službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo 
uporabo omrežja DMR ter s tem vključitev v dispečersko kontrolo. Na ta način bodo resursi 
sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.  
 
Občina Slovenska Bistrica bo naložbo prijavila na »Javni razpis za prijavo predlogov 
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 
Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter 
vključene v Načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za zdravje v Uradnem listu št. 26/2017, dne 26. 5. 2017. Skladno z razpisnimi 
pogoji so do sofinanciranja upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne 
zdravstvene dejavnosti, ki vključujejo nakup terminalov in avtomatskih zunanjih 
defibrilatorjev za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči in pri nenujnih 
prevozih.  
 
Skupna vrednost naložbe znaša 29.072,60 €. Predviden znesek sofinanciranja investicije s 
strani Ministrstva za zdravje znaša 21.039,00 €, preostala sredstva v višini 8.033,60 € pa bo 
zagotovil Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.  
 
Predviden rok za izvedbo javnega razpisa za nakup opreme je konec avgusta 2017, za nakup 
opreme pa konec oktobra 2017.  
 
Investitor bo pri nakupu opreme upošteval zahtevane minimalne standarde za nakup 
terminalov, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji in podrobneje opisani v pričujočem 
DIIP v poglavju 6.2.  
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2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV 

 

2.1   Predstavitev nosilca in investitorja projekta 

 
Nosilec projekta je Občina Slovenska Bistrica kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma 
Slovenska Bistrica.  Odgovorna oseba občine je župan, dr. Ivan Žagar. 
 

 
 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41  
spletna stran:: http://www.slovenska-bistrica.si   
e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 
matična št.: 5884250 
davčna št.: 49960563 
šifra dejavnosti: 75.110 
transakcijski račun: 01313-0100009691 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
dr. IVAN ŽAGAR,  
ŽUPAN OBČINE SLOV. BISTRICA 

  
telefon : 02 843 28 10 

 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

 
IRENA JEREB,  
VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

  
telefon: 02 843 28 41 

 e-naslov: irena.jereb@slov-bistrica.si 

  
 

 
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.  
 
Po površini 260,1 km2 je največja občina v Podravju. V 1. polletju leta 2017 je tukaj živelo 
25.468 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 97,7 prebivalcev na km2 uvršča med redkeje 
naseljena območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v 

http://www.slovenska-bistrica.si/
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skladu z določili statuta Občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega 
prava.  

 
Investitor projekta in uporabnik investicije je Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. 
Odgovorna oseba ZD je direktorica Jožefa Lešnik – Hren, dr. med., spec. šol. med.. 
 

 
 
 

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 
Partizanska ulica 30 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
telefon: +386 (0) 2 843 27 30 fax: + 386 (0) 2 818 19 03  
spletna stran:: http://www.zd-sb.si   
e-naslov: zd-slov.bistrica@siol.net 
matična št.: 5114357 
davčna št.: SI97979287 
transakcijski račun: SI56 0131 3603 0924 244 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
JOŽEFA LEŠNIK-HREN, dr. med., spec. šol. med. 
DIREKTORICA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOV. 
BISTRICA 

  
telefon : 02 843 27 30 

 e-naslov: zd-slov.bistrica@siol.net 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

 
ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 
1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem 
novih občin je ZD 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 ZD 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.  

 

2.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

 
Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).   
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RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA 
BISTRICA  
Trg svobode 5  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
telefon: +386 (0) 2 843 02 46  
spletna stran: http://www.ric-sb.si   e-naslov: info@ric-sb.si 
matična št.: 1510045 
davčna št.: SI72326018 
šifra dejavnosti: 75.130 

ODGOVORNA OSEBA    
Mag. MONIKA KIRBIŠ ROJS, DIREKTORICA 
 
telefon: 02 620 22 72 
e-naslov: monika.kirbis-rojs@slov-bistrica.si 
 
 
Podpis:                                               Žig 
 
 
 
 
 

 
RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. 
Je razvojno - podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja 

podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S 
svojimi svetovalnimi storitvami posega tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. 
Svoje aktivnosti usmerja v izvajanje štirih sklopov dejavnosti: 

 razvoj podjetništva, 
 lokalni in regionalni razvoj, 
 razvoj turizma, 
 razvoj podeželja. 

