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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Poslanstvo Ministrstva za zdravje je vodenje zdravstvene politike, ki je v korist vseh prebivalcev Republike Slovenije tako, da zagotavlja
dostopnost, učinkovitost, kakovost in varnost zdravstvenih storitev ter najvišjo stopnjo varovanja in krepitve zdravja. Ministrstvo za zdravje
opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, kemijske varnosti,
varstva pred sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov. V sestavi Ministrstva za zdravje delujejo:
• Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
• Urad Republike Slovenije za kemikalije,
• Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih nalezljivih bolezni, prehranskih dopolnil, živil
za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, proizvodnje in prometa materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili in njihove
uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne vode,
omejevanja porabe alkohola, kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih proizvodov, kopalnih voda, minimalnih sanitarno-zdravstvenih
pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih
otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno higienskega stanja začasnih bivališč ob
naravnih nesrečah in evakuacijah, splošne varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in
virov sevanj ter drugih predpisov z delovnega področja ministrstva. Urad Republike Slovenije za kemikalije opravlja strokovne in upravne
naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi in učinki
kemikalij, proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij na podlagi mednarodnih sporazumov in konvencij, dobro laboratorijsko prakso na podlagi
OECD načel ter strokovne in upravne naloge na področju kozmetičnih proizvodov. Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji opravlja
strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na področjih izvajanja dejavnosti in uporabe virov
ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, sistematičnega
pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne
kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj ter presojanja
ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Cilji Ministrstva za zdravje in naloge, ki se financirajo iz proračuna, se nanašajo na zagotavljanje sistema zdravstvenega varstva, katerih podlage
so v zakonodajnih kot strateških dokumentih s področja zdravstvenega varstva in javnega zdravja. V letu 2019 smo nadaljevali z zastavljenimi
projekti za ohranjanje vzdržnosti, učinkovitosti in uspešnosti celotnega sistema zdravstvenega varstva. Ohranili smo osnovne programe
krvodajalstva, zdravstveno varstvo za nezavarovane osebe, programe javnega zdravja s preventivo, financirali transplantacijsko dejavnost,
vzdrževali preskrbo z zdravili za redke bolezni t.i. sirote, financirali podporne dejavnosti nadzora preko zbornic in zdravstvenega inšpektorata,
ohranili urejanje sistema na področju kemikalij in sevanj. Na podlagi postavljenih prioritet smo z ustreznimi ukrepi preprečili, da bi prišlo do
znižanja nivoja zdravstvenega varstva prebivalstva. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi je na Ministrstvo za
zdravje prešla pristojnost načrtovanja specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine, kar pomeni pomemben korak k načrtovanju
kadrov v zdravstvu in enakomerni dostopnosti do zdravstvenih storitev, saj se specializacije načrtujejo tudi upoštevaje potrebe prebivalcev.
Hkrati se je začel postopen prenos financiranja izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev, sekundariata zdravnikov in
specializacij zdravnikov na proračun, s čimer se postopoma sproščajo sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja. Stalen trend
podaljševanja življenjske dobe ob rojstvu ter podaljševanje zdravih let življenja kaže, da v Sloveniji izvajamo učinkovite univerzalne vladne
politike in ukrepe, ki jih dopolnjujemo tudi z bolj specifičnimi na področju javnega zdravja. V 2019 smo dosegli nadaljnje premike na področju
bolj celostne obravnave kroničnih bolezni z dokazano učinkovitimi ukrepi in aktivnostmi. Nadaljevali smo v letu 2017 začet proces ocenjevanja
ključnih javnozdravstvenih funkcij s ciljem priprave predloga sprememb za izboljšave na tem področju. Z namenom, da bi področje dolgotrajne
oskrbe uredili kot samostojni steber socialne varnosti, smiselno povezali s spremembami na področju zdravstvenega varstva ter zagotovili
vzdržno financiranje obeh, je bil v letu 2017 opravljen delni prenos vsebin s področja dolgotrajne oskrbe z MDDSZ na Ministrstvo za zdravje.
Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 nadaljevalo s pripravami predloga zakonodajnih rešitev in izvedbo pilotnih projektov v treh pilotnih okoljih
(urbano, ruralno, semi-ruralno) v Vzhodni kohezijski regiji Slovenije, delno sofinanciranih tudi iz EU sredstev.
Za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva, za izboljšanje njegovega delovanja in zaradi potrebe po vzpostavitvi
zakonitosti, smo pripravili osnove za nadgradnjo sistema zdravstvene dejavnosti na osnovi Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2016-2025., sprejete v Državnem zboru v začetku leta 2016. Pripravljeni so bili naslednji ključni zakoni:
1. Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Po 28 letih smo pripravili predlog zakona, ki je sledil koalicijski pogodbi, upošteval priporočila Analize zdravstvenega sistema in sledil ciljem
Nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2025. V predlogu zakona ne spreminjamo košarice pravic. V obvezno zdravstveno zavarovanje
predlagamo vključitev vseh oseb v RS. V predlogu zakona je bil predstavljen stabilnejši sistem financiranja, ki bi zagotavljal zadostne in stabilne
vire prihodkov za kakovostno oskrbo državljanov in dostop do celovite zdravstvene košarice. Povečana je bila solidarnost pri zbiranju sredstev,
z upoštevanjem zmožnosti prebivalcev glede na prihodke. V predlogu zakona smo zagotovili diverzifikacijo javnih prihodkov za zdravstvo z
razširitvijo prispevnih osnov, poenotenje prispevne stopnje in zagotovitev novih virov, prav tako posodobitev kategorij zavarovanih oseb.
Predlagali smo novo ureditev upravljanja ZZZS. Zdravstvena blagajna naj bi postala aktivni kupec storitev. Program izvajanja zdravstvenih
storitev, ki bi nadomestil dosedanji Splošni dogovor, se bi sprejel za najmanj 2 leti. V nadaljevanju letošnjega leta bodo sledila dolgotrajna
usklajevanja vsebinskih sklopov z zainteresirano splošno in strokovno javnostjo ter obravnava na Vladi RS.
2. V okviru prizadevanj za večjo kakovosti in varnosti v zdravstvu v smo vsebine, ki bi podprle uvajanje sistema celovitega poročanja o
neželenih dogodkih umestili v osnutek zakona o pacientovih pravicah, kjer je bila že opravljena javna razprava. Gre za del aktivnosti s pomočjo
SRSS (Structural Reform Support Service s strani Evropske komisije) mehanizma financiranega projekta "Prenova sistema sporočanja in učenja iz
opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov", v okviru katerega so predvideni naslednji ukrepi: 1. izboljšati splošno ureditev sistema
sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih ter drugih škodljivih dogodkov za uspešnejše delovanje sistema in omogočanje kasnejše razširitve
sporočevalcev na podlagi posebnih značilnosti posameznih področij zdravstvenega varstva, 2. izboljšati kulturo varnosti in pravičnosti pri
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izvajalcih zdravstvene dejavnosti z nadgradnjo znanja, spretnosti in veščin vodstvenega kadra, zdravstvenih (so)delavcev in drugih deležnikov
ter ozaveščanjem pacientov in javnosti o pomenu nekrivdne obravnave za povečanje števila sporočenih primerov in izboljšanje uspešnosti
varnostnih programov, 3. podpreti sistem z ustrezno, zadostno zmogljivo informacijsko komunikacijsko tehnologijo, z enotno vstopno točko za
sporočanje anonimiziranih podatkov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v nacionalni sistem, za razpoložljivost, celovitost, kakovost podatkov,
z omejenim dostopom, 4. izboljšati kakovost sporočanja, analize vzrokov, načrta ukrepanja in realizacije ukrepov tako na lokalni ter nacionalni
ravni ter nadgraditi sistem sporočanja z vzpostavitvijo zanesljivega sistema povratnih informacij in podpore izvajalcem iz nacionalne ravni, 5.
vzpostaviti vrednotenje uspešnosti sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih ter drugih škodljivih dogodkov z določitvijo kazalnikov.
3. Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo Cilj predloga zakona je vzpostavitev celovitega in
integriranega sistema dolgotrajne oskrbe za pomoč osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti,
pomanjkanja ali izgube intelektualih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju
osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Predlog zakona je bil po prenosu pristojnosti na MZ prvič v javni obravnavi od 20.10.2017 do
20.11.2017. vendar zaradi odstopa Vlade RS in omejitev opravil na tekoče posle, nadaljnji postopki niso tekli do nastopa nove vlade v jeseni
2018. Predlog je bil 2019 na podlagi prejetih pripomb nadgrajen in usklajen s cilji koalicijskega sporazuma. Nova sistemska ureditev tega
področja je bila ob koncu leta 2019 pripravljena v zakonskem predlogu, ki pa zaradi odstopa Vlade RS ni bil posredovan v javno razpravo in
nadaljnje postopke sprejemanja. V sklopu priprave zakonodajnih sprememb so bile pripravljene tudi dodatne analize sistema ter možnih
konceptualnih osnov in dodatni izračuni ter osnutki podzakonskih predpisov.
4. V letu 2017 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17). Z dnem 1. 12. 2017 je bila na podlagi interventnega zakona in sklepa Vlade RS v 15 bolnišnicah
uvedena sanacija z namenom zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost javnih bolnišnic. V bolnišnicah v sanaciji so začele delovati sanacijske
uprave, ki imajo nove naloge in pristojnosti (priprava in izvajanje sanacijskega programa). 15. 12. 2017 je minister, pristojen za zdravje, imenoval
člane sanacijskega odbora, ki so v začetku februarja 2018 podali bolnišnicam v sanaciji izhodišča in roke za pripravo sanacijskih programov. V
obdobju od maja do junija 2018 je sanacijski odbor pregledal vseh 15 programov in po upoštevanih predlogih, predlagal ministru, pristojnemu za
zdravje, potrditev vseh 15 programov. V septembru 2018 je sanacijski odbor vzpostavil tudi sistem nadzora in spremljanja izvajanja sanacijskih
programov. V letu 2019 je Sanacijski odbor bolnišnicam v sanaciji posredoval Izhodišča za pripravo sprememb sanacijskega programa
posameznega javnega zdravstvenega zavoda. Novelacijo sanacijskega programa je moralo pripraviti 12 od skupaj 15 bolnišnic v sanaciji. V letu
2019 se je v okviru sistema nadzora nad izvajanjem in spremljanjem izvajanja sanacije Sanacijski odbor redno seznanjal s potekom izvajanja
sanacije in z aktualno problematiko izvajanja sanacije v bolnišnicah v sanaciji ter svetoval sanacijskim upravam in nosilcem ukrepov za
učinkovitejše delo, nadaljeval z obiski bolnišnic v sanaciji in s sestanki s sanacijskimi upravami ter se redno sestajal na sejah.
5. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) se je financiranje nekaterih izdatkov (poveznih
s specializacijami zdravnikov in doktorjev dentalne medicine in pripravništvom zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev), ki jih sedaj
plačuje ZZZS, že preneslo na državni proračun, postopno pa se bo prenos nadaljeval do leta 2021.
Zdravstveni inšpektorat RS Zdravstveni inšpektorat deluje kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Njegove naloge in pristojnosti ter
postopke določajo Zakon o državniupravi, Uredba o organih v sestavi ministrstev, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o inšpekcijskem
nadzoru, Zakon o prekrških, področna zakonodaja, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in interna navodila za delo inšpekcije. Delovanje
inšpektorata je povezano z varovanjem zdravja kot javnega interesa. Svoje poslanstvo inšpektorat uresničuje z inšpekcijskim nadzorom, s
katerim se preverjata izvajanje in spoštovanje zakonov in predpisov na področjih, opredeljenih z delokrogom inšpektorata ter s prekrškovnim
postopanjem na področju pacientovih pravic, kjer ima inšpektorat izključno pooblastila prekrškovnega organa.
Urad RS za kemikalije Z izvajanjem nalog preprečevanje in zmanjševanje tveganj, ki jih za zdravje ljudi in okolje lahko predstavljajo nevarne
kemikalije v fazi proizvodnje, prometa in uporabe, Ministrstvo z Uradom RS za kemikalije izvaja pomembno preventivno nalogo, s katero
preprečuje akutne in druge dolgodobne negativne posledice kemikalij na zdravje ljudi, s čimer razbremenjuje sistem zdravstvene oskrbe
prebivalstva. V letu 2019 je URSK nadaljeval izvajanje že ustaljenih upravnih in strokovnih nalog in obveznosti na področju obvladovanja
tveganj kemikalij, biocidnih proizvodov, kozmetičnih proizvodov in drugih skupin kemijskih proizvodov na podlagi evropske kemijske
zakonodaje in mednarodnih sporazumov. V skladu s postopki in procesi medsebojnega sodelovanja in delitve dela na nivoju EU je Urad v
sodelovanju z Evropsko kemijsko agencijo, Evropsko komisijo in drugimi državami članicami v različnih procesih obvladovanja tveganj kemikalij
obravnaval več kot 8500 snovi. Sodeloval je pri identifikaciji snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC), izdelavi priporočil za avtorizacijo
snovi, pripravi akcijskega načrta skupnosti za evalvacijo snovi (CoRAP), obravnavi registracijskih dosjejev, testnih predlogov in evalvacij
snovi. Med dosjeji širšega pomena in interesa je je priprava omejitev snovi za tatuje in permanentni make-up, ter omejitev uporabe svinca v
strelivu na mokriščih. V okviru izvajanja REACH je urad pripravil izhodišča za uvrstitev nevrotoksičnosti kot lastnosti, ki povzroča visoko
zaskrbljenost in pripravo predloga za identifikacijo in uvrstitev nevrotoksičnih snovi na seznam SVHC. Na področju razvrščanja, pakiranja in
označevanja je bilo delovanje URSK usmerjeno predvsem na pomoč zavezancem in sodelovanje pri pripravi sprememb CLP Uredbe, med katerimi
se je še posebej aktivno vključil v razvrstitev titanovega dioksida, ki zaradi svoje široke uporabe prinaša pomembne posledice . URSK je, v
skladu z mednarodnimi konvencijami in pravnim redom EU) izvajal upravne in administrativne postopke nadzora nad izvozom nevarnih kemikalij
v skladu z Rotterdamsko konvencijo, ter prometom nevarnih kemikalij in kemikalij posebnega pomena za zdravje in varnost (Konvencija o
kemičnem orožju, Konvencija o biološkem orožju), ter predhodnimi sestavinami za prepovedane droge (Dunajska Konvencija o prepovedanih
drogah). Za uskladitev pravnega reda z EU je pripravil dva pravilnika o omejevanju nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi,
ter razveljavil več predpisov na podlagi EU zakonodaje, ki je bila v tem času razveljavljena. V letu 2019 je Urad začel z aktivnostmi nacionalnega
humanega biološkega monitoringa 2018-2022 skladu s programom, sprejetim na Nacionalnem vozlišču za humani biomonitoring. Na področju
kozmetičnih proizvodov smo v sodelovanju z GZS pričeli z urejanjem področja »naravne« kozmetike in sodelovali pri vzpostavljanju sistema
kozmetovigilance, t.j. spremljanja stranskih učinkov kozmetičnih izdelkov. Na področju biocidnih proizvodov je Urad, poleg rednih postopkov
priglasitev in medsebojnega priznavanja dovoljenj, pripravljal ocene aktivnih biocidnih snovi v okviru EU programa ocenjevanja.
Uprava RS za varstvo pred sevanji Aktivnosti na področju varstva pred sevanji so ob upoštevanju socialnih in ekonomskih razmer ter načel
trajnostnega razvoja prispevale k celovitem urejanju na področju varovanja javnega zdravja in zagotavljanja pogojev za kakovostno življenjsko
okolje ter izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov. Izvajanje nalog na področju varstva pred sevanji je v 20198
prispevalo k dvigu kakovostne ravni izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj. S tem se je zagotavljala uporaba
kakovostne opreme, ustrezna usposobljenost izvajalcev ter posledično izvedba radioloških postopkov skladno z dobro prakso. Navedeno je
prispevalo k zagotavljanju učinkovite, kakovostne in dostopne zdravstvene obravnave državljanom. Poudarek dela na področju varstva pred
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sevanji je bil namenjen prenosu vsebine direktive EURATOM 2013/59 v slovenski pravni red. V letu 2018 so bile tako sprejete tri uredbe in osem
pravilnikov (Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 19/18), Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji
(Uradni list RS, št. 18/18), Uredba o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS, št. 18/18, 86/18), Pravilnik o pogojih za uporabo virov
ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene (Uradni list RS, št. 33/18), Pravilnik o
uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/18), Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 27/18),
Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18), Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne
dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 47/18 ); Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja
ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 39/18); Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji (Uradni list RS, št. 47/18) in Pravilnik o
ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih (Uradni list RS, št. 47/18). V letu 2018 je Uprava za varstvo pred sevanji,
nadaljevala sodelovanje v projektu "IPA – Nadaljnja krepitev strokovnosti jedrskih upravnih organov v Albaniji, Bosni in Hercegovini,
Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Kosovu, EuropeAid/136376/DH/SER/MULTI". Nosilni partner v konzorciju je ENCONET Consulting Ges. m. b. H.,
ostala dva partnerja polega Uprave za varstvo pred sevanji sta še Uprava RS za jedrsko varnost in German Gesellschaft für Reaktorsicherheit
(GRS). Cilj projekta, ki je trajal 36 mesecev in se je zaključil junija je bil poleg vzpostavitve potrebne zakonodaje in administrativnih kapacitet na
področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti tudi razvoj praktičnih postopkov, ki jih izvajajo upravni organi na področju varstva pred
sevanji v šestih državah prejemnicah in bodo omogočala vstop navedenih držav v Evropsko unijo. Opravljen je bil celoten obseg predvidenega
dela na projektu. Skladno z usmeritvami Mednarodnega inštituta za raziskovanje raka in direktive EURATOM 2013/59 je bila v 2018 razdeljena
zloženka o radonu vsem dijakom 1. letnikov srednjih šol v Sloveniji. Slovenija je namreč država, kjer so koncentracije radioaktivnega plina
radona visoke predvsem v južnih in kraških predelih. Zato so pristojni organi dolžni ozaveščati prebivalstvo o zdravstvenih vplivih radona ter
načinih ukrepanja v primerih povišanih koncentracij. Sistemski pristop pri reševanju radonske problematike je opredeljen i v Uredbi o
nacionalnem radonskem programu, na podlagi katere so se izvajale tudi meritve koncentracij radona v prostorih namenjenih izvajanju vzgojnovarstvene, izobraževalne, kulturne in zdravstvene dejavnosti (360) ter meritve v bivalnih prostorih (480) na območjih v Sloveniji kjer je vsebnost
radona v tleh višja.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170101 - Urejanje in razvoj na področju zdravstva
170102 - Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva
170103 - Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva
170104 - Urejanje na področju kemikalij
170105 - Urejanje na področju varstva pred sevanji
1702 - Primarno zdravstveno varstvo
170201 - Investicijska vlaganja na primarni ravni
1703 - Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo
170301 - Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni
170302 - Dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva
1705 - Oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki
170501 - Učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili
1706 - Programi javnega zdravja
170601 - Naloge javnega zdravja
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
170701 - Presaditve, transfuzije, odškodnine (cepiva, kri)
170702 - Delovanje nujne medicinske pomoči in zdravstva v izrednih razmerah
170703 - Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih
170704 - Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev
20 - SOCIALNA VARNOST
2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev
2008 - Dolgotrajna oskrba
200801 - Dolgotrajna oskrba
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Oris PU-ja
Ministrstvo za zdravje s proračunskimi sredstvi v okviru politike Zdravstveno varstvo uresničuje naloge z izvajanjem zdravstvene politike RS in
ukrepi, ki izhajajo iz pristojnosti ministrstva. V okviru glavnega programa 1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju
zdravstvenega varstva se zagotavljajo sredstva za urejanje in razvoj na področju zdravstva, podporne dejavnosti in nadzor na področju
zdravstva ter mednarodno sodelovanje. V okviru mednarodnega sodelovanja ministrstvo sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in
drugimi mednarodnimi organizacijami ter z NATO. Dejavnosti ministrstva so usmerjene v pospeševanje preglednosti delovanja zdravstvenega
sistema, zagotavljanje večje učinkovitosti, dolgoročno finančno vzdržnost sistema, čim boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev v vseh delih
države, nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti za bolnike, ustvarjanje pogojev za ustrezno načrtovanje nacionalne zdravstvene politike in
strateško načrtovanje ter zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu ogroženih skupin prebivalstva. Ministrstvo v okviru programa nadaljuje
aktivnosti na področju informatike v zdravstvu. Financira dejavnosti, povezane z izvajanjem nadzorov izvajalcev zdravstvenih storitev ter javnih
pooblastil, ki so z zakoni prenesena na zbornice in strokovna združenja. Program vključuje tudi aktivnosti v zvezi s pripravo standardov in
normativov, prostorov in opreme ter določitev tehničnih in drugih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Na podlagi rezultatov analize
zdravstvenega sistema in zavez ministrstva iz naslova nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016-2025 smo določili prednostna področja
reforme zdravstvenega varstva v naslednjem kratkoročnem obdobju in zagotovili sredstva za pripravo strokovnih podlag, zakonskih rešitev,
izvedbenih načrtov ter izvajanje tistih aktivnosti, ki so v pristojnosti ministrstva. Načrtujemo več posvetovanj, ki jih bo organiziralo ministrstvo
za doseganje konsenza med posameznimi deležniki glede sprememb na posameznih prednostnih področjih, uvajanje sprememb s pomočjo
pilotov, ocene posameznih predlogov rešitev glede na njihovo izvedljivost in na učinke za uporabnike, izvajalce in plačnika ter za sprotno
spremljanje procesnih kazalnikov in kazalnikov učinka posameznih sprememb. V okviru programa ministrstvo nadaljuje tudi sistemsko urejanje
področja dolgotrajne oskrbe. V okviru programa 1702 - Primarno zdravstveno varstvo Ministrstvo za zdravje zagotavlja enako dostopnost do
kakovostnih storitev na primarni ravni vsem prebivalcem v okolju, kjer živijo. Ministrstvo za zdravje zagotavlja: nujno medicinsko pomoč;
dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske in druge posebne
skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine; patronažno službo; laboratorijske, druge diagnostične
dejavnosti in reševalno službo. V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje nadaljevalo z začrtanimi cilji na področju izboljšanja sistema nujne
medicinske pomoči in s sofinanciranjem investicij na primarni ravni z investicijskimi sredstvi podprlo začrtane spremembe. V letu 2019 je tako z
namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti izvedlo javni razpis za sofinanciranje nakupa nujnih reševalnih vozil tipa B (NRV-B). tipa B, ki so namenjena izvajanju
intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Sistem nujne medicinske pomoči je tako bogatejši za 40 nujnih reševalnih vozil. Investicije v
javne zdravstvene zavode na sekundarnem in terciarnem nivoju izvaja Ministrstvo za zdravje v okviru programa 1703 - Sekundarno in terciarno
zdravstvo in na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1), 5. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da država zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe ter 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da je za mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni odgovorna Republika Slovenija.
Planiranje investicij mora biti skladno z dolgoročnim načrtovanjem in strategijami ministrstva, aktivnosti na tem področju pa sledijo naslednjim
ciljem: - izboljšanje standardov za bolnike in zaposlene (ob upoštevanju novo sprejetih predpisov tega področja), - posodobitev funkcionalnih
prostorov s ciljem najbolj smotrne izrabe, - izboljšanje izrabe drage medicinske opreme, - zagotovitev predpisanih zahtev s strani potresne,
požarne, okoljske in zdravstvene varnosti, - izboljšanje pogojev za gospodarjenje s premoženjem zlasti glede varčevanja z energijo ter zmanjšanje
obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, - investiranje v skladu z enotnimi standardi in postopki. Že izvedene investicije v urgentne centre,
dokončanje ljubljanskega centra z vključeno vzpostavitvijo operativnega bloka in prostorov za intenzivno terapijo ter vzpostavitev dispečerskih
centrov zdravstva na nivoju Slovenije, so ključnega pomena za nadgradnjo sistema nujne medicinske pomoči in ob sočasni spremembi
organizacije ter informacijski podpori pomenijo velik napredek na tem področju, z vidika stroke in prebivalcev oz. pacientov z urgentnimi stanji. V
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj smo v okviru prednostne naložbe 9.3 sofinancirali izvedbo 1. faze gradnje kakovostne prostorske
osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore. Adaptacija je
bila izvedena v skladu s konceptom uporabniku prijaznega okolja in večjega socialnega vključevanja invalidne mladine v lokalno okolje ter z
razvojem deinstitucionalnih oblik varstva. Prav tako smo s pomočjo ESRR sredstev sofinancirali izvedbo adaptacije in gradnje prostorov
zdravstvenih domov, ki izvajajo storitve Centrov za krepitev zdravja. V njih se izvajajo dejavnosti promocije zdravja, vzgoje in svetovanja za
zdravje za različne populacijske skupine v različnih okoljih, tudi tistih z visokim tveganjem kroničnih nenalezljivih bolezni oz. oseb, ki so že
zbolele za KNB. Nenazadnje bomo z informacijskim sistemom v okviru prednostne naložbe 9.3 sofinancirali podporo integrirane preventive v
zdravstvenih domovih, v okviru katerih se preventivna dejavnost razvija, upravlja in neprestano izboljšuje. V okviru programa 1705 - Oskrba z
zdravili in medicinskimi pripomočki se izvaja pilotni projekt, s katerim se iz proračunskih sredstev pokrivajo najnujnejše potrebe po dragih
inovativnih zdravilih za zdravljenje bolnikov z najtežjim potekom bolezni, med katerimi so tudi zdravila za zdravljenje redkih bolezni, za katera še
niso zagotovljena sredstva iz zdravstvenega zavarovanja ali le-ta niso zagotovljena v potrebnem obsegu. S programom 1706 - Preventivni
programi zdravstvenega varstva je v letu 2019 ministrstvo koordiniralo izvajanje sprejete zakonodaje in strateških dokumentov in akcijskih
načrtov na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje, na področju prepovedanih drog, na področju tvegane in škodljive
rabe alkohola, na področju preprečevanja in omejevanja rabe tobaka in povezanih izdelkov ter na področju zdravja otrok in mladostnikov v
povezavi z okoljem, ministrstvo je zagotovilo financiranje javne službe na področju javnega zdravja, sofinanciralo nevladne organizacije in
znanstveno raziskovalno dejavnost na področju javnega zdravja. V okviru izvajanja evropske kohezijske politike na področju aktivnega
vključevanja smo s projekti, sofinanciranimi iz Evropskega socialnega sklada, zagotovili celostno obravnavo posameznikov, saj ugotavljamo, da
je dostopnost do preventivnih programov in programov zgodnjega odkrivanja in celovite obravnave kroničnih bolezni pri ranljivih skupinah
slaba. Posledično smo z izvajanjem preventivnih dejavnosti stremeli k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev celotne Slovenije. Poudarek
je bil na izvajanju aktivnosti, s katerimi smo v programe krepitve zdravja, preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola, preventivne
programe in programe zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog uspešno vključili ranljive skupine, ki se v povprečju bistveno manj
udeležujejo tovrstnih programov. Hkrati smo sofinancirali projekte v okviru prednostne naložbe 9.2, pri čemer smo strmeli k usposabljanju
strokovnih delavcev na enotnih vstopnih točkah in pilotnih okoljih, da bodo usposobljeni za uporabo integriranega orodja za oceno
upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Koordinirali smo aktivnosti med pilotnimi okolji in strmeli k vzpostavitvi informacijske podpore za
preoblikovanje mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov. V okviru pilotnih
aktivnosti smo poleg novih mehanizmov in orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe testirali tudi nove storitve do katerih državljani
v domačem okolju danes nimajo dostopa. Omogočen brezplačen dostop do teh storitev med drugim tudi zmanjšuje pritisk na institucionalno
varstvo. V program 1707 - Drugi programi na področju zdravstva so vključene aktivnosti za zagotavljanje zadostne količine zdrave krvi za
potrebe v RS ter dejavnosti za širitev delovanja Slovenija Transplant-a za pridobitev in presaditev zadostnega števila delov človeškega telesa
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zaradi zdravljenja. V okviru programa se rešuje tudi problematika zdravstvenega varstva nekaterih posebej ogroženih skupin prebivalstva v
Sloveniji in nezavarovanih oseb na področju Republike Slovenije ter nadomestila, povračila in odškodnine. V ta program sodi tudi dograjevanje
sistema nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP) in zdravstva v izrednih razmerah v organizacijskem, strokovnem in finančnem
pogledu. Sistem NMP predstavlja enega ključnih elementov sodobnega zdravstvenega sistema. Mreža NMP je organizirana za zagotavljanje
neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Naloga ministrstva je zagotoviti pogoje
za delovanje in razvoj sistema NMP, izdelavo sistemskih rešitev in drugih nalog, ki so potrebne za celotni sistem NMP. Sistem NMP se postavlja
v okvir novega koncepta urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov , zato smo v letu 2019 namenili več sredstev za pripravo nujnih
aktivnosti, potrebnih za izvedbo reorganizacije in podporo izvajalcem: sofinanciranje izobraževanj za člane ekip NMP ter preverjanje znanj,
organizacija posveta na temo delovanja in financiranja urgentnih centrov, redni in izredni nadzori služb NMP, stalno informiranje javnosti o
novem sistemu NMP ter financiranje razvojnih projektov na področju NMP. V okviru programa 0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarna pomoč v skladu s članstvom Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah in mednarodno sprejetimi obvezujočimi pravnimi akti
ministrstvo v okviru svojega delovnega področja zagotavlja izpolnjevanje sprejetih obveznosti s plačilom članarin in drugih finančnih
obveznosti. Zagotavljajo se sredstva za plačilo članarine Svetovni zdravstveni organizaciji, Svetu Evrope za Skupino Pompidou in Konvencijo o
izdelavi evropske farmakopeje, Organizaciji za prepoved kemičnega orožja, za Konvencijo Minamata, prispevka sekretariatu Mednarodne
strategije ravnanja s kemikalijami (SAICM) za obdobje od 2006 do 2020 (UNEP), prispevka OECD-Posebnemu programu za nadzor nad
kemikalijami.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Na področju javnega zdravja smo aktivnosti usmerili v pripravo medresorsko usklajenih akcijskih načrtov s ciljem doseganja sinergijskih
učinkov različnih politik (socialne, kmetijske, transportne, okoljske, izobraževalne … ) na zdravje populacije in s tem k uravnoteženem socialnem
in ekonomskem razvoju. Posebno pozornost namenjamo ukrepom za zmanjševanje razlik v zdravju ter v zmanjševanje bremena bolezni med
ranljivimi skupinami. Zdravje je uvrščeno tudi med razvojne cilje Slovenije do leta 2030. Na področju zdravstvenega varstva smo z vsemi
aktivnostmi stremeli k zagotavljanju učinkovite, kakovostne in dostopne zdravstvene obravnave. Pričeli smo z analiziranjem obstoječe mreže in
pripravo strategij, ki nam bo omogočila preoblikovanje mreže v skladu s potrebami in demografskimi gibanji prebivalstva, s tem, da smo
neposredno upoštevali razvoj stroke, ki jo predstavljajo izvajalci zdravstvenega varstva. Potreba po transparentnosti je izkazala nujno
preoblikovanje na področju zbiranja, zajemanja in oblikovanja podatkov, kar predstavlja osnovo za vsakršno analizo. Posledično je nujen razvoj
področij in inštitucij, ki podpirajo te dejavnosti (npr. NIJZ). Z namenom boljšega pristopa k reševanju posameznih vsebinskih problematik (kot je
zdravstveno varstvo zapornikov, skupnostna psihiatrija, psihiatrija na domu, starostniki in dolgotrajna oskrba, izobraževanje zdravstvenega
kadra ipd) smo aktivno sodelovali v medresorskem iskanju rešitev, kar je naš cilj tudi v prihodnje.
Ministrstvo je oktobra 2017 z namenom priprave celovite mreže javne zdravstvene službe pod okriljem Službe Evropske komisije za podporo
strukturnim reformam (angl. Structural Reform Support Service - SRSS) začelo izvajati dvoletni projekt »Načrtovanje in upravljanju mreže javne
zdravstvene službe« (angl. Distribution of healthcare providers and health workforce in Slovenia) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje. Projekt je financiran z evropskimi sredstvi. Namen projekta je izdelava orodij in vzpostavitev mehanizmov upravljanja mreže javne
zdravstvene službe z vidika pravične dostopnosti, spreminjajočih se potreb prebivalstva, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter racionalne
rabe virov. V okviru projekta se bodo določili kriteriji za prostorsko in časovno razporeditev virov v zdravstvu glede na ocenjene potrebe
prebivalstva po zdravju in razpoložljivost ter zmogljivost izvajalcev v zdravstvu. Na podlagi izdelanih orodij bo ministrstvo pripravilo mrežo
javne zdravstvene službe za vse ravni zdravstvenega varstva. Ministrstvo za zdravje z investicijami v zdravstveno infrastrukturo in sodobno
zdravstveno opremo zagotavlja pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Oboje vpliva na hitrejše diagnosticiranje in zdravljenje bolezni in
poškodb, kar posredno pomeni hitrejšo vrnitev pacienta med delovno aktivno populacijo. Z vzpostavljanjem dispečerskih centrov zdravstva
Ministrstvo za zdravje tesno sodeluje z Ministrstvom za obrambo – Upravo za zaščito in reševanje, saj skupaj nadgrajujemo radijski sistem
DMR, ki ga bodo uporabljali tako uporabniki s področja zdravstva, kot vojske in civilne zaščite, povezan pa bo tudi s Policijo in drugimi
sodelujočimi, kadar pride do nujnih, izrednih ali kriznih stanj. Skupaj z MJU smo pripravili skupni javni razpis za zdravila za vse bolnišnice.
Ministrstvo za zdravje pa pripravlja tudi skupni javni razpis za drago medicinsko opremo.
Na področju dolgotrajne oskrbe smo z vsemi aktivnostmi stremeli k pripravi novih zakonodajnih rešitev, ki bi zagotovile enako dostopnost do
kakovostnih in varnih storitev dolgotrajen oskrbe ter integrirano in celovito obravnavo posameznika, upoštevaje njegove potrebe. Pri tem smo
tesno sodelovali z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter vso relevantno strokovno javnostjo. V letu 2019 se je
nadaljevala tudi izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Direktorat za
dolgotrajno oskrbo je bil v letu 2019 vključen tudi izvedbo upravnih nadzorov zdravstvene dejavnosti v socialno-varstvenih zavodih.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so izdatki izkazani v višini 5.520.950,32 EUR, od tega je 576.138,50 EUR oziroma 10,44 %
sredstev EU in 144.550,47 EUR oziroma 2,62 % slovenske udeležbe. Realizacija te podskupine znaša 3,12% realizacije celotnega finančnega
načrta ožjega ministrstva in 81,06 % sredstev, načrtovanih v rebalansu za leto 2019.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4000 Plače in dodatki, v katere so zajete osnovne plače z dodatki za delovno dobo, za stalnost, za delo v posebnih pogojih, položajni in drugi
dodatki, od načrtovanih 6.255.673,76 EUR znaša realizacija 4.874.174,84 EUR, kar je 88,29 % realizacije na ravni podskupine,
- 4001 Regres za letni dopust - od načrtovanih 97.761,83 EUR so izdatki izkazani v višini 159.432,49 EUR, kar znaša 2,89 % realizacije na ravni
podskupine,
- 4002 Povračila in nadomestila vključujejo izdatke dodatek za ločeno življenje, za povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov
prevoza na delo in z dela. Od načrtovanih 213.322,56 EUR so izdatki Izkazani v višini 281.585,50 EUR, kar znaša 5,10 % realizacije na ravni
podskupine,
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost so izkazana v višini 117.739,08 EUR od 120.377,44 EUR načrtovanih, kar predstavlja 2,13 % realizacije na
ravni podskupine,
- 4004 Sredstva za nadurno delo so izkazana v višini 55.755,62 EUR od načrtovanih 61.579,37 EUR, kar znaša 1,01 % realizacije na ravni
podskupine,
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim, ki so izkazani v višini 32.262,79 EUR od načrtovanih 61.814,70 EUR in predstavljajo 0,58 % realizacije na ravni
podskupine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so izdatki izkazani v višini 884.507,02 EUR, od tega je 93.167,64 EUR oziroma 10,53
% sredstev EU in 23.369,56 EUR oziroma 2,64 % slovenske udeležbe. Realizacija te podskupine znaša 0,50 % realizacije celotnega finančnega
načrta ožjega ministrstva in 91,49 % v rebalansu 2019 predvidenih sredstev.
Podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer je znašala realizacija 443.470,82 EUR od načrtovanih 501.140,20 EUR, kar
predstavlja 50,14 % realizacije na ravni podskupine,
- 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje, kjer je znašala realizacija 362.481,63 EUR od načrtovanih 433.566,84 EUR, kar predstavlja 40,98 %
realizacije na ravni podskupine,
- 4012 Prispevki za zaposlovanje so bili načrtovani v višini 10.472,40 EUR, realizirani pa v v išini 5.493,91 EUR, kar predstavlja 0,62 % realizacije
na ravni podskupine,
- 4013 Prispevki za starševsko varstvo so bili načrtovani v višini 8.398,25 EUR, realizirani pa v višini 5.109,90 EUR, kar predstavlja 0,58 %
realizacije na ravni podskupine,
- 4015 Premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU so bile načrtovane v višini 13.162,16 EUR, realizirane pa v višini
67.950,76 EUR, kar predstavlja 7,68 % realizacije na ravni podskupine.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so od načrtovanih 5.135.694,50 EUR izdatki izkazani v višini 3.543.060,50 EUR, od tega je 387.886,43
EUR oziroma 10,95 % sredstev EU, 96.859,23 EUR oziroma 2,73 % slovenske udeležbe in 62.150,93 EUR oziroma 1,75 % namenskih sredstev.
Realizacija te podskupine znaša 2,0 % realizacije celotnega finančnega načrta ožjega ministrstva in 68,99 % v rebalansu 2019 predvidenih
sredstev.
Podskupino 402 Izdatki za blago in storitve sestavljajo:
- 4020 Pisarniški, splošni material in storitve v vrednosti 414.221,74 EUR, kar predstavlja 11,69 % realizacije na ravni podskupine,