 

2.3   Upravljavec investicije 

 
Upravljavec investicije bo Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Podatki o upravljavcu so 
podani v točki 2.1. 

 

  

http://www.ric-sb.si/
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1   Podravska regija 

 
Občina Slovenska Bistrica se nahaja v podravski statistični regiji, katere ime je pogosto 
povezano z velikimi razvojnimi problemi. Indeks razvojne ogroženosti znaša 123,9, s čimer se 
po svoji nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi regijami.  
 
Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v 
preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi 
delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno 
prometno povezanost in neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v 
strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, 
v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in 
socialno nestabilnih območjih. 
 
Slika 3-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica  
 

 
Vir: www.zdruzenjeobcin.si 

 
V geografskem smislu podravska regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7% slovenskega 
ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s 
koroško in savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo. Na severu meji na 
Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško. 

 

Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je v začetku leta 2017 živelo 322.043 
prebivalcev. Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer 
počasi, vendar konstantno upada. Kažejo se neugodni demografski trendi – upadanje števila 
prebivalstva in nizka rodnost povzročata staranje prebivalstva.  
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Tabela 3-1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.241 2.065.895 

Podravska 323.343 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,80 15,76 15,74 15,70 15,69 15,67 15,57 15,59 

Vir: www.stat.si 

 

3.2   Občina Slovenska Bistrica 

 
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.  Razprostira se na 260,1 km2 in nudi prostor 25.468 prebivalcem (Statistični urad RS, 
2017).  
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj 
občin precejšnje razlike v razvitosti.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2016 in 2017, izračunan na podlagi 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 103/15, znaša 0,99, s čimer se 
občina uvršča tik pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v 
infrastrukturni opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 97,91 prebivalcev/km2. 
Število prebivalcev v občini se povečuje, kar je posledica priseljevanja iz podeželja v mesto.  
 
Tabela 4-2: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenska Bistrica 24.731 24.919 25.189 25.191 25.176 25.373 25.406 25.468 
Vir: www.stat.si 

 
V skladu z občim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje 
povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim 
povprečjem.  
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Tabela 4-3: Demografski kazalniki za občino Slovenska Bistrica 

  
Spol - SKUPAJ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Povprečna starost (leta) 40,3 40,5 40,6 41 41,3 41,5 42,0 42,1 

Indeks staranja 97,5 96,7 96,7 97,5 100,5 102,7 107,6 108,7 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 15 15,1 15,1 15,3 15,5 15,7 15,7 15,8 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 70,4 70,2 70,3 69,7 69 68,2 67,4 67,0 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 14,6 14,6 14,6 14,9 15,5 16,1 16,9 17,2 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 2,7 2,9 2,9 3 3,3 3,6 3,9 4,0 

Vir: www.stat.si 

 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 10,6 % (Statistični urad RS, december 
2016) in je nižja od slovenskega povprečja za 1,9 %. Povprečna mesečna neto plača znaša 
966,34 €, kar je slabih 7% pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, februar 2017). Po 
podatkih AJPES (2017) je na območju občine registriranih 683 gospodarskih družb in zadrug 
(d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., zadruge) ter 1.035 samostojnih podjetnikov. Število delovno 
aktivnega prebivalstva znaša 7.715, od tega 6.732 zaposlenih oseb in 983 samozaposlenih 
(Statistični urad RS, december 2016). Delež zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev je pod 
državnim povprečjem, delež samozaposlenih, zlasti samozaposlenih kmetov pa močno 
presega slovensko povprečje. 
 
Tabela 4-4: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja 
registrirane brezposelnosti v občini  

 December 2016 

Delovno aktivno 
prebivalstvo 

Registrirane 
brezposelne osebe 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

SLOVENIJA 824.485 99.615 10,8 

Slovenska Bistrica 10.216 1.217 10,6 

 
 

3.3   Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki 
ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska 
Bistrica, z nastajanjem novih občin pa je zavod pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so 
poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine Oplotnica, Poljčane in Makole. ZD 
Slovenska Bistrica sodi med posredne uporabnike proračuna. 
 