Stran 9 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

- 4020 Pisarniški, splošni material in storitve v vrednosti 414.221,74 EUR, kar predstavlja 11,69 % realizacije na ravni podskupine,
- 4021 Posebni material in storitve v vrednosti 579.923,39 EUR, kar predstavlja 16,37 % realizacije na ravni podskupine,
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v vrednosti 65.197,84 EUR, kar predstavlja 1,84 % realizacije na ravni podskupine,
- 4023 Prevozni stroški in storitve v vrednosti 55.100,35 EUR, kar predstavlja 1,56 % realizacije na ravni podskupine,
- 4024 Izdatki za službena potovanja v vrednosti 122.537,69 EUR, kar predstavlja 3,46 % realizacije na ravni podskupine,
- 4025 Tekoče vzdrževanje v vrednosti 44.925,82 EUR, kar predstavlja 1,27 % realizacije na ravni podskupine,
- 4026 Najemnine in zakupnine v vrednosti 168.612,03 EUR, kar predstavlja 4,76 % realizacije na ravni podskupine,
- 4029 Drugi operativni odhodki v višini 1.967.243,78 EUR, kar predstavlja 55,52 % realizacije na ravni podskupine.

409 - Rezerve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V okviru te podskupine se izkazujejo prilivi sredstev amortizacije po Zakonu o investicijah v javne zavode ter najemnin, ki se med letom
prenašajo na podračun proračunskega sklada po ZIJZ ter prenos dela neporabljenih sredstev iz naslova Investicij v javne zdravstvene zavode,
na proračunski sklad po ZIJZ, skladno s 5. členom Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, vendar v letu 2019 iz naslova prenosa
neporabljenih sredstev ni bilo realizacije. Realizacija podskupine znaša 11.410.197,08 EUR, v celoti namenskih sredstev. Realizacija te podskupine
znaša 6,45 % realizacije celotnega finančnega načrta ožjega ministrstva in 177,46 % v rebalansu 2019 predvidenih sredstev. Odstopanje je
posledica višjih vplačil javnih zdravstvenih zavodov, kot je bilo načrtovano v okviru limitov na namenskih sredstvih.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 124.000 EUR, porabljenih pa je bilo 88.386,31 EUR, kar
predstavlja 71,28 % porabo načrtovanih sredstev. Realizacija podskupine znaša 0,05 % celotnega finančnega načrta ožjega ministrstva. Sredstva
so bila porabljena za izplačilo odškodnin osebam, okuženim z virusom HIV, v skladu z Zakonom o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom
HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 36/97, 54/04) in Pravilnika o postopku povrnitve škode osebam, okuženim z
virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 49/97). Za odškodnine je bilo načrtovanih več sredstev na podlagi
ocene datuma o zaključku sodnega procesa za plačilo odškodnine, vendar do zaključka ni prišlo. Tako so bila sredstva prerazporejena za namene
sklenitve podjemnih pogodb v zvezi s pripravo strokovnih mnenj v skladu s 53.a členom Zakona o nalezljivih bolezni.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 5.932.033,85 EUR, porabljeno pa
4.016.454,06 EUR, kar predstavlja 2,27 % celotne realizacije finančnega načrta ožjega ministrstva in 67,71% v rebalansu 2019 načrtovanih
sredstev. Realizacija zajema 149.658,45 EUR oziroma 3,73 % sredstev EU in 37.414,68 EUR oziroma 0,93 % slovenske udeležbe. Sredstva so bila v
največji meri načrtovana za programe varovanja zdravje in zdravstvene vzgoje ter opolnomočenja in zmanjševanje neenakosti, porabljena pa v
okviru sofinanciranja programov varovanja in krepitve zdravja, prehrane in telesne dejavnosti, na področju medsektorskega vlaganja v zdravje
in zmanjševanja neenakosti, za strokovne skupine in posebne programe ter sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s
HIV in drugih spolno prenosljivih okužb. V okviru kohezijske politike so bila sredstva realizirana na projektih MoST – Skupnostni pristop za
krepitev zdravja, projektni pisarni Droge, Mobilni laboratorij DrogArt in petih mobilnih enotah.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za druge tekoče domače transfere je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 126.076.750,21 EUR, porabljenih pa je bilo 123.372.350,36 EUR, kar
predstavlja 97,85 % porabo načrtovanih sredstev. V celotni realizaciji Ministrstva za zdravje to predstavlja 69,73 % izdatkov. V realizaciji te
podskupine kontov je 7,44 % oziroma 9.176.227,09 EUR EU sredstev in 2.297.270,80 EUR oziroma 1,86 % lastne udeležbe.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) se je financiranje nekaterih izdatkov,
povezanih s specializacijami zdravnikov in doktorjev dentalne medicine in pripravništvom zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, je
bilo v rebalansu 2019 namenjenih 60.000.000 EUR za financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter
specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine, realiziranih pa je bilo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 66/19) 70.000.000 EUR.
Podskupino 413 Drugi tekoči domači transferi sestavljajo:
- 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v vrednosti 86.450.629,81 EUR, kar predstavlja 70,07 % realizacije na ravni podskupine, in
sicer za plačilo specializacij in pripravništev ter razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje po
ZZVZZ-K (Uradni list RS, št. 76/2008),
- 4133 Tekoči transferi v javne zavode v vrednosti 35.041.756,29 EUR, kar predstavlja 28,40% realizacije na ravni podskupine. Pretežni del
realizacije predstavljajo sredstva za izvajanje javne službe NIJZ, NLZOH in za odpravo likvidnostnih težav javnih zdravstvenih zavodov ter za
kritje stroškov zdravstvenega varstva nezavarovanih oseb in migrantov.
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- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v vrednosti 1.879.964,26 EUR, kar predstavlja
1,52% realizacije na ravni podskupine. Realizacijo predstavljajo sredstva, namenjena za izvajanje javnih pooblastil zbornic in Rdečega križa.

414 - Tekoči transferi v tujino
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za tekoče transfere v tujino realizacije ni bilo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 18.920.953,33 EUR, izdatki so izkazani v višini
14.738.711,98 EUR, od tega je 1.802.049,80 EUR oziroma 12,23% sredstev EU, 433.345,50 EUR oziroma 2,94% slovenske udeležbe, iz naslova
namenskih sredstev porabe ni bilo. Realizacija finančnega načrta v podskupini predstavlja 8,33% celotne realizacije finančnega načrta ožjega
ministrstva in 77,90% v rebalansu 2019 načrtovanih sredstev.
Realizacija je nižja od načrtovane zaradi prerazporeditve sredstev s podskupine za nakup in gradnjo osnovnih sredstev na podskupino
investicijskih transferov.
Realizacijo podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev sestavljajo:
- 4201 Nakup prevoznih sredstev v višini 72.925,68 EUR, kar predstavlja 0,49% realizacije na ravni podskupine,
- 4202 Nakup opreme v višini 2.654.652,35 EUR, kar predstavlja 18,01 % realizacije na ravni podskupine,
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 11.817.493,29 EUR, kar predstavlja 80,18 % realizacije na ravni podskupine,
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 34.243,69, kar predstavlja 0,23 % realizacije na ravni podskukpine,
- 4207 Nakup nematerialnega premoženja v višini 112.604,78 EUR, kar predstavlja 0,76% realizacije na ravni podskupine,
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 46.792,19 EUR, kar predstavlja 0,32%
realizacije na ravni podskupine.
V okviru podskupine so znašali izdatki proračunskega sklada po ZIJZ skupaj 7.889.719,16 EUR, ki niso izkazani v obrazložitvah izdatkov bilance
A.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v rebalansu 2019 ni bilo načrtovanih sredstev, porabljeno
pa je bilo 41.702,91 EUR. V realizaciji te podskupine kontov je 33.362,33 EUR oziroma 80,00% sredstev EU in 8.340,58 EUR oziroma 20,00%
slovenske udeležbe. Realizacija je v celoti vezana na projekt Mobilni laboratorij DrogArt. V celotni realizaciji Ministrstva za zdravje realizacija v
podskupini kontov predstavlja 0,02 % izdatkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Za investicijske transfere je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 11.587.303,94 EUR. Porabljenih je bilo 13.304.921,62 EUR, kar predstavlja 114,82%
načrtovanih sredstev. V realizaciji te podskupine kontov je 4.103.763,61 EUR oziroma 30,84 % sredstev EU in 1.025.940,89 EUR oziroma 7,71 %
slovenske udeležbe. V celotni realizaciji Ministrstva za zdravje realizacija v podskupini kontov predstavlja 7,52 % izdatkov.
Realizacijo podskupine 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom sestavljajo:
- 4320 Investicijski transferi občinam v višini 4.381.031,54 EUR, kar predstavlja 32,93 % realizacije na ravni podskupine,
- 4323 Investicijski transfer javnim zavodom v višini 8.923.890,08 EUR, kar predstavlja 67,07 % realizacije na ravni podskupine.
V okviru podskupine so znašali izdatki proračunskega sklada po ZIJZ skupaj 4.689.062,64 EUR, ki niso izkazani v obrazložitvah izdatkov bilance
A.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
V okviru podprograma 030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije je bilo od 250.634,00 EUR realiziranih 21.773,11 EUR oziroma 8,69 %.
Realizacija podprograma predstavlja 0,01% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Razlog za nižjo realizacijo je predvsem
v manjšem številu zaposlenih (tri zaposlitve) od dovoljenega (šest zaposlitev), pri čemer so bile zaposlitve realizirane predvsem v drugi polovici
leta 2019. Prav tako se v letu 2019 ni izplačevala delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi sodelovanja pri posebnem
projektu. Od načrtovanih službenih potovanj je bilo izvedeno le TRIO PRED, 10. 7. 2019 v Berlinu.
V okviru podprograma 030302 Članstvo v mednarodnih inštitucijah je bilo od 535.000,00 EUR realiziranih 411.101,85 EUR oziroma 76,84 %.
Realizacija podprograma predstavlja 0,23% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Odstopanje med rebalansom 2019 in
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realizacijo 2019 je posledica načrtovanja na osnovi pretekle, višje članarine za Svetovno zdravstveno organizacijo in morebitne tečajne razlike
(plačuje se namreč v CHF in USD).
V okviru podprograma 170101 Urejanje in razvoj na področju zdravstva je bilo od 28.716.595,88 EUR realiziranih 16.685.489,64 EUR oziroma 58,10
%. Realizacija podprograma predstavlja 9,43% celotne realizacije ministrstva, porabljena sredstva so 97,32 % integralna, 2,14 % EU sredstva in
0,54 % lastna udeležba. Stroški dela Ministrstva so se planirala glede na preteklo porabo, vključno s predvidenim povišanjem kadrovskega
načrta, dejansko pa pri izplačilih prihaja do odstopanj zaradi običajnih nihanj v porabi sredstev za plače med posameznimi meseci glede na
dejanske odsotnosti javnih uslužbencev. Prav tako se spreminja struktura zaposlenih. Razlog za nižjo realizacijo stroškov dela v okviru
predsedovanja EU, od predvidene, ob rebalansu proračuna za leto 2019, je v nižjem številu dejansko zaposlenih v okviru projekta glede na
predvideno število zaposlenih. Poleg tega se ni izplačevala delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi sodelovanja pri
posebnem projektu.
Višino sredstev za raziskovalne naloge in študije smo prilagajali izbranim temam na javnem razpisu ARRS, višini dodeljenih sredstev izbranim
izvajalcem ter višine sofinanciranja z ARRS po posameznih letih.
V okviru Programa duševnega zdravja je Ustavno sodišče RS sprejelo odločbo št. U-I-477/18-19. Up-93/18-37 z dne 23. 5. 2019, s katero je
odločilo, da je Zakon o duševnem zdravju v neskladju z Ustavo. Priprava novega Zakona o duševnem zdravju je zato postala glavna prioriteta
MZ, kar je imelo za posledico, da so nekatere druge aktivnosti zastale, zlasti aktivnosti za obvladovanje demence. Tako tudi ni bil izveden javni
razpis za obvladovanje demence in večina sredstev na postavki 7894- Izvajanje programov duševnega zdravja je ostala neporabljena in bila
prerazporejena na druge postavke, kjer so sredstva primanjkovala.
Nižja realizacija od načrtovane na materialnih stroških Ministrstva za zdravje, ter posledično manjša poraba sredstev je posledica racionalne
porabe sredstev - znižali stroški pisarniškega materiala in splošnih storitev (stroški prevajanja, tiskarski stroški, stroški za reprezentanco). Poleg
tega je bila priprava sprememb zakonodaje in nove zakonodaje s področja dela organa še v teku, zato je bil manjši obseg s tem povezanih
stroškov in manjše število zakonsko predpisanih objav zakonodaje in stroškov teh objav.
Nižja poraba sredstev od načrtovane pa je tudi posledica zaustavitve prevzemanja obveznosti v skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanju
državnega in občinskih proračunov za leto 2019 v začetku meseca septembra.
Na investicijah in investicijskem vzdrževanju državnih organov je prišlo do nižje realizacije od načrtovane ter posledično manjše porabe sredstev
od načrtovanih zaradi sprememb pri načrtovanem nakupu električnega službenega vozila. Ministrstvo je v skladu z načrtom oddalo potrebe za
nakup električnega službenega vozila. V času od oddaje potreb po službenih vozilih do podpisa pogodbe se je na ministrstvu zamenjalo
vodstvo. Zaradi tega so se spremenile potrebe glede tehničnih specifikacij službenega vozila in ministrstvo električnega vozila ni več
potrebovalo. Sprejeta je bila odločitev, da ministrstvo odstopi od sklenitve neposredne pogodbe za električno službeno vozilo in na podlagi
soglasja MJU samo izvede nakup službenega vozila, s tehničnimi specifikacijami, enakimi kot za vozila iz sklopa 3 skupnega javnega naročila, ki
je bilo cenejše. Zaradi menjave vodstva je bila sprejeta tudi odločitev, da z načrtom predviden nakup pohištva za obnovo čajne kuhinje ne bo
izveden. Prav tako ministrstvo ni izvedlo predvidene klimatizacije poslovnih prostorov v 1. nadstropju Štefanove 5, saj je sredstva za ta namen
na podlagi določil Sporazuma o uporabi nepremičnega premoženja dolžno zagotoviti Ministrstvo za javno upravo.
Pri standardizaciji in skupnem javnem naročanju v zdravstvu, nižja realizacija od predvidene pomeni posledico spremenjene dinamike izvajanja
pogodbenih obveznosti izvajalca posodobitve prostorske tehnične smernice. Upoštevajoč odločitev, da Ministrstvo za javno upravo v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje več ne izvaja skupnega javnega naročanja zdravil in medicinskih pripomočkov za JZZ, sredstva
namenjena za plačilo sejnin in potnih stroškov članom posameznih strokovnih komisij niso bila izplačana.
V okviru podprograma 170102 Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva je bilo od 2.614.100,00 EUR realiziranih 1.692.927,90 EUR
oziroma 64,76 %. Realizacija podprograma predstavlja 0,96% celotne realizacije ministrstva, porabljena sredstva so 96,33 % integralna in 3,67 %
namenska. V okviru Strokovnih izpitov in preizkusov znanja oziroma usposobljenosti je prišlo do odstopanja, ker je bila realizacija odvisna od
števila prijav na strokovne izpite in števila prijav na preizkus strokovne usposobljenosti.
V okviru podprograma 170103 Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva je bilo od 360.500,00 EUR realiziranih 382.105,57 EUR oziroma
105,99 %. Realizacija podprograma predstavlja 0,22% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Realizirana sredstva so na
izvajanju programov sodelovanja z WHO višja on načrtovanih zaradi dodatne aktivnosti, organizacije Konference na visoki ravni za enakosti v
zdravju (Vlada Republike Slovenije je sprejela Pobudo za podpis Memoranduma o soglasju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene
organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije o organizaciji Konference na visoki ravni za enakosti v zdravju pospeševanje napredka za zdrava in uspešnejša življenja vseh v evropski regiji SZO.) Do odstopanj iz naslova mednarodnega sodelovanja je
prišlo zaradi številnih aktivnosti, ki niso imele finančnih posledic ali pa zaradi neodzivnosti ali sprememb v sestavah slovenske oz. ostalih vlad,
ni prišlo do izvedbe načrtovanih aktivnosti. Določene aktivnosti so prestavljene na leto 2020 oz. kasneje.
V okviru podprograma 170201 Investicijska vlaganja na primarni ravni je bilo od 1.950.000,00 EUR realiziranih 1.894.889,60 EUR oziroma 97,17 %.
Realizacija podprograma predstavlja 1,07% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Realiziranih je bilo vseh 40
investicijskih projektov na primarni ravni po razpisu za sofinanciranje nabave nujnih reševalnih vozil.
V okviru podprograma 170301 Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni je bilo od 31.640.465,85 EUR realiziranih 35.360.359,82 EUR
oziroma 111,76 %. Realizacija podprograma predstavlja 19,99% celotne realizacije ministrstva, 52,47 % porabljenih sredstev je integralnih, 32,27%
namenskih, 12,25 % EU sredstev in 3,01 % lastne udeležbe.
Znotraj podprograma je bila realizacija na namenski postavki iz naslova sredstev amortizacije in drugih virov po ZIJZ 177 odstotna, saj je bilo
zbranih več sredstev (11.410.197,08 EUR) kot planirano (6.429.888,00 EUR).
V okviru Investicij v javne zdravstvene zavode je bila realizacija na projektih večja od planirane, saj se nalagalo dodatna sredstva, ki ob
rebalansu 2019 niso bila predvidena, in so bila nato v celoti porabljena.
V okviru projektov Kohezijske politike Energetska prenova slovenskih bolnišnic je nižja realizacija posledica ponovitve postopka javnega
naročanja za izbor izvajalca del na projektu Energetska sanacija v SB Novo mesto. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana konec leta
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2019 in zato v letu 2019 na tem projektu še ni bilo realizacije. Prav tako je bila realizacija na projektu Energetska sanacija SB Trbovlje nižja od
planirane, saj je bila sanacija zaključena pod pogodbeno vrednostjo.
V okviru podprograma 170302 Dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva je bilo od 534.189,00 EUR realiziranih 216.397,99
EUR oziroma 40,51 %. Realizacija podprograma predstavlja 0,12% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Odstopanja pri
realizaciji planiranih sredstev v letu 2019 v okviru izvajanja sanacije v javnih zdravstvenih zavodih glede na Rebalans 2019 so bila pri izplačilu
delovne uspešnosti članom sanacijskih uprav bolnišnic v sanaciji in pri izplačilih po podjemnih pogodbah članom Sanacijskega odbora. Višina
izplačil delovne uspešnosti sanacijskim upravam je bila nižja od predvidene zaradi neposredovanja zahtevkov za izplačilo delovne uspešnosti s
strani bolnišnic v sanaciji in nedoseganja kriterijev za izplačilo delovne uspešnosti sanacijskim upravam. Višina izplačil po podjemnih pogodbah
članom Sanacijskega odbora je bila nižja od predvidene zaradi opravljenega manjšega števila ur, kot jih je bilo predvideno po pogodbi, ker v
večini bolnišnic v sanaciji sanacija poteka brez večjih problemov in zato članom Sanacijskega odbora ni bilo potrebno opraviti po pogodbi
predvidenega števila ur.
V okviru podprograma 170501 Učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili je bilo od 612.587,00 EUR realiziranih 507.800,19 EUR oziroma 82,89 %.
Realizacija podprograma predstavlja 0,29 % celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Ni bilo večjih odstopanj.
V okviru podprograma 170601 Naloge javnega zdravja je bilo od 37.044.095,73 EUR realiziranih 29.380.865,15 EUR oziroma 79,31 %. Realizacija
podprograma predstavlja 16,61% celotne realizacije ministrstva, 50,50 % porabljenih sredstev je integralnih, 39,60% EU sredstev in 9,91% lastne
udeležbe.
V okviru Raziskovalnih nalog in študij se je višina sredstev prilagajala izbranim temam na javnem razpisu ARRS, višini dodeljenih sredstev
izbranim izvajalcem ter višine sofinanciranja z ARRS po posameznih letih.
Pri izvajanju programov sodelovanja z WHO so realizirana sredstva višja on načrtovanih zaradi dodatne aktivnosti, organizacije Konference na
visoki ravni za enakosti v zdravju (Vlada Republike Slovenije je sprejela Pobudo za podpis Memoranduma o soglasju med Regionalnim uradom
Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije o organizaciji Konference na visoki ravni za
enakosti v zdravju - pospeševanje napredka za zdrava in uspešnejša življenja vseh v evropski regiji SZO).
Pri Pandemski gripi – cepiva je bila v skladu z aktivnostmi izvedbe Skupnega EU javnega naročila za nakup oziroma rezervacijo cepiva proti
pandemski gripi, h kateremu je pristopila tudi Slovenija, v letu 2019 sklenjena pogodba - rezervacija cepiva proti pandemski gripi za potrebe
Republike Slovenije. Načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena, saj ponudnik ni mogel zagotoviti kapacitet, posledično se je z njim
sklenila pogodba za nižjo vrednost. Ponudnik, ki bi lahko zagotovil kapacitete, se še išče.
Na nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti, zaradi predčasnega zaprtja proračuna in nižanja proračunskih sredstev, ni bila možna
načrtovana poraba sredstev (neizvedena akcija /kampanja z orodji JN Komunikacijska orodja za kampanje).
V okviru projektov Kohezijske politike so se aktivnosti v zvezi s pilotnimi projekti začele izvajati z zakasnelim časovnim zamikom, posledica tega
so časovni zamiki vseh podpornih aktivnosti na projektu, zaradi česar smo bili primorani v prilagoditev finančne konstrukcije. Hkrati smo
načrtovali povračilo davka na dodano vrednost vsem upravičencem v zneskih, kot so predvidevali njihovi finančni plani. Po prejemu potrdil s
strani FURS se je izkazalo, da je potrebno upoštevati tudi odbitni delež, zaradi česar ni prišlo do 100 % realizacije. Aktivnosti v zvezi z
zaposlitvijo strokovnih sodelavcev nerealizirane zaradi (bolniške, porodniške) odsotnosti in aktivnosti izvedb spremljanja in evalvacije na
projektih so se zamaknile v leto 2020, posledično tudi finančna dinamika. V okviru projektov smo se soočali z nepredvidljivimi okoliščinami, ki so
posledično vplivale na nižjo realizacijo v letu 2019, saj smo morali finančno dinamiko prestavljati v prihodnja leta. Največ težav smo imeli z
dodatnimi pridobivanji soglasij k projektni dokumentaciji, neuspešnimi postopki JN, posledično kasnejšim podpisom pogodb o sofinanciranju in
poznim pričetkom izvajanja aktivnosti. Hkrati smo se soočali s potrebami po nujnih dodatnih testiranjih in usposabljanjih uporabnikov ter
nezaposlitvijo vseh predvidenih strokovnih sodelavcev in neizvedbo projekta za informacijsko podporo.
V okviru podprograma 170701 Presaditve, transfuzije, odškodnine (cepiva, kri) je bilo od 2.475.748,00 EUR realiziranih 2.487.860,58 EUR oziroma
100,49 %. Realizacija podprograma predstavlja 1,41% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Ni bilo večjih odstopanj.
V okviru podprograma 170702 Delovanje nujne medicinske pomoči je bilo od 280.000,00 EUR realiziranih 77.918,86 EUR oziroma 27,83 %.
Realizacija podprograma predstavlja 0,04% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Zaradi zamika v terminskem planu
vzpostavitve dispečerske službe zdravstva je posledično prišlo tudi do slabše realizacije na pogodbi za preverjanje usposobljenosti in znanj za
delo v NMP, ki jo imamo sklenjeno z UKC LJ, saj je opravljanje preizkusa vezano neposredno na vzpostavitev dispečerske službe zdravstva (48.
člen Pravilnika o službi NMP). Prav tako niso bile v celoti izvedene nekatere druge aktivnosti s področja NMP. Skladno s tem je bila realizacija v
letu 2019 le 41,6%. Zaradi neuspešne izvedbe javnega naročila za nakup osebno varovalne opreme za službe NMP (na razpis se ni nihče javil) ni
prišlo do realizacije na postavki izvedba nabav opreme (za ta namen je bilo namenjenih večjih del sredstev), prav tako niso bile v celoti izvedene
druge aktivnosti (vaje, usposabljanja).
V okviru podprograma 170703 Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih je bilo od 14.970.000,00 EUR realiziranih 17.801.751,90
EUR oziroma 118,92 %. Realizacija podprograma predstavlja 10,06% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna. Ni bilo večjih
odstopanj.
V okviru podprograma 170704 Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev je bilo od 60.000.000,00 EUR realiziranih
70.000.000,00 EUR oziroma 116,67 %. Realizacija podprograma predstavlja 39,57% celotne realizacije ministrstva, sredstva so v celoti integralna.
Ni bilo večjih odstopanj.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Ministrstvo je v leto 2019 preneslo iz leta 2018 neporabljena namenska sredstva. Sredstva so bila pridobljena iz pristojbin, stvarnega premoženja
ter z unovčenjem inštrumentov zavarovanja in sicer gre za sredstva iz naslova:
- odškodnin, vezanih za stvarno premoženje,
- unovčenja bančnih garancij,
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-pristojbin s področja delovanja komisije za medicinsko etiko.
Ministrstvo za zdravje je v leto 2019 preneslo iz proračunskega leta 2018 neporabljena namenska sredstva proračunskega sklada v skladu z
Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V letu 2019 so bile prenesene tekoče obveznosti iz leta 2018 z zapadlostjo po 31. decembru 2018. Prenesenih obveznosti, za katere ni bilo
predvidenih sredstev v proračunu za leto 2019, ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 je bil na podlagi 1. člena Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-H, Uradni
list RS št. 66/2019) namenjenih dodatnih 10.000.000,00 EUR za podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev. Sredstva so
bila zagotovljena s prerazporeditvami v okviru finančnega načrta ministrstva.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2019 Ministrstvo za zdravje ni izdalo in unovčilo poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Na dan 1.1.2019 je bilo stanje proračunskega sklada na podračunu pri UJP 54.226.061,24 EUR.
V letu 2019 je bilo prilivov na podračun sklada v vrednosti 14.014.487,97, od tega je bilo skupaj prilivov iz naslova virov po ZIJZ-1 11.410.197,08
EUR, ki se so se preko namenske proračunske postavke 2229 Sredstva amortizacije in drugi viri po ZIJZ prenesli na proračunsko postavko 875 –
Proračunski sklad po Zakonu o investicijah (11.115.701,64 EUR iz naslova amortizacije, 179.760,76 EUR iz naslova kupnin in 114.734,68 EUR iz
naslova najemnin), 111.222,68 EUR napačnih nakazil na podračun sklada, ki so se preko namenske proračunske postavke 551 Prenos napačnih
nakazil na Proračunski sklad po ZIJZ preusmerile na pravilne račune. 2.493.068,21 EUR prilivov je bilo iz naslova preknjižb in sicer 2.512.633,01
EUR preknjižb plačil izvajalcem in -19.564,80 EUR preknjižb na podlagi stornacij plačanih zahtevkov za amortizacijo.
V letu 2019 je bilo odlivov s podračuna sklada skupaj 15.202.637,49 EUR, skupna poraba proračunskega sklada na postavki 875 – Proračunski
sklad po Zakonu o investicijah za plačilo investicijskih stroškov in odhodkov izvajalcem je znašala 12.578.781,80 EUR, poraba na proračunski
postavki 551 Prenos napačnih nakazil na Proračunski sklad po ZIJZ je znašala 111.222,68 EUR ter iz naslova preknjižb 2.493.068,21 EUR z enako
vsebino, kot na prihodkovni strani.
Končno stanje na dan 31.12.2019 je znašalo 53.037.911,72 EUR.
Izplačila izvajalcem s proračunske postavke 875 – Proračunski sklad po zakonu o investicijah so se vršila na naslednjih investicijskih projektih:
2711-17-0025 - BGP Kranj - obnova porodnega bloka v višini 88.568,67 EUR,
2711-17-0027 - Energetska sanacija - SB Trbovlje v višini 507.662,68 EUR,
2711-18-0031 - NIJZ - ureditev mansarde v višini 120.645,63 EUR,
2711-94-0001 - UKC Ljubljana - DTS in HB v višini 2.192.520,83 EUR,
2711-17-0028 - SB Murska Sobota - prenova bolnišnične lekarne v višini 102.691,38 EUR,
2711-17-0029 - SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne v višini 192.957,62 EUR,
2711-17-0039 - SB Izola - prenova bolnišnične lekarne v višini 281.968,23 EUR,
2711-17-0040 - Klinika Golnik - prenova bolnišnične lekarne v višini 174.241,12 EUR,
2711-16-0003 - URI Soča - Objekt Vijolica v višini 568.111,90 EUR,
2711-18-0050 - UKC Lj., ORL klinika - zamenjava vodovodnih cevi v višini 227.756,93 EUR,
2711-99-0002 - UKC Ljubljana – IMDPŠ v višini 297.153,81 EUR,
2711-02-0001 - Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov v višini 1.749.310,38 EUR,
2711-18-0048 - Nabava CT naprav za več JZZ v višini 2.939.752,26 EUR,
2711-10-0009 - Dispečerski center zdravstva v višini 457.044,81 EUR
2711-06-0006 - SB Novo mesto - interni oddelek in urgenca v višini 162.828,17 EUR,
2711-16-0001 - ZIM Stara gora v višini 979.341,19 EUR,
2711-17-0036 - B Sežana - energetska sanacija in dozidava v višini 882.754,15 EUR,
2711-18-0011 - UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike v višini 337.209,89 EUR,
2711-18-0013 - UKC Ljubljana - obnova endoskopirnic v višini 20.601,03 EUR,
2711-94-0010 - SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja v višini 295.661,12 EUR.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170101 - Urejanje in razvoj na področju zdravstva
170102 - Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva
170103 - Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva
1702 - Primarno zdravstveno varstvo
170201 - Investicijska vlaganja na primarni ravni
1703 - Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo
170301 - Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni
170302 - Dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva
1705 - Oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki
170501 - Učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili
1706 - Programi javnega zdravja
170601 - Naloge javnega zdravja
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
170701 - Presaditve, transfuzije, odškodnine (cepiva, kri)
170702 - Delovanje nujne medicinske pomoči in zdravstva v izrednih razmerah
170703 - Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih
170704 - Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev
20 - SOCIALNA VARNOST
2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev
2008 - Dolgotrajna oskrba
200801 - Dolgotrajna oskrba