Dejavnost ZD 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. ZD zagotavlja zdravstveno varstvo za okoli 
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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.  
 
 
ZD Slovenska Bistrica deluje na naslednjih lokacijah:  

 Slovenska Bistrica (3 lokacije: matična stavba na Partizanski 30, OŠ Poh. odreda, 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 ZD razpolaga.  
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4 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE  

 
 
Glede na območje izvajanja zdravstvene dejavnosti je velik obseg dela tudi v enoti nujne 
medicinske pomoči. Vozila Reševalne službe Slovenska Bistrica so v letu 2016 opravila 9.187 
prevozov pacientov, kar znaša 25 prevozov na dan. Prevozili so 333.145 dejanskih 
kilometrov, kar je 7.422 kilometrov manj kot leta 2015. V letu 2016 so opravili 1.306 nujnih 
intervencij, od tega 736 intervencij z zdravnikom in 570 intervencij z nujnimi reševalnimi 
prevozi. V povprečju to v letu 2016 dnevno znaša 3,57 intervencij. 
 
Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov Pravilnik o službi nujne medicinske 
pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15-popr.)), s katerim je reorganiziralo sistem nujne 
medicinske pomoči. Pravilnik na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske 
pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo 
urgentnih centrov, ki so začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik določa tudi, da bo 
dispečerska služba zdravstva koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip 
nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne 
medicinske pomoči (natančneje bo organizacija te službe definirana v posebnem pravilniku). 
Vzpostavitev dispečerske službe zdravstva se načrtuje v letu 2017. 
 
Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci 
službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo 
uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-
9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. 
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo 
lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva 
omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih 
učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. 
Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.  
 
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustrezno opremo, se bodo 
začeli vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je tudi v merilih večja teža 
dana kriteriju opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba 
opremiti mobilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja 
dispečerskega sistema zdravstva. 
 
Enote, ki so mobilne enote nujne medicinske pomoči (NMP) že opremile s terminali, lahko 
pristopijo k opremljanju nenujnih reševalnih prevozov, saj se v skladu s Pravilnikom o 
prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) reševalna vozila na poziv 
dispečerske službe vključujejo tudi v sistem NMP. 
 
Nabava avtomatskih zunanjih defibrilatorjev AED služi dvema ciljema: 

1. Vzpostavitev mreže javno dostopnih AED v okoljih, kjer lokalna enota NMP 
identificira potrebo zaradi daljših dostopnih časov.  

2. Opremljanje enot prvih posredovalcev, ki se v skladu s Pravilnikom o službi 
NMP vključujejo v sistem NMP.   
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Namen investicije je sofinanciranje nakupa mobilnih in ročnih terminalov ter avtomatskih 
zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico, za uporabo v nujni medicinski pomoči, v 
dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti 
ter za zagotavljanje mreže javno dostopnih AED za leto 2017. 
 
 
Cilji investicije so: 

 nakup 4 mobilnih radijskih terminalov 

 nakup 16 ročnih radijskih terminalov 

 nakup 5 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico 

za uporabo v NMP Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, za izvajanje nenujnih prevozov in 
za zagotavljanje javno dostopne mreže avtomatskih zunanjih defibrilatorjev oz. njihovo 
zagotovitev enotam prvih posredovalcev.  
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5 PREDSTAVITEV VARIANT 

 
Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer: 
 

 varianta »BREZ« investicije; 

 varianta »Z« investicijo. 
 
Odločil se je za varianto 2. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

5.1   Scenarij brez investicije 

 
V tem primeru so investicijski stroški enaki 0. Varianta brez investicije ne bo omogočala 
organizacije dela nujne medicinske pomoči v skladu z veljavnim Pravilnikom, zaradi česar se 
izvajalci službe nujne medicinske pomoči ne bodo mogli vključiti v sistem dispečerske službe 
zdravstva, ki bo omogočala bolj optimalno uporabo resursov sistema nujne medicinske 
pomoči, hkrati pa bo še naprej ostalo stanje pomanjkanja javno dostopnih avtomatskih 
defibrilatorjev.  
 
Iz tega razloga ta varianta za investitorja ni sprejemljiva.   
 

5.2   Scenarij z investicijo 

 
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z 
razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, je Ministrstvo za zdravje 
objavilo razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih 
ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017, pri katerem bo na 
podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS1617 in Pravilnikom, finančno sodelovala tudi 
Republika Slovenija. 
 
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirani 
iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja 
izvedbe izbranega investicijskega projekta. 
 

Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci 
službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo 
uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-
9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. 
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo 
lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva 
omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih 
učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. 
Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni. 
 



Dokument identifikacije investicijskega projekta NAKUP MOBILNIH IN ROČNIH TERMINALOV TER AVTOMATSKIH 
                                                                                                     ZUNANJIH DEFIBRILATORJEV Z ZUNANJO OMARICO 

 
14 

 

Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustrezno opremo, se bodo 
začeli vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je v merilih večja teža dana 
kriteriju opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti 
mobilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja 
dispečerskega sistema zdravstva. 
 
Enote, ki so mobilne enote NMP že opremile s terminali, lahko pristopijo k opremljanju 
nenujnih reševalnih prevozov, saj se v skladu s Pravilnikom o prevozih pacientov (Uradni list 
RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) reševalna vozila na poziv dispečerske službe vključujejo tudi v 
sistem NMP. 
 
Nabava AED služi dvema ciljema: 

1. Vzpostavitev mreže javno dostopnih AED v okoljih, kjer lokalna enota NMP 
identificira potrebo zaradi daljših dostopnih časov.  

2. Opremljanje enot prvih posredovalcev, ki se v skladu s Pravilnikom o službi 
NMP vključujejo v sistem NMP.   

 
Nameravana investicija zagotavlja pogoje za vključitev enot ZD Slov. Bistrica v izvajanje 
aktivnosti novo zasnovanega dispečerskega sistema zdravstva skladno s Pravilnikom, ki 
pomeni boljšo organizacijo dela te službe in optimalnejšo izrabo resursov. Istočasno bo z 
nabavo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev okrepljena mreža javno dostopnih 
defibrilatorjev oz. bodo z njimi opremljeni prvi posredovalci.  
 
Zaradi navedenega je investicija upravičena in potrebna.   
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 

6.1 Vrsta investicije 

 
Investicija zajema nakup mobilnih in ročnih radijskih terminalov za reševalne postaje za 
uporabo v nujni medicinski pomoči ter za izvajanje nenujnih prevozov. Poleg tega investicija 
zajema tudi nabavo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev z zunanjo omarico. Oprema bo 
služila za koordinacijo delovanja ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter 
vodenje evidence razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči, kot 
to določa Pravilnik, ob tem pa se bo z nabavo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev okrepila 
mreža javno dostopnih defibrilatorjev na območju občine Slovenska Bistrica oz. se bodo z 
njimi opremile enote prvih posredovalcev. 
 

6.2 Minimalni standardi za nakup terminalov za reševalne postaje 

 
Investitor bo pri nabavi opreme upošteval minimalne standarde za nabavo terminalov za 
reševalne postaje z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: 
 

1. MOBILNA RADIJSKA POSTAJA DM 4601: 
 

Frekvenčni doseg 136 – 174 MHz  
Pasovna širina kanala 12,5 kHz  
Vrsta modulacije: 11K0F3E (FM modulacija)  
7K60FXE & 7K60F1E (12,5kHz 4FSK digitalna modulacija za govor)  
7K60F1D & 7K60FXD (12,5kHz 4FSK digitalna modulacija za podatke)  
Sodostop TDMA  
Možnost dela analogno in digitalno – programsko nastavljivo po kanalih  
Minimalno število kanalov 1000  
Nastavitev kanala po celem frekvenčnem spektru brez servisnega posega za RX in TX  
Nižja oddajna moč 1-25 W nastavljiva 
Višja oddajna moč 25-45 W nastavljiva  
Maksimalna deviacija pri 12,5kHz ±2,5 kHz  
Intermodulacija 70 dB  
Izpis kanala numeričen ali alfanumeričen na osvetljenem polno barvnem 5 vrstičnem zaslonu  
Stabilnost frekvence sprejemnika ±0,5 PPM  
Stabilnost frekvence oddajnika ±0,5 PPM  
Analogna občutljivost ≥ 0,30 µV za 12dB SINAD  
Digitalna občutljivost ≥ 0,3 µV pri 5% BER  
Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1, -2, -3  
Prenos podatkov IP preko USB vmesnika  
Integriran bluetooth 2.1+ EDR  
Programiranje preko integriranega bluetooth vmesnika  
Integriran GPS modul v radijskem terminalu  
Odpornost na vodo in prah IP 54 MIL-STD  