Poročilo o doseženih ciljih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
Opis podprograma
Slovenija bo skladno s Sklepom Sveta (EU) 2016/1316 z dne 26. julija 2016 o spremembi Sklepa 2009/908/EU o izvedbenih ukrepih za izvajanje
Sklepa Evropskega sveta o predsedovanju v Svetu in predsedovanju pripravljalnim telesom Sveta predsedovala v II. polletju 2021. V
šestmesečnem obdobju predsedovanja bo Ministrstvo za zdravje vodilo sestanke na vseh ravneh Sveta (rednih zasedanjih Sveta EPSCO in
neformalnih srečanjih ministrov za zdravje, raznih konferencah, delovnih skupinah Sveta in tudi SZO ter Sveta Evrope) in bo zato potrebna
predpriprava (udeležba na jezikovnih tečajih in drugih usposabljanjih ter srečanjih v zvezi s predsedovanjem) na predsedovanje. V okviru „trojke
predsedstva“, ki bo določila dolgoročne cilje in pripravila skupen 18-mesečni program, ki bo v tem obdobju obravnavan v Svetu, bo Ministrstvo
za zdravje sodelovalo tudi z ministrstvoma pristojnima za zdravje v Nemčiji in Portugalskem. Sodelovanje bo potekalo tudi z Evropsko komisijo,
Sekretariatom Sveta ter drugimi inštitucijami. Ministrstvo za zdravje bo na osnovi omenjenega 18-mesečnem programa pripravilo tudi lasten 6mesečni program za področje zdravja. V okviru ukrepa 2711-18-0001 se načrtujejo aktivnosti usposabljanja zaposlenih, za priprave na
Predsedovanje EU.

2711-18-0001 - Predsedovanje Svetu EU
Opis ukrepa
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V okviru ukrepa se zagotavljajo kadrovski in materialni viri za izvedbo projekta Predsedovanje EU. V okviru ukrepa se krijejo stroški plač in drugi
stroški dela za sodelujoče pri projektu Predsedovanje EU. Prav tako ukrep vključuje zagotavljanje materialnih pogojev za izvedbo projekta
Predsedovanje EU, in sicer stroške blaga in storitev, ki so potrebni za nemoteno izvedbo projekta Predsedovanje EU.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

250.634,00

21.773,11

21.773,11

8,68

Neposredni učinki
C7503 - Usposobitev zaposlenih na predsedovanje EU
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Opis neposrednega učinka
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo projekta Predsedovanje EU
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo projekta Predsedovanja EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10336 Zagotovljeni pogoji za izvedbo projekta Predsedovanje
EU

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2019

100,00

2019 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
100,00

2020 100,00
2021 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10336 Zagotovljeni pogoji za izvedbo projekta
Predsedovanje EU"
Za leto 2019 so bili zagotovljeni pogoji za izvedbo projekta Predsedovanja EU.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10336

Dosežena vrednost se kaže v 100 % zagotavljanju pogojev za izvedbo projekta Predsedovanje EU

Pravne podlage
ID

NAZIV

EU0100

SKLEP SVETA (EU) 2016/1316 z dne 26. julija 2016 o spremembi Sklepa 2009/908/EU o izvedbenih ukrepih za izvajanje Sklepa Evropskega sveta o
predsedovanju v Svetu in predsedovanju pripravljalnim telesom Sveta

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0303 - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
030302 - Članstvo v mednarodnih institucijah
Opis podprograma
Cilji podprograma so krepitev mednarodnega položaja in ugleda RS v mednarodni skupnosti in prispevek k prizadevanjem za izboljšanje zdravja
prebivalstva in delovanja sistemov zdravstvenega varstva na nacionalni in globalni ravni s sodelovanjem pri oblikovanju in izvajanju politik v
mednarodnih organizacijah in povezavah. Na podlagi članstva v mednarodnih organizacijah in sprejetih mednarodnih pogodb je Ministrstvo za
zdravje v okviru svojega delovnega področja zagotovilo izpolnjevanje sprejetih obveznosti s plačilom članarin in drugih finančnih prispevkov, in
sicer : članarino za Svet Evrope Skupina Pompidou, članarino za Svet Evrope – Farmakopeja, članarino za Svetovno zdravstveno organizacijo,
članarino v okviru članstva v Konvenciji Minamata, članarino Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW), finančni prispevek OECDza
Posebni program za nadzor nad kemikalijami, plačilo prostovoljnega prispevka Vlade RS OECD-ju za sodelovanje pri organizaciji globalnega
dogodka o staranju (Sklep Vlade RS št. 51103-16/2017/3 z dne 30.03.2017) ter prispevek sekretariatu Mednarodne strategije ravnanja s
kemikalijami (SAICM) za obdobje od 2006 do 2020 (UNEP) - sklep Vlade Republike Slovenije št. 51102-9/2006/4 z dne 26.04.2006. Redno
plačevanje članarin oziroma izpolnjevanje drugih finančnih obveznosti daje državi kredibilnost in ji omogoča aktivno sodelovanje pri
oblikovanju politike in sprejemanju odločitev v teh organizacijah ter uveljavljanje interesov v širši mednarodni skupnosti.

2711-17-0015 - Plačevanje članarin
Opis ukrepa
Izvajanje obveznosti članstva Republike Slovenije kot izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih aktov RS, in sicer: - za Svetovno zdravstveno
organizacijo; - za Svet Evrope, v skladu z ratificiranimi konvencijami - (Pompidou, Farmakopeja); - za Organizacijo za prepoved kemičnega orožja,
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na podlagi Konvencije o kemičnem orožju; - za Program ZN za droge (UNODC); - za Mednarodno strategijo ravnanja s kemikalijami (UNEP SAICM); - za OECD (posebni program za nadzor nad kemikalijami); - za OECD (prostovoljni prispevek za delovanje OECD na področju
zdravstva); - za Stockholmsko konvencijo, - od leta 2017 predvidoma tudi Minamata konvencijo.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

535.000,00

411.101,85

411.101,85

76,84

Neposredni učinki
C7113 - Plačevanje članarin
Prispeva k rezultatu: C6652 - Krepitev sodelovanja in uveljavljanja interesov RS v mednarodnem okolju
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je izpolnjevanje obveznosti RS na podlagi članstva v mednarodnih organizacijah in po mednarodnih pogodbah.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V skladu s članstvom RS v mednarodnih organizacijah in mednarodnimi pogodbami, je Ministrstvo za zdravje v okviru svojega delovnega
področja zagotovilo izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah in sprejetih mednarodnih pogodb Ministrstvo za
zdravje v okviru svojega delovnega področja zagotavlja izpolnjevanje sprejetih obveznosti s plačilom članarin in drugih finančnih prispevkov
in sicer : članarino za Svet Evrope - Skupina Pompidou, članarino za Svet Evrope – Farmakopeja , članarino za Svetovno zdravstveno
organizacijo, članarino v okviru članstva v Konvenciji Minamata, članarino Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW), finančni
prispevek OECD za Posebni program za nadzor nad kemikalijami, plačilo prostovoljnega prispevka Vlade RS OECD-ju za sodelovanje pri
organizaciji globalnega dogodka o staranju (Sklep Vlade RS št. 51103-16/2017/3 z dne 30.03.2017) ter prispevek sekretariatu Mednarodne
strategije ravnanja s kemikalijami (SAICM) za obdobje od 2006 do 2020 (UNEP) - sklep Vlade Republike Slovenije št. 51102-9/2006/4.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Letni cilji so bili v skladu s spremenjenimi prioritetami in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev doseženi. Prednostno so bile poravnane
obvezne članarine in prispevki za mednarodne organizacije, in sicer letna članarina za Svet Evrope Skupina Pompidou, članarina za Svet Evrope –
Farmakopeja, članarina za Svetovno zdravstveno organizacijo, članarina v okviru članstva v Konvenciji Minamata, članarina Organizaciji za
prepoved kemičnega orožja (OPCW), finančni prispevek OECD za Posebni program za nadzor nad kemikalijami, prispevek sekretariatu
Mednarodne strategije ravnanja s kemikalijami (SAICM) za obdobje od 2006 do 2020 (UNEP) - sklep Vlade Republike Slovenije št. 51102-9/2006/4
z dne 26.04.2006 in posebni prispevki: prispevek RS za nadgradnjo laboratorija Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) - sklep Vlade
Republike Slovenije št. 51102-6/2019/3 z dne 25.4.2019; prostovoljni prispevek Svet Evrope Skupina Pompidou – sklep Vlade RS št. 5110216/2019/5 z dne 12.12.2019 in prostovoljni prispevek Vlade RS za aktivnosti OECD oddelka za zdravstvo in sekretariata na področju zdravstva
(predvsem za sodelovanje v projektu PaRIS) - sklep Vlade RS št. 51102-13/2019/3 z dne 28.11.2019.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09063 Število plačanih članarin v mednarodnih organizacijah

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št. 2015

9,00

2018 7,00

8,00

2019 10,00

9,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 7,00
2023 7,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09063 Število plačanih članarin v mednarodnih
organizacijah"
Letni cilji so bili v okviu razpoložljivih proračunskih sredtev doseženi. Na podlagi članstva v mednarodnih organizacijah in sprejetih
mednarodnih pogodb je Ministrstvo za zdravje v okviru svojega delovnega področja zagotovilo izpolnjevanje sprejetih obveznosti s plačilom
članarin in drugih finančnih prispevkov, in sicer : članarino za Svet Evrope - Skupina Pompidou, članarino za Svet Evrope – Farmakopeja ,
članarino za Svetovno zdravstveno organizacijo, članarino v okviru članstva v Konvenciji Minamata, članarino Organizaciji za prepoved
kemičnega orožja (OPCW), finančni prispevek OECD za Posebni program za nadzor nad kemikalijami, plačilo prostovoljnega prispevka Vlade RS
OECD-ju za sodelovanje pri organizaciji globalnega dogodka o staranju (Sklep Vlade RS št. 51103-16/2017/3 z dne 30.03.2017) ter prispevek
sekretariatu Mednarodne strategije ravnanja s kemikalijami (SAICM) za obdobje od 2006 do 2020 (UNEP) - sklep Vlade Republike Slovenije št.
51102-9/2006/4 z dne 26.04.2006. Iz evidenc Sveta Evrope je razvidno, da je na računu Evropske farmakopeje preplačilo, iz razloga da Evropska
farmakopeja posluje z dobičkom in tako je dobropis iz Evropske farmakopeje prerazporejen na račun skupine Pompidou. Prvič v letu 2018 pa je
Slovenija kot članica namenila prispevek za izvajanje Konvencije Minamata.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09063

Kazalnik meri število plačanih članarin in prispevkov mednarodnim organizacijam

Pravne podlage
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ID

NAZIV

MDSSP

Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (MDSSP)

MOSZOT

Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (MOSZOT)

MPKO

Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju
(MPKO)

MSSE

Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope (MSSE)

ZKem-UPB1 Zakon o kemikalijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZKem-UPB1)
ZZVZZUPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije
Opis podprograma
Uspešnost doseganja ciljev na področju učinkovite rabe energije je ključnega pomena za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov in doseganje določenega deleža obnovljivih virov energije v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2030, saj je energetska
učinkovitost med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje teh ciljev.
Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti določa, da bo treba od sredine leta 2015 letno energetsko obnoviti vsaj 3 % skupne uporabne
tlorisne površine stavb nad 250 m2, ki se ogrevajo/ohlajajo in so v lasti in uporabi osrednje vlade oz. ožjega javnega sektorja (ožja vlada). Z
vlaganji bodo podprta prizadevanja za izpolnjevanje teh zahtev. Slovenija bo sledila tudi zahtevam Direktive 2010/31/EU, ki državam članicam
nalaga obveznost glede skoraj ničeenergijskih stavb v javnem sektorju od leta 2018, zato se bodo spodbujala vlaganja tudi v energetsko
sanacijo stavb po standardu skoraj ničenergijske stavbe in skoraj ničenergijske nadomestne novogradnje v smislu četrtega odstavka 5. člena
Direktive 2012/27/EU.

1541-15-S010 - Spodbujanje energetske učinkovitosti
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov so sredstva namenjena za izvajanje ukrepov: - energetska prenova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin, - energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz.
občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), - izvedba demonstracijskih projektov celovite
energetske obnove stavb javnega sektorja in zasebnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove, -izobraževanje, ozaveščanje in
usposabljanje iz področja energetske prenove in ukrepov učinkovite rabe energije. Prioriteto bodo skladno z zahtevami po letni prenovi 3 %
površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja iz Direktive 2010/31/EU predstavljale javne stavbe. V okviru tega so podprti ukrepi
celovite energetske prenove stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja in
učinkovitejša notranja razsvetljava. Z namenom doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov se bo horizontalno
uvajal sistem energetskega pogodbeništva kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ukrepi so sofinancirani iz
evropskih sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

15.092.700,91

16.119.395,71

16.094.090,06

106,63

PV

Proračunski viri

35.276.101,19

13.624.869,52

13.624.869,52

38,62

Neposredni učinki
C6965 - (1)Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v
javni infrastrukturi, vključno z javnim
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v
javnih stavbah

VIR ME
kW

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2014

0,00

2015 0,00
2016 2.300.000,00 0,00
2017 5.400.000,00 1.809,36
2018 36.000.000,00 1.509.426,00
2019 59.580.360,00 17.231.416,80
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I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja**

I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi
osrednje oz. ožje vlade***

I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove
različnih tipov stavb

I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov****

m2

m2

2014

2014

0,00

0,00

2015 0,00
2016 180.000,00

0,00

2017 60.000,00

21.516,97

2018 400.000,00

33.615,48

2019 662.004,00

0,00

2015 0,00
2016 30,00

število
projekotv

t ekv CO2

2014

2014

0,00

0,00

0,00

2017 20.000,00

9.912,00

2018 57.870,00

11.985,00

2019 92.592,00

0,00

2015 0,00
2016 1,00

0,00

2017 2,00

2,00

2018 3,00

2,00

2019 4,00

0,00

2015 0,00
2016 3.200,00

0,00

2017 1.458,00

0,00

2018 9.720,00

1.480,00

2019 16.087,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe
primarne energije v javnih stavbah "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020. Evidentirana dosežena vrednost (v letu
2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb
celotnega javnega sektorja** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v
lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade*** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov
energetske obnove različnih tipov stavb "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno
letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov**** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08559

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08560

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08562

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08564

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08565

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

C6966 - (2)Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih
Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v
javni infrastrukturi, vključno z javnim
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
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obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom
energijske porabe*

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

Število 2014

0,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 0,00
2016 250,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 250,00

1.480,00

2019 500,00

444,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z
boljšim razredom energijske porabe* "
Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019, vrednost izključno za leto 2019, je 189.