Dokument identifikacije investicijskega projekta NAKUP MOBILNIH IN ROČNIH TERMINALOV TER AVTOMATSKIH 
                                                                                                     ZUNANJIH DEFIBRILATORJEV Z ZUNANJO OMARICO 

 
16 

 

Temperaturno območje delovanja ( -30°C do +60°C)  
Temperatura skladiščenja (-40°C do +85°C)  
Radijska postaja omogoča tronivojsko enkripcijo oziroma šifriranje 
 
Opomba: Za fiksno oziroma stacionarno postajo se potrebuje še napajalnik (pretvornik) in 
ustrezno anteno za montažo na streho.  
 

2. ROČNA RADIJSKA POSTAJA DP 4801E: 
 
Pasovna širina kanala 12,5 kHz 
Vrsta modulacije: 11K0F3E(FM modulacija) 
7K60FXE&7K60F1E (12,5kHz 4FSK digitalna modulacija za govor) 
Sodostop TDMA 
Možnost dela analogno in digitalno – programsko  nastavljivo po kanalih 
Minimalno število kanalov 1000 
Nastavitev kanala po celem frekvenčnem spektru brez  servisnega posega za RX in TX 
Nižja oddajna moč = 1W 
Višja oddajna moč = 5W 
Maksimalna deviacija pri 12,5kHz ±2,5 kHz 
Intermodulacija 70 dB 
Izpis kanala numeričen ali alfanumeričen na osvetljenem  
polno barvnem 5 vrstičnem zaslonu 
Stabilnost frekvence sprejemnika ±0,5 PPM 
Stabilnost frekvence oddajnika ±0,5 PPM 
Analogna občutljivost ≥ 0,30 µV za 12dB SINAD 
Digitalna občutljivost ≤ 0,25 µV 
Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1, -2, -3 
Prenos podatkov IP prek  USB vmesnika 
Integriran bluetooth 2.1+ EDR 
Programiranje prek  integriranega bluetooth vmesnik 
Integriran GPS modul v radijskem terminalu 
Odpornost na vodo in prah IP 57 
Temperaturno območje delovanja: (-30°C do +60°C) 
Temperatura skladiščenja: (-40°C do +85°C) 
Baterija Li-Ion z možnostjo inteligentnega polnjenja in  kapaciteto ≥ 1600mA ter rezervno 
baterijo Li-Ion s kapaciteto 2250 mAh Hi-Cap, operativno delovanje 14h, omogočiti delo od -
10 °C do +60 °C, brez spomina 
Ustrezen inteligentni polnilec 
Radijska postaja omogoča tronivojsko enkripcijo oziroma šifriranje 
 
 
 
3. Tehnične zahteve za  avtomatski zunanji defibrilator - AED 
 

1. Imeti mora vgrajen senzor za zaznavanje električne aktivnosti. V primeru, da je 
električna aktivnost pri pacientu zaznana, AED ne sme dovoli možnosti oddajanja 
električnega sunka.  
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2. Omogočati mora enostavno manipulacijo: vklop, analiza in  električni sunek z 
enostavnimi ukaznimi gumbi. 