C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov
Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnem sektorju
Opis neposrednega učinka
Skladno z "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb" energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni
lasti predstavlja enega izmed prioritetnih projektov v obdobju finančne perspektive. Slovenija se je z "Operativnim programom za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014 - 2020" zavezala, da bo do konca 2023 obnovila 1,8 milijona površin stavb v celotnem javnem sektorju in da bo
vsako leto energetsko prenovila 3 % stavbnega fonda v uporabi ožjega javnega sektorja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Do konca 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2 tlorisne
površine stavb celotnega javnega sektorja, kar je 63 % postavljenega cilja za to obdobje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prenova stavb javnega sektorja, ki so bile sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike, je ob predpostavki uspešnega poročanja vseh
zaključenih operacij, v letu 2019 ocenjena prispevala k zmanjšanju rabe končne energije v javnem sektorju v višini 8,6 GWh (11,8 GWh primarne
energije).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja

VIR ME

IZH.
LETO

m2 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2017 60.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2018 400.000,00

330.550,00

2019 662.004,00

405.094,00

2020 982.516,00
I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega
javnega sektorja

m2 2016

11.300,00

2017 20.000,00
2018 57.870,00

30.440,00

2019 92.592,00

33.241,02

2020 127.314,00
I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov
stavb

št. 2016

0,00

2017 2,00
2018 3,00

2,00

2019 4,00

3,00

2020 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb
celotnega javnega sektorja"
Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2
tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja (od tega ožji in širši javni sektor s piloti 77.760 m2; stavbe v lasti in rabi občin pa 327.334 m2).
Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so predvsem omejen nabor ponudnikov pri
energetskem pogodbeništvu (JZP) in posledično slabša konkurenčnost ter dolgotrajni postopki izbire zasebnega partnerja/izvajalca ter s strani
upravičencev pomanjkljivo pripravljena investicijska ter tudi drug dokumentacija, kar privede do dolgotrajnega usklajevanje in podaljševanja
časa izbora in potrditve projektov ter izbora izvajalcev/zasebnega partnerja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v
lasti in uporabi ožjega javnega sektorja"
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Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 34.059 m2
tlorisne površine stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS
javnega sektorja so dolgi postopki od vlog prijaviteljev do izbora projektov in nato realizacije oz. izvedbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske
prenove različnih tipov stavb"
Operacija za tretji pilotni projekt objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah je bila uspešno zaključena v letu 2019, za četrti pilotni
projekt energetske prenove sklopa stavb s karakteristiko kulturne dediščine (pet stavb v upravljanju Ministrstva za kulturo) je v letu 2019
potekala faza postopka izbire zasebnega partnerja. Za prva dva pilotna projekta (projekt CŠOD Bohinj in projekt sklop treh sodišč v CE, MS in
SG) so bile uspešno zaključene operacije energetske prenove stavb v letih 2017 in 2018. Do konca leta 2019 je bilo skupaj prenovljenih 19.801 m2.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09890

Vrednosti so kumulativa. Do konca obdobja izvedbe vseh operacij, sofinanciranih iz KS (2023), je cilj prenoviti 1.800.000 m2 tlorisne površine stavb
širšega javnega sektorja.

Skupna tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE) znaša 772.158 m2 (stanje
I09891 1.1.2017). Za to obveznost je treba vsako leto prenoviti 23.465 m2 površine stavb, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove.Vrednosti
kazalnika so kumulativa.
I09892

Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov energetske prenove različnih tipov stavb javnega sektorja -vrednosti so komulativa. (CŠOD
Dom Bohinj, stavbe pravosodnih organov CE, MS, SG, Stavba v Šmarje pri Jelšah)

C7444 - Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb
Prispeva k rezultatu: C7216 - Prihranki končne energije v sektorju gospodinjstev
Opis neposrednega učinka
Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru
celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin oz. občinskih stanovanjskih skladov je bilo na podlagi
Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z
mehanizmom celostnih teritorialnih naložb iz marca 2017 do konca leta 2019 izdanih 8 odločitev o podpori, za katere bo 552 gospodinjstvom v
občinah Velenje, Ljubljana, Koper, Novo Mesto, Celje, Maribor izboljšalo energijsko porabo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedba celovite energetske prenova večstanovanjskih stavb v okviru CTN je v letu 2019 pomenila ocenjen prispevek prihranka rabe končne
energije v gospodinjstvih v višini cca. 100 MWh.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št. 2016

0,00

2017 200,00
2018 800,00

450,00

2019 1.600,00

450,00

2020 2.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske
porabe"
Do konca leta 2019 je bila izvedenih prenov CTN prenov večstanovanjskih stavb za 450 gospodinjstev. Manjša realizacija od plana je razlog
znižanja kumulativnega cilja zaradi nezmožnosti zagotovitve lastnih sredstev in/ali neprimernosti stavb se je končni cilj za vse operacije v
celotnem obdobju znižan na 552 gospodinjstev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09893

Glede na načrovana sredstva za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti.

Obrazložitev projektov
2711-19-0009 - Energetska sanacija - SB Jesenice
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je energetska sanacija treh stavb SB Jesenice: Stavba specialističnih ambulant - Stavba A, Glavna bolnišnična stavba - Stavba B
in Stavba dializa in rentgen - Stavba B - rentgen. Namen investicije je celovita energetska prenova objektov, zmanjšanje toplotnih izgub objektov
in zmanjšanje porabe primarne energije, nižji stroške rabe energije, izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema in izboljšanje delovnih pogojev
z vidika mikroklimatskih pogojev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V Letu 2020 je izvedba začeta po Uvedbi v delo 22.1.2020. Intenzivnost izvedbe energetske sanacije je povezana s postavitvijo bivalnih
konteinerjev, prirejenih za bolniške sobe s pomožnimi prostori, saj se bolnike seli iz nadstropij obeh večnadstropnih objektov A in B. Oba
objekta sta stavbi za izpeljavo energetskih ukrepov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170101 - Urejanje in razvoj na področju zdravstva
Opis podprograma
V okviru podprograma Urejanje in razvoj na področju zdravstva Ministrstvo za zdravje ustvarja potrebne pogoje za pripravo in izvajanje
zdravstvene politike s ciljem zagotoviti vzdržnost zdravstvenega sistema. Vzdržnost zdravstvenega sistema želimo zagotoviti s povečevanjem
njegove učinkovitosti in hkratnim povečevanjem njegove dostopnosti in izboljševanjem kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Za
uspešno izvrševanje svojega poslanstva ministrstvo izvaja razvojne ukrepe za spodbujanje razvoja zdravstvenih storitev, za kar potrebuje
kakovostne podatke o zdravstvenem stanju. Prav tako je nujno potrebno krepiti institucionalno usposobljenost na področju zdravja in
zdravstvenega varstva ter zagotoviti kakovostno in učinkovito opravljanje nalog, ki so v pristojnosti ministrstva.
Področja učinkovitosti, dostopnosti, kakovosti in varnosti so najpomembnejša področja razvoja sistema zdravstvenega varstva v Republiki
Sloveniji. Cilj Ministrstva za zdravje na tem področju je doseganje visoke kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev in zdravstvene obravnave,
ki bo primerljiva z najbolj razvitimi državami. Hkrati je potrebno izboljševati učinkovitost in povečevati dostopnost sistema zdravstvenega
varstva. Za doseganje tega cilja bomo v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju s proračunskimi sredstvi zagotavljali pripravo in izvedbo različnih oblik razvojnih ukrepov, kot so pilotni projekti, priprava analiz in
strateških razvojnih dokumentov za sistem zdravstvenega varstva ali posamezne specialnosti ter ukrepi za njihovo izvajanje, priprava predpisov,
izvedba strokovnih srečanj in posvetovanj za doseganje konsenza med posameznimi deležniki, ocene posameznih predlogov rešitev glede na
njihovo izvedljivost in na učinke za uporabnike, izvajalce in plačnika, ter sprotno spremljanje procesnih učinkov posameznih sprememb. V
Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 smo kot prednostna področja razvoja izpostavili: 1) krepitev in varovanje zdravja ter
preprečevanje bolezni, 2) optimizacijo zdravstvene oskrbe, 3) povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva in 4) pravično, solidarno in
vzdržno financiranje zdravstvenega varstva. V okviru projekta eZdravje, ki je bil od leta 2008 delno sofinanciran iz Evropskega socialnega
sklada, so bile v preteklih letih že uvedene različne napredne rešitve, ki so uspešno prestale pilotne faze, nekatere od njih pa so se že razširile v
uporabo po celi Sloveniji. V skladu z novelo Zakona o zbirkah podatkov je Ministrstvo za zdravje na Nacionalni Inštitut za varovanje zdravja s 1.
decembrom 2015 preneslo naloge vzdrževanja storitev eZdravja in skrb za njihovo delovanje, hkrati pa je bila z novelo zakona podeljena in
vzpostavljena jasna pristojnost za upravljanje z zbirkami eZdravja. Po izteku financiranja iz EU sredstev, iz katerih se je projekt financiral do
konca leta 2015, ministrstvo zagotavlja dodatna sredstva, nujno potrebna za delovanje in vzdrževanje sistema in aplikacij za zagotavljanje
zdravstvenega varstva (dostop do medicinske dokumentacije, elektronski recepti, elektronsko napotovanje...) in nemoteno oskrbo pacientov.
Sredstva so namenjena ohranitvi delovanja storitev eZdravja na zahtevani visoko razpoložljivi in zanesljivi ravni, ki jo zahteva dejstvo, da bi
morebitno nedelovanje ali motnje v delovanju teh storitev (eRecept, eNaročanje, Centralni register podatkov o pacientih) imelo visok vpliv na
vsakdanje delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V letu 2018 2019 so se aktivnosti projekta uvajale predvsem na področjih dvigovanja ravni
uporabe rešitev eZdravja s strani končnih uporabnikov, izboljšanja kakovosti delovanja rešitev ter njihovem celovitem vzdrževanju in
nadgrajevanju v skladu s potrebami oz. zakonskimi zahtevami. Aktivnosti so torej potekale predvsem na področjih upravljanja in koordinacije
aktivnosti za razvoj, uvedbo in vzdrževanje rešitev eZdravja ter spremljanja in vrednotenja uspešnosti in kakovosti rešitev eZdravja. V letu 2019
je delež eReceptov na mesečni ravni presegel 94%, kar je v povprečju na mesečni ravni znašalo preko 1.150.000 eReceptov. Tudi stanje na
področju eNaročanje se je v letu 2019 vidno izboljšalo tako v smislu vse večjega števila izdanih eNapotnic, objavljenih storitev s strani
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in točnosti podatkov o čakalnih dobah. Delež izdanih eNapotnic konec leta 2019 je znašal preko 94%, kar v
absolutnih številkah znaša preko 390.000 eNapotnic na mesečni ravni. Konec julija 2018 je bil uspešno uveden tudi ePosvet, namenjen možnosti
posveta med zdravnikom na primarni in sekundarni ravni za pridobitev mnenej ustreznega specialista na sekundarni in tercirani ravni s ciljem
zniževanja neustreznih napotitev, ugotavljamo pa, da stopnja uporabe še ne dosega želene. Delež izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki pošiljajo
dokumente v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) (in povzetek podatkov o pacientih - PPoP) se povečuje iz meseca v mesec. V skladu
z zastavljenimi cilji je v CRPP vključenih že več kot 90% javnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, nevključena ostaja ena psihiatrična bolnišnica.
Čeprav se število koncesionarjev, ki se vključujejo v zNET (in poročajo v CRPP oz. druge informacijske rešitve - registre), povečuje, pa je njihovo
število še vedno manjše od pričakovanega.
V naslednjem obdobju bomo nadaljevali z aktivnostmi nacionalnih uvedb oziroma povečanja deleža uporabe storitev eZdravja. Posebno
pozornost bomo namenili zagotavljanju in preverjanju kakovosti podatkov o čakajočih pacientih na zdravstveno storitev (nacionalni čakalni
seznam), kar nam bo omogočalo načrtovanje ukrepov za zmanjšanje čakalnih vrst in spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov. Nadaljevali
bomo z aktivnostmi za povečanje deleža predpisanih receptov v elektronski obliki in v sodelovanju z uporabniki sistema skrbeli za dopolnitve
sistema z dodatnimi funkcionalnostmi. Prizadevali si bomo za čim večji delež naročenih pacientov na zdravstvene storitve na sekundarni in
terciarni ravni na elektronski način, pri čemer bomo dosledno zahtevali omogočanje elektronskega naročanja na vse razpoložljive termine pri
vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki te storitve v javni mreži nudijo. CRPP bo z vzpostavitvijo povzetkov podatkov o pacientu in jasno
določitvijo pravico do obdelave podatkov v njem, postal nepogrešljivo orodje vsakega zdravnika pri zdravstveni oskrbi pacienta, zato bomo
intenzivno pospeševali njegovo dosledno uporabo za izmenjavo podatkov o pacientih. Zagotavljali bomo delovanje ostalih storitev eZdravja
(Telekap, eTriaža, Teleradiološki portal), ki bodo tako predstavljale korak naprej k integraciji različnih informacijskih sistemov, ki se v zdravstvu
uporabljajo.
V okviru podprograma so se v letu 2019 poleg priprave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in z njim povezanih podzakonskih predpisov in
strokovnih podlag v letu 2019 izvajale tri vrste aktivnosti: pilotni projekti , ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni
oskrbi ; organizacija in izvedba seminarjev, delavnic in posvetov ter evalvacijske aktivnosti.
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2711-11-S006 - Tehnična infrastruktura MZ
Opis skupine projektov
V skupino projektov je vključen projekt 2711-13-0002 - Informatizacija in opremljenost organa - MZ

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

187.637,00

146.562,21

146.562,21

78,10

Neposredni učinki
C5022 - Zagotovitev materialnih pogojev za upravljanje in vodenje sistema
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Z izvajanjem ukrepa se zagotavljajo materialni pogoji za delovanje ministrstva. Načrtovane so aktivnosti za izvedbo projektov za zagotavljanje
sektorsko specifične informatizacije in opremljenosti, ki so potrebni za nemoteno delovanje organa. Ukrep se nanaša na izvajanje aktivnosti za
nakup službenih avtomobilov, pohištva in pisarniške opreme, opreme za varovanje, opreme za hlajenje ter telekomunikacijske in avdio opreme.
Ukrep se nanaša tudi na izvajanje aktivnosti pri ravnanju s premičnim premoženjem organa, to je nakup in prodaja službenih avtomobilov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka - nemoteno delovanje organa in nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je bil organ ustanovljen, je bil v letu
2019 z zagotovitvijo materialnih sredstev dosežen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotovitev materialnih pogojev za upravljanje in vodenje sistema, je eden od pogojev za doseganje nadrejenega cilja oz. rezultata.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05094 Zagotovljeni pogoji delovanja MZ

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2012

100,00

0,00

2013

100,00

90,34

2014

100,00

98,00

2015

100,00

67,79

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05094 Zagotovljeni pogoji delovanja MZ"
Materialni pogoji za delovanje ministrstva so bili v letu 2019 zagotovljeni.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05094

Dosežena vrednost se kaže v odstotku zagotavljanja pogojev delovanja ministrstva.

Obrazložitev projektov
2711-17-0018 - Informatizacija in opremljenost MZ 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt je namenjen zagotavljanju materialne opremljenosti in s tem pogojev za delovanje in izvajanje nalog Ministrstva za zdravje. Projekt
vsebuje nakup opreme za normalno delovanje zaposelnih na MZ od pisarniškega pohištva, telefonskih in mobilnih aparatov, multifunkcijskih
naprav, naprav za razrez in uničevanje gradiv, opreme za varovanje, drugih pisarniških naprav in osnovnih sredstev ter službenega avtomobila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Nemoteno delovanje organa in nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je bil organ ustanovljen, je bil v letu 2019 z zagotovitvijo materialnih
sredstev dosežen.

2711-19-0008 - Energetska sanacija - SB Celje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Namen projekta je optimiziranje virov, zmanjšanje tveganja za neuspeh ali napake v procesu, spremljanje napredka in uresničevanja cilja,
zagotavljanje pregledne slike nad vsemi aktivnostmi v okviru posameznega procesa in povečanje informacijskega pretoka med deležniki v
procesu. Cilj je tudi samodejna priprava poročil, ki nam v realnem času zagotovijo informacijo, v kakšni fazi so posamezni postopki, procesi ali
projekti, pokažejo odmike in napovedo, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Končni cilj rezultira tudi v izdelanih registrih, kjer je to potrebno in
smiselno, ter celovitih statističnih podatkih v posameznem procesu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo
in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifični cilj 1:
»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 4-1/30/MZ/0
za operacijo: »Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju«, z dne 17. 4. 2019) iz Kohezijskega sklada kot
prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek, kot prispevek Republike Slovenije za operacijo »Energetska prenova stavbe
Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju«.
Ministrstvo za zdravje je 18. 6. 2019 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Energetska prenova stavbe Centralni bolniški
objekt nove bolnišnice v Celju«. Javno naročilo je bilo 5. 8. 2019 objavljeno, odpiranje ponudb izvedeno 30. 9. 2019, odločitev o oddaji naročila
izdana 23. 12. 2019. V letu 2020 sledi sklenitev pogodbe in začetek oziroma izvajanje investicije.

2711-11-S014 - Informatizacija zdravstvenega sistema
Opis skupine projektov
V skupino projektov smo vključili projekt eZdravje, TP, Parent, Upravljanje sistemov eZdravja v Evropi ter Skupni ukrep za duševno zdravje.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

4.858.688,02

4.417.608,85

4.417.608,85

90,92

Neposredni učinki
C0789 - Modernizacija in dvig kakovosti zdravstvenih procesov
Prispeva k rezultatu: C2008 - Informatizacija zdravstvenega sistema z uvajanjem IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo)
Opis neposrednega učinka
S ciljem Modernizacija in dvig kakovosti zdravstvenih procesov vplivamo na informatizacijo zdravstvenega sistema z uvajanjem IKT na
področju zdravstva v Sloveniji.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S ciljem Modernizacija in dvig kakovosti zdravstvenih procesov smo vplivali na informatizacijo zdravstvenega sistema z uvajanjem OKT na
področju zdravstva v Sloveniji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Za modernizacijo procesov uporabljamo več kazalnikov, ki so neposredni pokazatelji, kako daleč je modernizacija, ki nam prinaša nove možnosti
dela, razvoja in prenove procesov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I001765 Število informatiziranih procesov

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2012 4,00

3,00

2013 3,00

5,00

2014 3,00

7,00

2015 7,00

3,00

2016 3,00

3,00

2017 9,00

9,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2018 9,00

9,00

2019 9,00

10,00

2020 9,00
I001768 Število vključenih javnih zdravstvenih zavodov v sistem e-Zdravje

Število 2010

0,00

2012 50,00

32,00

2013 60,00

100,00

2014 23,00

120,00

2015 133,00

140,00

2016 133,00

133,00

2017 140,00

133,00

2018 140,00

140,00

2019 140,00

140,00

2020 140,00
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I04112

Število vključenih zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v
sistem e-Zdravje

Število 2010

0,00

2012 0,00

0,00

2013 200,00

30,00

2014 320,00

5,00

2015 320,00

400,00

2016 1.050,00

1.050,00

2017 1.100,00

1.100,00

2018 1.100,00

1.100,00

2019 1.100,00

1.100,00

2020 1.100,00
I07860 Število elektronskih napotnic

št.