3. Omogočeni morajo biti stiski prsnega koša (masaža srca) v fazi polnjenja aparata. 
4. Opremljen mora biti z vizualni in zvočnimi pomagali za vodenje izvajalca oživljanja. 
5. Glasovni vodnik v slovenskem jeziku, skladno  s smernicami oživljanja ERC  (Evropski 

svet za reanimacijo).  
6. Aparat mora imeti omogočeno  prilagoditev delovanja ob spremembah smernic 

oživljanja ERC. 
7. Samodejna analiza stanja pacienta. 
8. Čas cikla od analize ritma do razpoložljivosti električnega sunka manj kot 20 sekund. 
9. Imeti mora funkcijo za blokado analize v primeru zunanjih motenj (Motion 

detection). 
10. Imeti mora bifazični način defibrilacije z energijo v skladu s smernicami oživljanja ERC.  
11. Imeti mora vgrajeno samodejno ciklusno preverjanje baterije (prisotnost in 

brezhibnost), elektronskega sistema in programske opreme. 
12. Baterija aparata mora zagotavljati delovanje 5 let stanju pripravljenosti , oziroma 

mora omogočati vsaj 100 električnih sunkov in vsaj 6 ur delovanja. Vgrajen mora biti 
sistem, ki opozarja na iztrošenost baterije. 

13. Aparat mora delovati v temperaturnem okolju vsaj od -5 do 40 0C ter mora biti  
odporen na udarce, vlago  in vodo (Odpornost: IEC 60529 class IP55). 

14. Aparat mora omogočati snemanje podatkov intervencije  in  možnost prenosa 
podatkov v nadaljnjo obdelavo  

15. Garancijska doba za aparat mora biti vsaj šest let. 
16. Masa aparata z baterijo ne sme presegati 3 kg. 
17. Komplet mora vsebovati torbico, aparat, 2 para elektrod za odrasle, škarje, britvico in 

žepno dihalno masko.  
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7 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

7.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Skupna vrednost naložbe je 29.072,60 € z vključenim DDV.  
 
Tabela 7-1: Vrednost investicije po stalnih cenah 

  Leto 2017 

 Cena na 
enoto 

Število 
enot 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost 
z DDV 

Nakup mobilnih 
terminalov 

780,00 4 3.120,00 686,40 3.806,40 

Nakup ročnih terminalov 810,00 16 12.960,00 2.851,20 15.811,20 

Nakup avtomatskih 
zunanjih defibrilatorjev z 
omarico 

1.550,00 5 7.750,00 1.705,00 9.455,00 

 Skupaj vrednost investicije   23.830,00 5.242,60 29.072,60 

 
 
Občina Slovenska Bistrica bo naložbo prijavila na »Javni razpis za prijavo predlogov 
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 
Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter 
vključene v Načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije,« ki ga je objavilo 
Ministrstvo za zdravje v Uradnem listu št. 26/2017, dne 26. 5. 2017. Skladno z razpisnimi 
pogoji so do sofinanciranja upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne 
zdravstvene dejavnosti, ki vključujejo nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v 
nujni medicinski pomoči, terminalov za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze in 
nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico. 
 
V skladu z navedenim javnim razpisom in glede na zgoraj opredeljene stroške, se višina 
sofinanciranja določi na podlagi koeficienta razvitosti občine za leto 2016 in 2017, 
določenega na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur.l.RS, št. 
103/15), ki znaša 0,99. Skladno z navedeno Uredbo je Občina Slovenska Bistrica upravičena 
do sofinanciranja investicij v višini 90% vrednosti investicije, brez davka na dodano 
vrednost, hkrati pa skladno z razpisnimi pogoji najvišji znesek sofinanciranja za posamezni 
terminal ne sme preseči: 

 600,00 € brez DDV za mobilni terminal,  

 774,00 € brez DDV za ročni terminal in 

 2.000,00 € brez DDV za avtomatski zunanji defibrilator z omarico. 

Pri nabavi so tako upoštevane naslednje vrednosti: 

 600,00 € brez DDV za mobilni terminal (najvišji možni znesek) 

 729,00 € brez DDV za ročni terminal (90% nabavne vrednosti) in 
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 1.395,00 € brez DDV za avtomatski zunanji defibrilator z omarico (90% nabavne 

vrednosti). 

DDV ni predmet sofinanciranja. 
 