2014

0,00

2015 100.000,00

10.000,00

2016 2.500.000,00

700.000,00

2017 3.500.000,00

2.884.014,00

2018 3.000.000,00

3.750.000,00

2019 3.750.000,00

3.946.000,00

2020 3.750.000,00
I07861 Število elektronskih receptov

št.

2014

5.000,00

2015 500.000,00

1.735.000,00

2016 4.000.000,00

10.000.000,00

2017 12.500.000,00

13.095.808,00

2018 12.500.000,00

12.500.000,00

2019 12.500.000,00

13.895.000,00

2020 12.500.000,00
I07862 Število naročanj na zdravstvene storitve po elektronski poti

št.

2014

0,00

2015 10.000,00

1.000,00

2016 3.000.000,00

100.000,00

2017 4.200.000,00

2.924.270,00

2018 1.000.000,00

200.000,00

2019 500.000,00

278.000,00

2020 500.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001765 Število informatiziranih procesov"
V letošnjem letu se je uvedla možnost oddaje izjave volje preko Zvem portala.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I001768 Število vključenih javnih zdravstvenih zavodov v
sistem e-Zdravje"
Izvajalci na sekundarni ravni so se v celoti vključili, zato realno povečevanja kazalnika ne bo več.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04112 Število vključenih zasebnih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti v sistem e-Zdravje"
Izvajalci na sekundarni ravni so se v celoti vključili, zato realno povečevanja kazalnika ne bo več.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07860 Število elektronskih napotnic"
Število izdanih eNapotnic na letni ravni narašča.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07861 Število elektronskih receptov"
Število izdanih eReceptov na letni ravni narašča.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07862 Število naročanj na zdravstvene storitve po
elektronski poti"
Število naročanj po elektronski poti narašča.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I001765

Kazalnik predstavlja število informatiziranih procesov.

I001768

Kazalnik predstavlja število vključenih javnih zdravstvenih zavodov v sistem eZdravja.

I04112

Kazalnik predstavlja število vključenih zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v sistem eZdravja

I07860

Kazalnik meri število napotnic, ki so bile izdane s pomočjo informacijske rešitve eNaročanje.

I07861

Kazalnik meri število receptov, ki so bili predpisani in izdani s pomočjo informacijske rešitve eRecept.

I07862

Kazalnik meri število terminov za izvedbo zdravstvene storitve, ki so bili rezervirani preko informacijske rešitve eNaročanje.
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C6208 - Dostopnost medicinskih podatkov o pacientu
Prispeva k rezultatu: C2008 - Informatizacija zdravstvenega sistema z uvajanjem IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo)
Opis neposrednega učinka
Medicinski podatki zdravstvenega zapisa o pacientih morajo biti na voljo v elektronski obliki vsakemu izvajalcu v procesu zdravljenja, ki ima do
tega pravico in morajo biti izmenljivi.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Dostopnost podatkov merimo z več kazalniki, ki nam neposredno merijo možnost, da zdravstveni delavci in sodelavci v realnem času zanesljivo
in hitro pridejo do podatkov o pacientu, ki jih potrebujejo za kakovostno in varno zdravljenje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zanesljiv in hiter dostop zdravstvenim delavcem do medicinskih podatkov o pacientu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06839 Število izvajalcev ZD, ki imajo podatke zdravstvenega zapisa v elektronski obliki
in jih lahko izmenjujejo z drugimi izvajalci ZD na dogovorjen način

VIR ME

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Število 2011 0,00

2012 10,00

30,00

2013 100,00

2,00

2014 320,00

50,00

2015 480,00

500,00

2016 800,00

886,00

2017 1.000,00

1.000,00

2018 1.200,00

1.200,00

2019 1.200,00

1.200,00

2020 1.200,00
I06840 Število dokumentov, ki jih lahko izmenjujejo izvajalci ZD

Število 2011 0,00

2012 2,00

3,00

2013 4,00

3,00

2014 5,00

5,00

2015 6,00

6,00

2016 7,00

7,00

2017 7,00

7,00

2018 10,00

8,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
I07863 Število pacientov z dostopnimi dokumenti preko sistema IH

število 2014 100.000,00 2015 300.000,00

350.000,00

2016 1.000.000,00 863.102,00
2017 1.200.000,00 1.499.000,00
2018 1.500.000,00 1.600.000,00
2019 1.600.000,00 1.970.000,00
2020 1.600.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06839 Število izvajalcev ZD, ki imajo podatke
zdravstvenega zapisa v elektronski obliki in jih lahko izmenjujejo z drugimi izvajalci ZD na dogovorjen
način"
Realno se številka ne bo več povečevala.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06840 Število dokumentov, ki jih lahko izmenjujejo
izvajalci ZD"
Na novo se lahko izmenjuje izjava volje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07863 Število pacientov z dostopnimi dokumenti preko
sistema IH"
Število pacientov, ki imajo vsaj en dokument v CRPP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06839

Kazalnik predstavlja število izvajalcev zdravstvenih domov, ki imajo podatke zdravstvenega zapisa v elektronski obliki in jih lahko izmenjujejo z
drugimi izvajalci ZD na dogovorjen način.

I06840 Kazalnik predstavlja število dokumentov, ki jih lahko izmenjujejo izvajalci ZD.
I07863 Kazalnik meri število pacientov, ki ima vsaj en dokument z medicinskimi podatki dostopen preko sistema Interoperabilna hrbtenica.
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C7628 - C7628 Vzpostavitev delovanja aplikacije VAR-NET za podporo upravljanju z varnostnimi odkloni
in tveganji
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Dobro delujoč sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu ob podpori spletne aplikacije VAR-NET bo izboljšal
kakovost in varnost v zdravstvu. Z aplikacijo VAR-NET bo vzpostavljena možnost sporočanja varnostnih odklonov za zdravstvene delavce,
zdravstvene sodelavce, paciente in njihove svojce ter druge, kar bo povečalo uspešnost zdravstvenega varstva in zadovoljstvo uporabnikov
storitev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Implementacija aplikacije VAR NET je vezana na sprejem zakonske podlage. Število sporočil v aplikacijo bo možno meriti kasneje, predvidoma v
letu 2021. Obveznost za sporočanje bo veljala za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.
Spremljanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost je ključno za preventivno delovanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in na sistemski
ravni. V času zdravstvene obravnave utrpi varnostni odklon eden od deset pacientom. Z delujočim sistemom upravljanja z varnostnimi odkloni
in tveganji s pomočjo aplikacije VAR_NET se lahko prepreči polovica teh varnostnih odklonov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Rezultat rednega sporočanja varnostnih odklonov bo dosežen ob izboljšanju kulture varnosti ob učinkovitem odzivu upravljalca sistema s
povratnimi informacijami in sistemskimi ukrepi. Pilotno preverjanje sistema bo v letu 2020, implementacija na celo Slovenijo se načrtuje za leto
2021.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH.
LETO

I10315 Število izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki uporablja aplikacijo
VAR-NET

število 2019

I10316 Število vseh sporočil v VAR NET

število 2019

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2019 0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR
0,00

2020 6,00
0,00

2019 0,00

0,00

2020 1.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10315 Število izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki
uporablja aplikacijo VAR-NET"
Javno naročilo še ni dokončano, zato tudi še ni informacijske rešitve in izvajalcev, ki bi jo uporabljali za poročanje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10316 Število vseh sporočil v VAR NET"
Javno naročilo še ni dokončano, zato tudi še ni informaicjske rešitve in izvajalcev, ki bi jo uporabljali za poročanje.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Sporočanje varnostnih odklonov in tveganj v aplikacijo VAR-NET je obveza vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Pri tem je sporočanje varnostnih
I10315 odklonov in tveganj odvisno od dejanskega pojava varnostnega odklona ali prepoznanega tveganja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti in stopnje
razvoja kulture varnosti.
I10316

Število vseh sporočil v VAR-NET predstavlja število sporočenih varnostnih odklonov in število sporočenih tveganj za varnost pacientov preko
aplikacije s strani različnih deležnikov.

Obrazložitev projektov
2711-08-0012 - ESS - eZdravje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vzpostavitev sodobnega in interoperabilnega informacijskega zdravstvenega sistema, ki bo omogočal varno elektronsko poslovanje in
učinkovito obvladovanje zajetnih zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov in informacij.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so se aktivnosti projekta eZdravje (aktivnosti pretežno izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)) osredotočale na dvigovanje
ravni uporabe rešitev eZdravja s strani končnih uporabnikov, izboljšanje kakovosti delovanja rešitev ter njihovo celovito vzdrževanje in
nadgrajevanje v skladu s potrebami oz. zakonskimi zahtevami. Hkrati so si deležniki prizadevali za promocijo eZdravja in priložnosti, ki jih
ponujajo rešitve eZdravja. Podatki na področju uporabe rešitev eZdravja kažejo, da se rešitve eZdravja vse bolj uveljavljajo v vsakodnevnem
poslovanju slovenskega zdravstvenega sistema.V sklopu upravljanja rešitev eZdravja in s ciljem povečevanja njihove uporabe so bile v letu
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2018 izvedene aktivnosti upravljanja in koordinacije aktivnosti za razvoj, uvedbo in vzdrževanje rešitev eZdravja ter spremljanje in vrednotenje
uspešnosti in kakovosti rešitev eZdravja. Nadaljevala se je promocija eRecepta in aktivnosti za dodatno uporabo omenjene informacijske
rešitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. V letu 2019 je delež eReceptov v povprečju na mesečni ravni presegal 94%, kar je v letu 2019
pomenilo čez 13,8 milijonov receptov. Tudi stanje na področju eNaročanje se je v letu 2018 vidno izboljšalo tako v smislu vse večjega števila
izdanih eNapotnic, objavljenih storitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti in točnosti podatkov o čakalnih dobah. Delež izdanih
eNapotnic v letu 2018 je na povprečni mesečni ravni znašal preko 95%, kar v letu 2019 pomeni čez 3.9 milijona izdanih eNapotnic. Konec julija
2018 je bil uspešno uveden tudi ePosvet, kjer pa uporaba v letu 2019 še ne dosega želenega obsega posvetovanj med ravnmi. NIJZ je v letu 2019
izvajal aktivnosti za vključitev še nevključenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP). Delež
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki pošiljajo dokumente v CRPP (in povzetek podatkov o pacientih - PPoP) se povečuje iz meseca v mesec.
Vsaj en dokument v CRPP je imelo konec leta 2019 že 1.970.000 pacientov. V skladu z zastavljenimi cilji je v CRPP vključenih že več kot 90%
javnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, nevključena ostaja ena psihiatrična bolnišnica. Čeprav se število koncesionarjev, ki se vključujejo v
zNET (in poročajo v CRPP oz. druge informacijske rešitve - registre), povečuje, pa je njihovo število še vedno pod želenimi številkami.
Promocija in spodbujanje uporabe portala zVEM se je tekom leta 2019 izvajalo ob vsaki priložnosti (predstavitev, predavanje, komunikacija z
uporabniki ipd.) in se bo nadaljevala tudi v prihodnje.

2711-18-0051 - Upravljanje podatkovnih zbirk na NIJZ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nadgradnja informacijske podpore za upravljanje podatkovnih zbirk na NIJZ. Specifični cilji investicijskega projekta po
področjih, glede na predmet so: 1) v okviru vzdrževanja in nadgradnje licenc analitičnega orodja SPSS (Predictive Solutions Imago): - poenotenje
verzije (le-ta omogoča nemoteno izmenjavo podatkov in skupinsko delo brez komplikacij, ki jih prinaša delo na različnih verzijah programske
opreme (funkcionalna nezdružljivost); - nadgradnja modulov in števila licenc, kar zaposlenim zagotavlja ustrezno dostopnost do programske
opreme. 2) v okviru vzdrževanja licenc SAS: - nadaljnja uporaba programskega paketa SAS (v primeru neplačila licence ni več mogoče
uporabljati). 3) v okviru spremljanja zunaj bolnišničnih obravnav: - vzpostavitev celovitega spremljanja vsebin zunaj bolnišničnih obravnav, ki
jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti; - vzpostavitev varnega in učinkovitega enotnega sistema prenosa, kontrole, obdelave ter
skladiščenja podatkov o zunaj bolnišničnih obravnavah; - zagotovitev statističnih podatkov in izpisov strukturiranih podatkov za ključne
uporabnike (Ministrstvo za zdravje, izvajalci zdravstvene dejavnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, NIJZ). 4) v okviru RIZDDZ: odpraviti določene organizacijske in tehnološke ovire pri pridobivanju podatkov; - opredeliti in definirati proces izdaje dovoljenja za opravljanje
zdravstvene dejavnosti in proces izdaje koncesijske odločbe ter oblikovati, razviti in vzpostaviti delujočo informacijsko rešitev; - skrajšati čas
pridobivanja podatkov; - povečati točnost podatkov ter zanesljivost postopkov; - avtomatizirati postopke. 5) v okviru spremljanja bolnišničnih
obravnav: - nadgradnja in vzdrževanje tako aplikativnega, kot podatkovnega nivoja sistema ePrenosi.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru naloge »Upravljanje podatkovnih zbirk NIJZ« so se v letih 2018-2019 na NIJZ osredotočili na dve ključni zbirki, in sicer Register
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), ter Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (e-SZBO). Ostale podatkovne
zbirke, ki jih upravlja NIJZ, tečejo v skladu z načrti, zdravstvene informacije, ki so rezultat upravljanih zbirk, pa so pravočasno objavljene na
podatkovnem portalu NIJZ (podatki.nijz.si).
Pri RIZDDZ je NIJZ v letu 2018 večino virov (kadrovskih in finančnih) namenil prilagoditvam RIZDDZ spremembam ZZDej in pripravi na
uveljavitev novele ZZPPZ s 1. 1. 2019. Hkrati so intenzivno sodelovali z najpomembnejšimi deležniki pri upravljanju registra, tj. Ministrstvom za
zdravje, ZZZS, zbornicami (Zdravniška zbornica, Lekarniška zbornica, Zbornica nege) ter izvajalci. Delo na RIZDDZ se je v letu 2019 nadaljevalo:
dokončana je bila nadgradnja zaradi sprememb ZZDej, izvedene so bile delavnice tako z izvajalci zdravstvenih storitev kot tudi s predstavniki
Ministrstva za zdravje in različnih zbornic (lekarniška, zbornica zdravstvene nege). V obdobju 2018-2019 so bili zaposleni v javnozdravstvenih
zavodih usposobljeni, da vse kadrovske spremembe (zaposlitve, odhodi, premestitve) zdravstvenih in nezdravstvenih sodelavcev elektronsko
beležijo v RIZDDZ.
Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav je projekt, namenjen popolni prenovi in nadomestitvi dosedanje zbirke zunajbolnišničnih obravnav, ki
ne nudi kakovostnih zdravstvenih podatkov s področja primarja, sekundarja in patronaže. V letu 2018 so na NIJZ razvili nova metodološka
navodila, sklenili pogodbe o izvajanju s petimi pilotnimi izvajalci in njihovimi ponudniki informacijskih storitev in nadgradili informacijsko rešitev
na strani NIJZ za zbiranje in obdelavo podatkov. Do konca leta 2018 so bile tako pripravljene informacijske rešitve na strani NIJZ in del
informacijskih rešitev na strani izvajalcev (v skladu s pogodbami). Od februarja do septembra 2019 je teklo pilotno zbiranje podatkov v štirih
zdravstvenih domovih in eni bolnišnici, ki je pokazalo nekaj tehničnih težav ter nekaj metodoloških izzivov, ki jih je NIJZ v drugi polovici leta
2019 že v večini primerov razrešil. Delo na tem projektu se bo nadaljevalo še v letu 2020, ko bodo na NIJZ vključili še dva ponudnika
informacijskih storitev, ki do zdaj nista bila vključena. Delno je nova rešitev eSZBO že implementirana na terenu, saj od 1.1.2020 NIJZ že zbira
podatke o zdravstveni vzgoji in o preventivnih programih, ki tečejo v Centrih za krepitev zdravja.
V načrtu je bila tudi nadgradnja Spremljanja bolnišničnih obravnav (SBO), kjer bi dodali še podatke, ki so potrebni za register oploditev z
biomedicinsko pomočjo. Skupina za vzpostavitev registra OBMP je bila pri Ministrstvu za zdravje ustanovljena v letu 2019, vendar še ni
zaključila z delom, zato nadgradnje za OBMP na NIJZ niso pripravili, saj vsebina še ni definirana. V letih 2018-2019 so na NIJZ redno vzdrževali
SBO in ga nadgradili s kontrolami podatkov, s pomočjo katerih so izboljšali kakovost podatkov.

2711-19-0005 - Spletna rešitev VAR-NET
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Strateški cilji v povezavi s novim sistemom upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu v Sloveniji so: • izboljšati
varnost pacientov s posodobitvijo oziroma zamenjavo obstoječega sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih
dogodkov z novim sistemom ter z dvigom kulture varnosti in pravičnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ¦ za sistematično krepitev vloge
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vodstva, zdravstvenih delavcev in sodelavcev, da s pomočjo multidisciplinarnega pristopa, vseživljenjskega
izobraževanja in usposabljanja ter ustreznega upravljanja prevzemajo aktivno vlogo pri zagotavljanju varnosti pacientov. • vzpostaviti integriran
dobro delujoč in elektronsko podprt sistem sporočanja in učenja iz varnostnih odklonov in tveganj, ki bo omogočal nadgradnjo na podlagi
posebnih značilnosti posameznih področij zdravstvenega varstva v poznejših fazah razvoja, močno preventivno delovanje ter kakovostno
ukrepanje ob tovrstnih dogodkih • nadgraditi obstoječi sistem v skladu s priporočili na ravni Evropske unije v skladu s strokovnimi smernicami,
znanstvenimi dokazi in primeri dobre prakse ter na podlagi ocene stanja in potreb ter definiranja potrebnih sprememb iz vidika različnih
deležnikov v Sloveniji. Specifični cilji so: • olajšati in pospešiti proces sporočanja in učenja iz varnostnih odklonov in tveganj v zdravstvu z

Stran 28 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

uvedbo e-podpore, ki bo integrirana v obstoječi sistem elektronske podpore in uporabniku prijazna; • povečati sporočanje v sistem in pridobiti
vpogled v število in vsebino sporočenih odklonov in tveganj; vzpostaviti zaključeno zanko sporočanja in učenja iz varnostnih odklonov in
tveganj za varnost v zdravstvu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2018 je bilo pripravljeno vse gradivo v okviru vzpostavitve sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost (zakonska
podlaga, IT podpora z razvojem ICPS-SL) in podlago za razvoj kulture varnosti. DIIP in tehnične specifikacije vključujejo vse potrebne
informacije za razvoj aplikacije VAR-NET. Na javno naročilo, ki se je zaključilo 14.2.2020 so se javili 3 ponudniki. Izbor izvajalca mora biti zaključen
v 90 dneh. Potekajo tudi spremljajoče aktivnosti kot je razvoj metodologije za merjenje varnosti pacientov in kulture varnosti.

2711-17-0001 - Urejanje in razvoj sistema zdravstva
Opis ukrepa
Ministrstvo za zdravje s tem ukrepom v letu 2019 zagotavlja predvsem izvedbo aktivnosti in ukrepov iz nacionalnega plana zdravstvenega
varstva 2016- 2025 ter Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022. Aktivnosti
vključujejo podporo izvajanju celovitih sistemskih zakonodajnih sprememb na področju financiranja, organizacije in učinkovitega upravljanja ter
zagotavljanja zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Med te aktivnosti se uvršča tudi optimizacija vodenja JZZ, v zvezi s čimer bo z
začetkom v letu 2019 ter nadaljevanjem v naslednjih letih izvedeno ciljano usposabljanje vodilnih delavcev v zdravstvu (vodstvo JZZ in s strani
Vlade RS imenovani člani svetov) s preveritvijo znanja. V podporo strukturnim spremembam se predvideva tudi organizacija ali soorganizacija
konferenc, predvsem v povezavi z upravljanjem. Razvoj zdravstvenega sistema sloni na potrebah prebivalstva, ki jim bo zagotovljeno
učinkovito, kakovostno in varno zdravstveno varstvo ter integrirana dolgotrajna oskrba. Zagotovljeno je financiranje vseh potrebnih analiz in
strokovnih podlag za izvajanje najkompleksnejših sprememb na področju financiranja in organizacije zdravstvenega varstva, vključno z analizo
možnosti poenotenja IT sistema v javnem zdravstvu. Zagotavlja se tudi financiranje nacionalnih in mednarodnih razvojnih in pilotnih programov
ter ukrepov, katerih namen je optimizacija in zagotavljanje kakovostnejših zdravstvenih storitev ter njihova umestitev v zdravstveni sistem. V
kontekst dolgoročnega zagotavljanja dostopnosti do inovativnih zdravil po dostopnih cenah sodi zbiranje informacij in podatkov v zvezi z
razvojem novih, inovativnih zdravil, kar zasleduje cilj čim bolj optimalnega načrtovanja in odločitve na področju razvrščanja zdravil na liste, ki se
predpisujejo v breme javnih sredstev. V okviru tega ukrepa ministrstvo zagotavlja tudi razvoj in načrtovanje mreže javnega zdravstva. Ukrep
zagotavlja večjo kakovost in varnost v sistemu zdravstvenega varstva in sicer razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti, razvoj
kulture kakovosti in varnosti, razvoj sistema izobraževanja in usposabljanja za kakovost in varnosti, razvoj sistemov izboljšanja učinkovitosti
kliničnih poti, sofinanciranje konference na temo kakovosti v zdravstvu. Znotraj ukrepa se zagotavlja sofinanciranje programov na področju
demence in duševnega zdravja., medresorske delovne skupine za področje duševnega zdravja in izdelava celostne podobe Resolucije o
nacionalnem programu duševnega zdravja. Zagotavlja se tudi sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih,
ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije. Z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 –
odl. US) so socialni zavodi umeščeni kot izvajalci zdravstvene dejavnosti, saj kot del svoje osnovne zdravstvene dejavnosti izvajajo
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo. Cilj izvajanih aktivnosti je zagotavljanje transparentnosti, kakovosti in varnosti zdravstvene
oskrbe ter priprave izhodišč in načrtovanja ukrepov na področju integrirane oskrbe. Aktivnosti tudi zasledujejo realizacijo ukrepov Resolucije o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva ter Strategije dolgožive družbe.
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Neposredni učinki
C7071 - Zdravstveno varstvo ranljivih skupin prebivalstva
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje javnih razpisov za sofinanciranje programov ranljivih skupin prebivalstva. Izvajanje nalog, ki se nanašajo na akcijske in druge
nacionalne programe (invalidi, Romi ,brezdomci). Sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in organizacijami za bolnike.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Rezultat dosegamo z vsakoletnimi razpisi, za najranljivejše skupine prebivalstva, nekatere vsebine naslavljamo na novo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Vsebine, ki se nanašajo na invalide in npr. žrtve trgovine z ljudmi.
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I08986 Število izvedenih projektov in programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije za
ogrožene skupine prebivalstva s pomočjo razpisov MZ

Število 2014

I08987 Število obravnavanih vlog za humanitarne organizacije

Število 2015

5,00

2018 10,00
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2019 25,00

18,00

2020 30,00
35,00

2018 35,00

35,00

2019 10,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08986 Število izvedenih projektov in programov, ki jih
izvajajo nevladne organizacije za ogrožene skupine prebivalstva s pomočjo razpisov MZ"
Preko razpisa je izvajalo projekte 18 izvajalcev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08987 Število obravnavanih vlog za humanitarne
organizacije"
Število obravnavanih vlog za humanitarne organizacije 35.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Gre za projekte, ki se nanašajo na uresničevanje Akcijskega programa za invalide, ki ga je 9. 1. 2014 sprejela Vlada RS za obdobje 2014 – 2021. Gre za
spodbujanje inovativnih pristopov, katerih cilj je povečati prožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe prilagojene potrebam invalidov, čim boljšo
dostopnosti do zdravstvenih programov in storitev ozaveščanja o zdravem življenju; izboljšanje znanja ali vedenja osebja v zdravstvenih ustanovah o
I08986 posameznih vrstah invalidnosti, da bodo invalidi ustrezno obravnavani glede na svojo invalidnost in potrebe. Gre tudi za izvajanje nacionalne strategije
Vlade RS za vključevanje Romov za obdobje 2016 – 2021. Zasledovan cilj je odpravljanje strukturnih, institucionalnih, medodnosnih in individualnih
preprek pri koriščenju zdravstvenih storitev v mreži zdravstvenega varstva ter oblikovanje in posredovanje Romom dostopnih, v skupnost vključenih
proaktivnih zdravstvenih vsebin.
Na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO), Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003 imata Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za
I08987 delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pristojnosti, da obravnavata vloge, podeljujeta statuse in vodita register humanitarnih organizacij, ter
usklajujeta aktivnosti skupaj z njimi.

C7111 - Razvoj in sistemsko urejanje dolgotrajne oskrbe
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
S staranjem prebivalstva se povečuje število oseb, ki imajo več bolezni hkrati (multimorbidnost), upad funkcionalnih sposobnosti in potrebujejo
storitve dolgotrajne oskrbe oziroma pomoč pri osnovnih dnevnih aktivnostih (umivanje, oblačenje, skrb za inkontinenco, vstajanje iz postelje,
hranjenje…) ter instrumentalnih dnevnih aktivnostih (na primer nakupovanje, plačevanje položnic, upravljanje s telekomunikacijskimi napravami,
gospodinjstvo). Pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih aktivnostih potrebujejo tudi osebe z različnimi oviranostmi, ki niso odvisne od
starosti. Dolgotrajna oskrba je izrazito medsektorsko področje, zato jo je mogoče urediti le s sodelovanjem med zdravstvenim in socialnim
varstvom in vključevanjem svojcev, prostovoljcev, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja. Ključni izziv v Sloveniji je vzpostavitev
celovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe, s poudarkom na de-institucionalizaciji in razvoju skupnostnih oblik bivanja in varstva. V
Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 smo si zadali cilj, da bomo zagotovili celovito ureditev financiranja in izvajanja storitev
socialne in zdravstvene pomoči za osebe, ki so dolgotrajno odvisne od pomoči drugih. Sistem dolgotrajne oskrbe bo temeljil na enotnem
ocenjevanju potreb in dostopu do storitev ter usklajenem izvajanju dejavnosti v različnih oblikah. Vzpostavili bomo pogoje za razvoj različnih
oblik dolgotrajne oskrbe in podpore samostojnemu bivanju v domačem okolju in zagotovili povezovanje resorja zdravstva in socialnega varstva
in vključevanje lokalne skupnosti in nevladnih organizacij. Hkrati si bomo z namenom čim daljšega bivanja v domačem okolju prizadevali tudi za
zagotovitev pogojev za zdrav način življenja in socialno vključenost v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti. Zagotovili bomo dostopnost
do informacij o storitvah in pomoči iz nevladnega, javnega in zasebnega sektorja na enem mestu. V naslednjih dveh letih bomo pripravili
zakonodajne in strokovne podlage ter pilotirali predlagane rešitve v okviru Operativnega programa 2014- 2020.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru pilotnega projekta so sodelujoči uporabniki deležni integrirane obravnave in brezplačnega izvajanja novih storitev v skupnosti, do
katerih v obstoječem sistemu ne morejo dostopati, izvajalci pa izobraževanja in preizkušanja koordinacijskih mehanizmov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V okviru projekta se preizkušajo ključna orodja, mehanizmi in storitve za zagotavljanje kakovostnih, varnih in integriranih storitev dolgotrajne
oskrbe. Ključne ugotovitve bodo predstavljale podlago za pripravo podzakonskih aktov na področju dolgotrajne oskrbe. Nekatere preliminarne
ugotovitve so že bile implementirane v pripravljene osnutke.
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I09060 Število izvedenih aktivnosti iz predloga strateškega dokumenta na področju
dolgotrajne oskrbe
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0,00
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2020 3,00
I09061 Zakonodajne in strokovne podlage na področju dolgotrajne oskrbe

št
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1,00

2018 2,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09060 Število izvedenih aktivnosti iz predloga strateškega
dokumenta na področju dolgotrajne oskrbe "
V letu 2019 so bile izvedene aktivnosti: izvajanje pilotnih projektov testiranja predlaganih zakonodajnih rešitev, organizacija in izvedba delavnic
in posvetov z deležniki ter evalvacijske aktivnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09061 Zakonodajne in strokovne podlage na področju
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dolgotrajne oskrbe "
V letu 2019 so bile izvedene aktivnosti: priprava osnutka predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in podzakonskih predpisov med katere štejemo
analize, izračune in konceptualne osnove.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09060

Kazalnik meri tri skupine izvedenih aktivnosti: pilotni projekt testiranja predlaganih zakonodajnih rešitev; organizacijo in izvedbo seminarjev, delavnic
in posvetov z deležniki za iskanje konsenza ter evalvacijske aktivnosti. Aktivnosti se bodo izvajale v letih 2018 in 2019.

Kazalnim meri tri skupine izvedenih aktivnosti: pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in podzakonskih predpisov ter izdelavo strokovnih
I09061 podlag, med katere štejemo analize, izračune in konceptualne osnove. Predlog zakona se bo pripravil v letu 2018, strokovne podlage se bodo
pripravljale v letu 2018 in 2019

C7112 - Sistemsko urejanje in razvoj zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Opis cilja: Kakovostna priprava strokovnih in drugih podlag za sprejemanje ukrepov za izboljšanje kakovosti na področju zdravstvene
dejavnosti, zdravstvene zakonodaje, izboljševanja kakovosti poslovanja javnih zavodov in drugih potrebnih aktivnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2018 je bilo pri zastopnikih pacientovih pravic obravnavanih 10.725 vprašanj, pritožb pacientov, poročilo za leto 2019 bo na voljo v
zakonskem roku. Pri tem število pritožb ne narašča več eksponentno, predvidevamo stabilizacijo na ravni 12.000. Stanje na področju
spoštovanja pacientovih pravic je pokazatelj kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti. Kakovost in varnost je ena
izmed temeljnih človekovih pravic, ki je največkrat kršena. Pri tem se kot dogovor za poravnavo v primeru kršitve izvajajo tudi strokovni nadzori,
največkrat zunanji strokovni nadzori. Ključno je, da v naslednjih letih vzpostavimo povratno zanko in bolj učinkovito preventivno delovanje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Spremljanje stanja iz vidika pritožb pacientov kaže na stabilizacijo števila pritožb. Osveščenost pacientov je postopoma naraščala, kar kaže na
povečano osveščenost pacientov glede uveljavljanja njihovih pravic. Prispevek k nadrejenemu cilju bo povečan, ko bo vzpostavljena zaključna
zanka in boljše preventivno delovanje ne zgolj v zavodu, kjer se je dogodek zgodil, temveč na podlagi izkušnje v posameznem zavodu tudi v
drugih zavodih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

I10289 Število izvedenih konferenc s področja sistemskega urejanja in razvoja
zdravstva

število 2008

0,00

2019 1,00

10,00

I10345 Število usposobljenih vodstvenih delavcev v JZZ po novem programu MZ
s preizkusom znanja

število 2018

0,00

2019 100,00

0,00

2020 200,00
2021 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10289 Število izvedenih konferenc s področja sistemskega
urejanja in razvoja zdravstva"
V letu 2019 je bilo izvedenih 10 konferenc/delavnic s področja kakovosti in varnosti v okviru prizadevanja za dvig znanja s področja kakovosti in
varnosti za različne ciljne skupine in v okviru projekta SenSys.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10345 Število usposobljenih vodstvenih delavcev v JZZ po
novem programu MZ s preizkusom znanja"
Pripravljen je bil predlog vsebine. Zakon še ni bil sprejet.

C7210 - Izvajanje strategije kakovosti in varnosti
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
V okviru ukrepa MZ zagotavlja večjo kakovost in varnost v sistemu zdravstvenega varstva, razvoj kulture in sistematičnega vodenja kakovosti
in varnosti, razvoj sistema izobraževanja in usposabljanja za kakovost in varnost, razvoj sistemov izboljšanja učinkovitosti kliničnega dela ter
spremljanje stanja, presojo lastne zdravstvene prakse, notranji strokovni nadzor, notranjo in zunanjo presojo in vodstveni pregled, izdelavo
kliničnih smernic in kliničnih poti ter izdelavo in implementacijo standardov. S tem ukrepom se zagotavlja podpora izvajanja celovitih sistemskih
zakonodajnih sprememb na področju financiranja, organizacije in učinkovitega zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalstvu. MZ zagotavlja
tudi financiranje vseh potrebnih analiz za izvajanje najkompleksnejših sprememb na področju opredeljevanja zavarovalnih kategorij,
zavarovalnih podlag, njihovih prispevnih osnov in stopenj, ki bodo zagotavljale solidarnost in učinkovitost zbiranja sredstev v zdravstvenem
sistemu. Nadalje zagotavljamo financiranje analiz organizacije in delovanja zdravstvenega sistema, ki zajema vse deležnike sistema, uvedbo
učinkovitih modelov financiranja in organizacije dela na vseh nivojih zdravstvenega varstva ter zagotavljamo financiranje stroškovno
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učinkovitih zdravstvenih storitev. MZ financira tudi razvojne in pilotne programe katerih namen je zagotavljanje kakovostnejših zdravstvenih
storitev ter njihova umestitev v zdravstveni sistem. Razvoj zdravstvenega sistema bo slonel na potrebah prebivalstva, ki jim bo zagotovljeno
učinkovito, kakovostno in varno zdravstveno varstvo. Za razvoj takega sistema je potreben preobrat v miselnosti vseh akterjev v zdravstvenem
sistemu, ki mora sloneti na izdelanih protokolih in analizah, ki bodo na pregleden in prepričljiv način predstavljale prednosti uvedenih sprememb.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Pripravljena je bila tudi potrebna vsebina za vzpostavitev normativne podlage sistemu spremljanja varnostnih odklonov in tveganj za varnost.
Pripravljena je bila nacionalna klasifikacija za varnost pacientov in pripravljena dokumentacija za javno naročilo. Izvedena je bila ocena stanja na
področju razvoja kulture varnosti v zdravstvenih zavodih. Rezultati bodo uporabljeni pri pripravi metodologije in instrumenta za pilotno
preverjanje in nacionalno merjenje. Pripravljena so bila navodila za izvajalce zdravstvene dejavnosti, kako pripraviti akcijski načrt za razvoj
kulture varnosti.
V letu 2019 ni bil izveden noben nadzor v okviru programa preprečevanja in obvladovanja okužb v zdravstvu ali smotrne rabe protimikrobnih
zdravil, saj je bilo potrebno dokončati postopke iz leta 2018. Prioriteta je bila priprava Državne strategije »eno zdravje« za obvladovanje
odpornosti mikrobov (2019-2024) z akcijskim načrtom za obdobje 2019-2021. Izveden pa je bil prvi sistemski nadzor, ki vključuje tudi področje
kakovosti in varnosti. V letu 2018 so potekale delavnice za opazovalce higiene rok. Na novo bo tako v kliničnem okolju delovalo 4o opazovalcev
higiene rok, ki prihajajo iz bolnišnic, zdravstvenih domov in socialno varstvenih zavodov. Na novo je bila vzpostavljena delovna skupina, ki je
pripravila posodobljena navodila za preprečevanje in obvladovanje okužb v socialno varstvenih zavodih. Na področju varnosti pacientov je
potekala priprava na vzpostavitev sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji Za varnost. V letu 2018 je bila vzpostavljena
metodologija za spremljanje zadovoljstva pacientov preko portala zVem. Izvedeno je bilo tudi merjenje izkušenj pacientov z njihovo zdravstveno
obravnavo (Projekt PREMs in PROMs). Na področju izvajanja strokovnih izpitov je bilo uvedeno področje kakovosti in varnosti v obvezne
vsebine za strokovni izpit. Izvajala so se izobraževanja za zdravnike pripravnike in za mentorje drugih poklicev v zdravstvu. Iz vidika
vključevanja pacientov so se pričele prve aktivnosti za vzpostavitev Zveze združenj pacientov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 so bili v teku SRSS projekti na področju kakovosti in varnosti. Šlo je za aktivnosti v okviru projekta SenSys in Šilih, PREMs in
PROMs ter HSPA in drugih. Rezultati so prispevali k nadrejenemu cilju v smislu pridobitev potrebnih podatkov za pripravo nove strategije za
kakovost in varnost. Potekale so aktivnosti za izboljšavo kakovosti izpeljave postopkov nadzorov, izveden je bil prvi sistemski nadzor. V letu
2018 je prišlo do krepitve potrebnih virov za nadaljnja prizadevanja za kakovost in varnost, kar bo zajeto v strategiji za kakovost in varnost v
zdravstvu za predvidoma desetletno obdobje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09287 Število izvedenih strokovnih nadzorov izvajanja smotrne rabe
protimikrobnih zdravil v bolnišnicah

VIR ME

IZH.
LETO

število 2014

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
6,00

2018 4,00

3,00

2019 4,00

0,00

2020 4,00
I09288 Število izvedenih strokovnih nadzorov preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb v bolnišnicah

število 2014

6,00

2018 4,00

5,00

2019 6,00

0,00

2020 6,00
I09289 Število izvedenih delovnih srečanj izvajalcev zdravstvenih storitev na
področju kakovosti in varnosti

število 2014

I09291 Spremljanje in implementacija kulture varnosti v zdravstvenih ustanovah (na
vseh nivojih)

število 2014

2,00

2018 2,00

9,00

2019 2,00

80,00

2020 2,00
0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

1,00

2020 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09287 Število izvedenih strokovnih nadzorov izvajanja
smotrne rabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah"
V letu 2019 ni bil izveden noben nadzor, saj je bilo potrebno dokončati postopke iz leta 2018. Prioriteta je bila priprava Državne strategije »eno
zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019-2024) z akcijskim načrtom za obdobje 2019-2021.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09288 Število izvedenih strokovnih nadzorov
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v bolnišnicah"
V letu 2019 ni bil izveden noben nadzor, saj je bilo potrebno dokončati postopke iz leta 2018. Pripravljene so bila priporočila za preprečevanje in
obvladovanje bolnišničnih okužb v socialno varstvenih zavodih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09289 Število izvedenih delovnih srečanj izvajalcev
zdravstvenih storitev na področju kakovosti in varnosti"
Delovnih srečanj je bilo izvedenih v povprečju 2 na teden/ 8 mesečno, oziroma po približni oceni 80 v enem letu. Šlo je za aktivnosti v okviru
projekta SenSys in Šilih, PREMs in PROMs ter HSPA in drugih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09291 Spremljanje in implementacija kulture varnosti v
zdravstvenih ustanovah (na vseh nivojih)"
Izvedena je bila ocena stanja na področju razvoja kulture varnosti v zdravstvenih zavodih. Rezultati bodo uporabljeni pri pripravi metodologije
in instrumenta za pilotno preverjanje in nacionalno merjenje. Pripravljena so bila navodila za izvajalce zdravstvene dejavnosti kako pripraviti
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akcijski načrt za razvoj kulture varnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Izvajanje strokovnega nadzora programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil na podlagi Pravilnika o strokovnem nadzoru
I09287 izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 10/11) in Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99 in 10/11).
Izvajanje strokovnega nadzora preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb na podlagi Pravilnika o strokovnem nadzoru izvajanja programa
I09288 preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 10/11) in Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja
in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99 in 10/11).
Izvedba izobraževanj izvajalcev zdravstvene dejavnosti; usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev imenovanih za delo na
I09289 področju kakovosti in varnosti z udeležbo na domačih in mednarodnih srečanjih o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Nabava študijske literature in
periodike za sledenje novosti s področja kakovosti in varnosti.
Raziskave na področju kulture varnosti so pomemben pokazatelj zavedanja pomembnosti tega področja v zdravstvenih ustanovah. Priporočila na
I09291 podlagi pridobljenih rezultatov predstavljajo orodje, ki je v pomoč managementu zdravstvenih ustanov, da kulturo varnosti neprestano izboljšuje in
posledično zmanjšuje tveganje različnih varnostnih zapletov ali zdravstvenih napak, ki bi privedle do škode za pacienta ali osebja.

C7211 - Priprava prikaza mreže in upravljanje z mrežo
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
V pripravi je mreža vseh treh ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bo celostno pokazala potrebe po novih zdravstvenih
programih in bo podlaga za učinkovitejše planiranje zdravstvenega varstva v prihodnje. Po dokončanju in sprejemu mreže bo potrebno
kontinuirano skrbeti za posodobitve.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Konec leta 2019 je bil zaključen projekt Načrtovanje in upravljanje mreže javne zdravstvene službe, v okviru katerega je bil pripravljen
matematični model za načrtovanje kadra v zdravstvu. Na podlagi tega projekta je bil do konca leta 2019 pripravljen model načrtovanja in
napovedovanja potreb po zdravnikih za naslednje specialnosti: pediatrija, ginekologija, ortopedija, urologija in kirurške specialnosti. S tem
sledimo cilju sistemske ureditve zdravstvenega varstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V pripravi je mreža vseh treh ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bo celostno pokazala potrebe po novih zdravstvenih
programih in bo podlaga za učinkovitejše planiranje zdravstvenega varstva v prihodnje. Po dokončanju in sprejemu mreže bo potrebno
kontinuirano skrbeti za posodobitve.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09301 Izdelan prikaz mreže na primarni ravni

I09302 Izdelan prikaz mreže na sekundarni in terciarni ravni

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

%

2015

2014

1,00

0,00

2018

40,00

0,00

2019

40,00

40,00

2020

40,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

15,00

2020

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09301 Izdelan prikaz mreže na primarni ravni"
Do konca leta 2019 je bil pripravljen model načrtovanja in napovedovanja potreb po zdravnikih za področje ginekologije in pediatrije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09302 Izdelan prikaz mreže na sekundarni in terciarni
ravni"
Do konca leta 2019 je bil pripravljen model načrtovanja in napovedovanja potreb po zdravnikih za naslednje specialnosti: pediatrija, ginekologija,
ortopedija, urologija in kirurške specialnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09301

Izdelana mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je osnova za načrtovanje razvoja zdravstvene dejavnosti, predvsem
potreb po kadrih, pa tudi po novih sredstvih. Ko bo mreža izdelana, jo bo treba sproti posodabljati.