Tabela 7-2: Upravičeni stroški investicije 

 Leto 2017 

 Vrednost brez 
DDV 

DDV Skupaj upravičeni 
stroški 

Nakup mobilnih 
terminalov 

2.400,00 0,00 2.400,00 

Nakup ročnih 
terminalov 

11.664,00 0,00 11.664,00 

Nakup 
avtomatskih 
zunanjih 
defibrilatorjev z 
omarico 

6.975,00 0,00 6.975,00 

Skupaj 21.039,00 0,00 21.039,00 

 
 
Tabela 7-3: Neupravičeni stroški investicije 

 Leto 2017 

 Vrednost brez 
DDV 

DDV Skupaj 
neupravičeni 

stroški 

Nakup mobilnih 
terminalov 

720,00 686,40 1.406,40 

Nakup ročnih 
terminalov 

1.296,00 2.851,20 4.147,20 

Nakup 
avtomatskih 
zunanjih 
defibrilatorjev z 
omarico 

775,00 1.705,00 2.480,00 

Skupaj 2.791,00 5.242,60 8.033,60 

 
  

7.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Obdobje od dneva določitve investicijskih stroškov po stalnih cenah (junij 2017) do konca 
izvedbe investicije (oktober 2017) je krajše od enega leta, zato je ocena vrednosti 
investicijskih stroškov po tekočih cenah ter vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov 
investicije v tekočih cenah enaka oceni investicijskih stroškov po stalnih cenah in je posebej 
ne prikazujemo. 
 



Dokument identifikacije investicijskega projekta NAKUP MOBILNIH IN ROČNIH TERMINALOV TER AVTOMATSKIH 
                                                                                                     ZUNANJIH DEFIBRILATORJEV Z ZUNANJO OMARICO 

 
20 

 

8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 

8.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).  
 
Občina Slovenska Bistrica bo v primeru dodelitve sredstev s strani Ministrstva za zdravje 
investicijo vključila v Načrt razvojnih programov občine.  
 

8.2 Opis lokacije 

 

8.2.1 Makrolokacija 

 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je lociran na območju občine Slovenska Bistrica, v 
podravski regiji (v celoti se izvaja na ozemlju Republike Slovenije). Nahaja se v krajevni 
skupnosti Pohorski odred, v naselju Slovenska Bistrica.    
 
Svojo dejavnost ZD Slovenska Bistrica izvaja na območju občin ustanoviteljic, to so poleg 

občine Slovenska Bistrica še občine Makole, Poljčane in Oplotnica. Območje delovanja 

obsega okoli 367 km2 površine.  

 

Slika 8-1: Prikaz območja izvajanja storitev ZD Slovenska Bistrica 
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8.2.2 Mikrolokacija 

 
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je lociran na parcelni številki 700 v k.o. Slovenska Bistrica.  

 

Slika 8-2: Mikrolokacija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica 

 
Vir: www.piso.si 

 

 

8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

 
Vrednost investicije po stalnih in po tekočih cenah znaša 29.072,60 € z davkom na dodano 
vrednost. 
 
Investicijski stroški vključujejo: 
 

 nakup 4 mobilnih radijskih terminalov v vrednosti 780,00 € na enoto, brez 

vključenega DDV,  

 nakup 16 ročnih radijskih terminalov v vrednosti 810,00 € na enoto, brez vključenega 

DDV in 

 nakup 5 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico v vrednosti 

1.550,00 € na enoto, brez vključenega DDV. 

Dobava aparatov bo izvršena predvidoma do konca oktobra 2017. 
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Tabela 8-1: Terminski plan investicije 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

PRIPRAVA 

Izdelava investicijske dokumentacije  06/2017 06/2017 

IZVEDBA 

Izvedba javnega naročila in izbira dobavitelja 07/2017 08/2017 

Nakup opreme in predaja v uporabo 10/2017 10/2017 

 

8.4 Varstvo okolja 

 
Investicija ne bo imela nobenih negativnih vplivov na okolje. Z ekološkega vidika investicija ni 
sporna.   
 

8.5 Viri financiranja 

 
Občina Slovenska Bistrica bo naložbo prijavila na »Javni razpis za prijavo predlogov 
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 
Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter 
vključene v Načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije,« ki ga je objavilo 
Ministrstvo za zdravje v Uradnem listu št. 26/2017, dne 26. 5. 2017. Skladno z razpisnimi 
pogoji so do sofinanciranja upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne 
zdravstvene dejavnosti, ki vključujejo nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v 
nujni medicinski pomoči, terminalov za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze in 
nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico.  
 
V skladu z navedenim javnim razpisom in glede na zgoraj opredeljene stroške, se višina 
sofinanciranja določi na podlagi koeficienta razvitosti občine za leto 2016 in 2017, 
določenega na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur.l.RS, št. 
103/15), ki znaša 0,99. Skladno z navedeno Uredbo je Občina Slovenska Bistrica upravičena 
do sofinanciranja investicij v višini 90% vrednosti investicije, brez davka na dodano 
vrednost, hkrati pa skladno z razpisnimi pogoji najvišji znesek sofinanciranja za posamezni 
terminal ne sme preseči: 
 

 600,00 € brez DDV za posamezni mobilni terminal   

 774,00 € brez DDV za posamezni ročni terminal in 

 2.000,00 € brez DDV za posamezni avtomatski zunanji defibrilator z omarico.  
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Tabela 8-2 in slika 8-3 prikazujeta finančno konstrukcijo projekta. 
 

 

 

Tabela 8-2: Finančna konstrukcija investicije, tekoče cene (vrednosti brez centov) 

 
 
VIR FINANCIRANJA 

2017 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Skupaj Delež (%) 

Občina Slovenska Bistrica 0 0 0 0,00 

ZD Slovenska Bistrica 2.791 5.243 8.034 27,63 

Ministrstvo za zdravje 21.039 0 21.039 72,37 

Skupaj 23.830 5.243 29.073 100 

 

 

 

Slika 8-3: Finančna konstrukcija investicije 

 

 

  

21.039 

8.034 

Znesek financiranja  
(v EUR, brez centov) 

Ministrstvo za zdravje 

ZD Slov. Bistrica 
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8.6 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 
upravičenost projekta 

 
Nabavljena oprema se bo uporabljala v enoti nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma 
Slovenska Bistrica in bo omogočala pogoje za vključitev v dispečerski sistem zdravstva 
skladno s Pravilnikom, ki pomeni boljšo organizacijo dela te službe in optimalnejšo izrabo 
resursov. Dispečerska služba zdravstva bo koordinirala delovanje ekip nujne medicinske 
pomoči in ekip nujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev 
službe nujne medicinske pomoči, s čimer bo pripomogla k višji kakovosti storitev reševalne 
službe. Poleg izvajanja nujen medicinske pomoči se bo oprema uporabljala tudi za izvajanje 
nenujnih prevozov, avtomatski zunanji defibrilatorji pa bodo namenjeni razširitvi mreže 
javno dostopnih defibrilatorjev oz. bodo predani v uporabo enotam prvih posredovalcev, 
vključenih v sistem nujne medicinske pomoči. 
 
Zaradi navedenih koristi je investicija ekonomsko upravičena.  
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

 
Investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Namenjena je boljši organizaciji 
dela v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in zagotavljanju enakih pogojev za 
zadovoljevanje potreb prebivalcev na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. 
  
Naložba je primerna za realizacijo, kar potrjujejo njeni učinki, ki se odražajo v zagotavljanju 
višje kakovosti storitev reševalne službe ter ustrezno opremljenost, ki bo omogočila 
vključitev v dispečerski sistem zdravstva. Ob tem bodo z zagotovljenimi enotami avtomatskih 
zunanjih defibrilatorjev zagotovljeni pogoji za širitev mreže javno dostopnih defibrilatorjev 
oz. bodo zagotavljali nujno opremo enotam prvih posredovalcev kot dela sistema nujne 
medicinske pomoči.  
  
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v izbrani 
varianti za ustrezno organizacijo dela reševalne službe skladno s sprejetim Pravilnikom, 
nujno potrebna.  
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) glede na 
ocenjeno vrednost investicije ni potrebno pripraviti Investicijskega programa.  
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