Izdelana mreža javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni zdravstvene dejavnosti je skupaj z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni
I09302 osnova za načrtovanje razvoja zdravstvene dejavnosti, predvsem potreb po kadrih, pa tudi po novih sredstvih. Ko bo mreža izdelana, jo bo treba sproti
posodabljati.

C7225 - Uvajanje referenčnih ambulant na primarni ravni
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
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Opis neposrednega učinka
Referenčne ambulante so nadgradnja obstoječih ambulant, v katerih že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko
strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor referenčnih ambulant in bo pripravljen svoje delo vsebinsko
nadgraditi v skladu s priporočili na nivoju protokolov vodenja kroničnih bolnikov, vodenja registrov kroničnih bolnikov, širše preventive (dana
orodja, določena ciljna populacija), doseganja kazalnikov kakovosti, opravljanja možnih posegov na primarni ravni. Določene aktivnosti bo
izvajala diplomirana medicinska sestra (DMS) v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala. Cilj uvajanja referenčnih ambulant na
primarnem nivoju zdravstvenega sistema je v prvi vrsti omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je
nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo. Povečati želimo kakovost in stroškovno učinkovitost
obravnave bolnikov ter zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih na primarnem nivoju.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je pričelo z delovanjem po novem standardu 871 ambulant družinske medicine, vzpostavljenih je bilo skupno 908. Na novo je pričelo
delovati po novem standardu delovati 59 ambulant družinske medicine. Referenčne ambulante so nadgradnja obstoječih ambulant družinske
medicine, v katerih deluje poleg zdravnika specialista družinske medicine in zdravstvenega tehnika za polovični delovni čas tudi diplomirana
medicinska sestra. Cilj projekta uvajanja ADM z okrepljenim timom je bil razbremenitev zdravnika ter povečanje obsega preventivnih pregledov
ter vodenja pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Pomembna pridobitev dela ADM z okrepljenim timom so na lokalni ravni
vzpostavljeni registri kroničnih bolnikov za bolezni (register kroničnih bolnikov, register sladkorne bolezni, astme, KOPB, arterijske hipertenzije,
benignega povečanja prostate, depresije, koronarne bolezni in osteoporoze) in poročanje o številu pacientov s kronično nenalezljivo boleznijo,
kar bo ob pogoju vključitve vseh ambulant v Sloveniji omogočilo izračune incidence in prevalence na celotni ciljni populaciji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilj, da bi vse ambulante družinske medicine delale po novem standardu še ni še v celoti dosežen. Prizadevamo si k doseganju enotnega
standarda dela za vse ambulante družinske medicine.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09323 Uvajanje referenčnih ambulant

VIR ME

IZH. LETO

število 2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

434,00

2018

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR
812,00

2019

900,00

908,00

2020

900,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09323 Uvajanje referenčnih ambulant"
V letu 2019 je pričelo z delovanjem po novem standardu 871 ambulant družinske medicine, vzpostavljenih je bilo skupno 908. Na novo je pričelo
delovati po novem standardu delovati 59 ambulant družinske medicine.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09323

Uvajanje referenčnih ambulant predstavlja organizirano in vsebinsko nadgradnjo dela v ambulanti osebnega zdravnika. Ta prispeva k celoviti obravnavi
urejenih kroničnih bolnikov.

C7226 - Krepitev povezav med zdravstvenimi institucijami na nacionalni in evropski ravni, na področju
zdravstvene oskrbe bolnikov z redkimi bolezni
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Boljša in zgodnejša diagnostika redkih bolezni, boljša dostopnost do zdravljenja in druge medicinske oskrbe in boljši obeti za izid bolezni.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Leta 2017 je bilo ustanovljenih 24 evropskih referenčnih mrež (ERM), ki povezujejo izvajalce zdravstvenih storitev po celi Evropi s ciljem
zdravljenja kompleksnih ali redkih boleznih, ki zahtevajo visoko specializirano obravnavo ter koncentracijo znanja in virov. Slovenija je bila pri
vključevanju v ERM uspešna. Že v letu 2017 so se izvajalci zdravstvene dejavnosti iz Slovenije pridružili devetim ERM kot polnopravni člani. V
letu 2019 pa so se izvajalci iz Slovenije pridružili še šestim ERM kot pridruženi nacionalni centri in en izvajalec kot slovensko nacionalno vozlišče
za ERM. Konec leta 2019 ima Slovenija skupno deset različnih ustanov (oddelkov), ki sodelujejo z vsemi štirindvajsetimi ERM, in sicer v devetih
ERM kot polnopravni člani, v šestih ERM kot pridruženi člani in v preostalih devetih ERM preko slovenskega vozlišča za ERM
Na prvem pozivu EK za evropske referenčne mreže (ERM), ki je bil v letu 2016, je kadidiralo 9 izvajalcev zdravstvenega varstva iz RS in vseh 9 je
bilo uspešnih in so se pridružili 9 različnim mrežam kot polnopravni člani. Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu) Slovenija kot
majhna država ima velik interes vključevanja v ERM, katerih glavni namen je dostop do vrhunskih zdravstvenih storitev ne glede na to, kje v EU
biva posameznik. V majhni državi je namreč težko zagotavljati eksperte za vsako posamezno redko bolezen, ki jih je po ocenah med 5.000 in 8.000
in prizadenejo od 6 do 8 odstotkov prebivalstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Slovenija kot majhna država ima velik interes vključevanja v ERM, katerih glavni namen je dostop do vrhunskih zdravstvenih storitev ne glede
na to, kje v EU biva posameznik. V majhni državi je namreč težko zagotavljati eksperte za vsako posamezno redko bolezen, ki jih je po ocenah
med 5.000 in 8.000 in prizadenejo od 6 do 8 odstotkov prebivalstva.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09325 Število slovenskih ustanov na področju zdravstva, ki so povezane v evropske ali
mednarodne mreže na področju redkih bolezni

VIR ME

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

število 2013

1,00

2018 2,00

9,00

2019 2,00

10,00

2020 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09325 Število slovenskih ustanov na področju zdravstva,
ki so povezane v evropske ali mednarodne mreže na področju redkih bolezni"
Za tako majhen narod, kot je slovenski, je članstvo desetih različnih slovenskih ustanov (oddelkov) na področju zdravstva, ki sodelujejo z vsemi
štiriindvajsetimi ERM (v devetih ERM kot polnopravni člani, v šestih ERM kot pridruženi člani in v preostalih devetih ERM preko slovenskega
vozlišča za ERM) velik dosežek. S tem se Slovenija uvršča v vrh držav glede sodelovanja z ERM, saj je samo deset evropskih držav, med njimi
tudi Slovenija, ki sodelujejo v vseh štiriindvajsetih ERM.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09325 Kazalnik meri število slovenskih ustanov na področju zdravstva, ki so povezane v evropske ali mednarodne mreže na področju redkih bolezni.

C7282 - Izvajanje programov duševnega zdravja
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Ni zdravja brez duševnega zdravja, zato si MZ prizadeva za celostno in dolgoročno ureditev tega področja. Predlog Resolucije o nacionalnem
programu duševnega zdravja za obdobje petih let, z akcijskim načrtom bo predvidoma potrjen v Državnem zboru RS v letu 2018. Ne glede na
dejstvo, da omenjena resolucija uradno še ni potrjena, se v skladu z njenimi osnovnimi usmeritvami, ki so bile potrjene tudi v treh javnih
razpravah (v letih 2009, 2011 in 2014) ustanavljajo medresorske delovne skupine za posamezne prioritetne naloge. Za področje demence se
pripravljajo aktivnosti v skladu z usmeritvami Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020. Prioritetni projekti na področju
duševnega zdravja so: potrditev predloga Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, sprememba Zakona o duševnem zdravju,
sprejetje akcijskega načrta za obvladovanje demence, izboljšanje kakovosti in dostopnosti do storitev za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Za učinkovito urejanje področja duševnega zdravja potrebujemo kakovostne strokovne podlage, zato sodi med prioritete tudi spodbujanje
raziskovalne dejavnosti z namenom izboljšanja učinkovitosti, celovitosti, kakovosti, dostopnosti in gospodarnosti programov za duševno
zdravje. Za doseganje ustrezne strokovne ravni se podpira sodelovanje s pomembnimi zunanjimi strokovnimi sodelavci MZ, vključno z njihovo
udeležbo na nekaterih mednarodnih dogodkih, ki so usklajeni z načrtom dela MZ .
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bili doseženi cilji na področju duševnega zdravja, ki izboljšujejo kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev na podlagi
Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Strokovni nadzor in koordinacija za implementacijo resolucije sta
se vzpostavila v okviru NIJZ, programi izvajalcev pa so se začeli sistemsko financirati iz sredstev ZZZS.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 je Ustavno sodišče RS sprejelo odločbo št. U-I-477/18-19. Up-93/18-37 z dne 23. 5. 2019, s katero je odločilo, da je Zakon o duševnem
zdravju v neskladju z Ustavo. Priprava novega Zakona o duševnem zdravju je zato postala glavna prioriteta MZ, kar je imelo za posledico, da so
nekatere druge aktivnosti zastale, zlasti aktivnosti za obvladovanje demence. Tako tudi ni bil izveden javni razpis za obvladovanje demence.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09501 Število strokovnih medresorskih delovnih skupin

VIR ME

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

število 2014

0,00

2018 2,00

6,00

2019 2,00

1,00

2020 2,00
I09509 Novi in spremenjeni dokumenti, ki urejajo področje duševnega zdravja

število 2014

1,00

2018 2,00

1,00

2019 2,00

1,00

2020 2,00
I09510 Število raziskovalnih in strokovnih nalog

število 2016

0,00

2018 2,00

1,00

2019 2,00

0,00

2020 2,00
I09800 Število javnih razpisov za sofinanciranje programov in storitev za obvladovanje
demence oziroma za duševno zdravje

število 2017

1,00

2018 1,00

6,00

2019 1,00

0,00

2020 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09501 Število strokovnih medresorskih delovnih skupin"
V letu 2019 je bila imenovana medresorska delovna skupina za pripravo novega Zakona o duševnem zdravju.

Stran 35 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09509 Novi in spremenjeni dokumenti, ki urejajo
področje duševnega zdravja"
Pripravljen je bil osnutek novega Zakona o duševnem zdravju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09510 Število raziskovalnih in strokovnih nalog"
V letu 2019 ni bil izveden javni razpis za raziskovalne in strokovne naloge.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09800 Število javnih razpisov za sofinanciranje programov
in storitev za obvladovanje demence oziroma za duševno zdravje"
V letu 2019 ni bil izveden noben javni razpis za sofinanciranje programov in storitev za obvladovanje demence.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Področje duševnega zdravja je izrazito medresorsko, zato moramo za posamezne strateške projekte imenovati strokovne medresorske delovne skupine.
I09501 Taki projekti potekajo na področju ureditve: forenzične psihiatrije, duševnega zdravja otrok in mladostnikov, nacionalnega programa, spremembe
Zakona o duševnem zdravju.
Za ureditev področja duševnega zdravja je potrebno sprejeti oziroma spremeniti več osnovnih pravnih in strokovnih dokumentov. Potrebno je sprejeti
I09509 nacionalni program za duševno zdravje, spremeniti Zakon o duševnem zdravju ter strokovne predloge za nove normative za izvajalce na področju
duševnega zdravja.
I09510 Kazalnik meri število raziskovalnih in strokovnih nalog.

C7327 - Centralizacija in poenotenje standardov in javnega naročanja v zdravstvu
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Cilj je: - natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, pogojev za projektiranje, izbranih ravni oziroma razredov gradbenih proizvodov in materialov,
ki se smejo vgrajevati in načinov izvajanja gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, kadar je
potrebno pa tudi postopkov, po katerih je mogoče ugotoviti ali so takšne zahteve izpolnjene; - standardizacija predmetov javnega naročanja na
nivoju Slovenije; - standardizacija postopkov javnega naročanja; - racionalizacija poslovanja končnih uporabnikov – bolnišnic.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj je: - natančnejša opredelitev bistvenih zahtev, pogojev za projektiranje, izbranih ravni oziroma razredov gradbenih proizvodov in materialov,
ki se smejo vgrajevati in načinov izvajanja gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, kadar je
potrebno pa tudi postopkov, po katerih je mogoče ugotoviti ali so takšne zahteve izpolnjene; - standardizacija predmetov javnega naročanja na
nivoju Slovenije; - standardizacija postopkov javnega naročanja; - racionalizacija poslovanja končnih uporabnikov - bolnišnic.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S centralizacijo in poenotenjem standardov in javnega naročanja v zdravstvu prispevamo k doseganju nadrejenega cilja, ki je zagotovitev
sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I09609 Število novih tehničnih smernic
I09610 Število skupnih javnih naročil v izvajanju za JZZ

št
št

2016
2015

0,00
1,00

2018

1,00

2019

1,00

0,00
1,00

2018

9,00

6,00

2019

4,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09609 Število novih tehničnih smernic"
Ciljna vrednost je bila dosežena, saj je bila v letu 2019 izdana tehnična smernica za zdravstvene objekte.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09610 Število skupnih javnih naročil v izvajanju za JZZ"
Ciljna vrednost ni bila dosežena, saj je bila v letu 2019 sprejeta odločitev, da skupna javna naročila zdravil in medicinskih pripomočkov za JZZ ne
bo več izvajalo Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s sedmimi JZZji
izvedlo skupno javno naročanje za nakup 10-ih naprav za računalniško tomografijo (CT).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09609

Število novih tehničnih smernic.

I09610

Število skupnih javnih naročil v izvajanju za JZZ.

C7542 - Baza podatkov v zvezi z novimi inovativnimi zdravili v razvoju
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Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Vzpostavitev baze podatkov
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zaradi drugih prioritet na JAZMP in MZ se baza podatkov ni vzpostavila, niti se k pripravi ni pristopilo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zaradi drugih prioritet na JAZMP in MZ se baza podatkov ni vzpostavila, niti se k pripravi ni pristopilo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10147 Vzpostavitev baze podatkov v zvezi z novimi inovativnimi
zdravili v razvoju

IZH.
LETO

#NA 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018

0,00

2019 1,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10147 Vzpostavitev baze podatkov v zvezi z novimi
inovativnimi zdravili v razvoju"
Ker predlagan plan ni dobil ustrezne podpore, se delo za namen realizacije plana, ni začelo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Gre za sodelovanje v mednarodni pobudi, ki naj bi predvidoma vodila v vzpostavitev baze podatkov in informacij v zvezi z razvojem novih,
I10147 inovativnih zdravil , kar je pomembno za dolgoročno zagotavljanje dostopnosti do inovativnih zdravil po dostopnih cenah. S tem zasledujemo cilj čim
bolj optimalnega načrtovanje in odločitve na področju razvrščanja zdravil na liste, ki se predpisujejo v breme javnih sredstev.

C7622 - Sistemsko urejanje izvajanja zdravstvene dejavnosti v socialnih zavodih
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Izvajanje aktivnosti za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe v socialnih zavodih. Izvajanje nadzora nad predpisi s področja
opravljanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja v socialnih zavodih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek se bo meril v sklopu operacije Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekti so se zagnali v letošnjem letu, zato bo učinek merljiv ob koncu leta
2020.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Neposredni učinek bo prispeval k zagotovitvi sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10307 Število izvedenih upravnih nadzorov v socialnih
zavodih

VIR ME

IZH.
LETO

število 2019

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2019 2,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
0,00

2020 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10307 Število izvedenih upravnih nadzorov v socialnih
zavodih"
Kazalnik se v letu 2019 še ni meril, saj so se projekti pričeli izvajati v letošnjem letu.

C7623 - Krepitev integrirane oskrbe v skupnosti
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
V Sloveniji osebe, ki kljub različnim oviranostim ostanejo doma, ne morejo dostopati do integrirane oblike storitev. Razlike se kažejo predvsem v
dostopu do storitev zdravstvene nege na področju dolgotrajne oskrbe, storitev za ohranjanje in izboljševanje samostojnosti in paliativne
oskrbe. Navedeno krepimo in testiramo rešitve za kasnejšo sistemsko implementacijo v okviru projekta "Preoblikovanje obstoječih mrež ter
vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo"
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Neposredni učinek se bo meril v sklopu operacije Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekti so se zagnali v letošnjem letu, zato bo učinek merljiv ob koncu leta
2020.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Neposredni učinek bo prispeval k zagotovitvi sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10308

Število izvedenih aktivnosti

VIR ME

IZH. LETO

število 2019

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2019

2,00

0,00

2020

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10308 Število izvedenih aktivnosti"
Kazalnik se v letu 2019 še ni meril, saj so se projekti pričeli izvajati v letošnjem letu.

C7625 - Postavitev izhodišč nacionalnega sistema spremljanja kakovosti zdravstvenih oskrbe v socialnih
zavodih
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Socialni zavodi so z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) opredeljeni kot izvajalci zdravstvene dejavnosti. V letu
2018 je Direktorat za dolgotrajno oskrbo med domovi za starejše in posebnimi zavodi za odrasle izvedel analizo, katere kazalnike spremljajo.
Odgovore smo prejeli s strani 73 izvajalcev. Rezultati kažejo, da večina spremlja pestro paleto različnih kazalnikov – na področju zdravstvene
oskrbe najpogosteje padce in prisotnost/nastanek razjed zaradi pritiska. Ker ni nacionalnih usmeritev glede načina spremljanja kazalnikov,
podatki izvajalcev niso primerljivi. Namen vzpostavljanja nacionalnih kazalnikov kakovosti na standardizirano zbiranje kazalnikov kakovosti,
primerjava izvajalcev in načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljševanje stanja. Večina izvajalcev že sedaj (sicer neprimerljivo) spremlja padce.
Zdravstveni svet, zapisnik št. 0130-37/2015/41 se je s predlogom metodologije spremljanja padcev v domovih za starejše seznanil in strinjal že v
letu 2015. Na potrebno preventivo padcev opozarja tudi Svetovana zdravstvena organizacija
https://www.who.int/ageing/projects/falls_prevention_older_age/en/, saj zlasti pri starejši populaciji le ti lahko pomembno vplivajo na izgubo
sposobnosti samooskrbe ali celo prezgodnjo smrt. Prav tako se zaradi padcev pri starejši populaciji in z njimi povezanimi zapleti, povečujejo
izdatki tako za zdravstveno oskrbo, kakor dolgotrajno oskrbo. Za učinkovito načrtovanje preventivnih ukrepov potrebujemo najprej analizo na
tem področju (kdaj in kje do padcev najpogosteje prihaja, katere osebe so padcem najbolj izpostavljene), kar bomo dosegli z implementacijo
nacionalnega kazalnika na tem področju.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek se bo meril v sklopu operacije Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekti so se zagnali v letošnjem letu, zato bo učinek merljiv ob koncu leta
2020.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Neposredni učinek bo prispeval k zagotovitvi sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10309 Število vključenih izvajalcev v testiranje predloga
kazalnika

VIR ME

IZH.
LETO

število 2019

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2019 15,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
0,00

2020 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10309 Število vključenih izvajalcev v testiranje predloga
kazalnika"
Kazalnik se v letu 2019 še ni meril, saj so se projekti pričeli izvajati v letošnjem letu.

C7626 - Raziskava na področju znanja o paliativni oskrbi pri zdravstvenih delavcih v socialnih zavodih
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Socialni zavodi so z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) opredeljeni kot izvajalci zdravstvene dejavnosti. Smrtnost
populacije v domovih za starejše je okrog 25 % letno. Posledično tudi bolj, kot pri drugih izvajalcih izražena potreba po paliativni oskrbi, za
izvajanje katere pa so ključna znanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Namen paliativne oskrbe je je izboljšati kakovost življenja pacientom
in njihovim bližnjim s preventivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da ga zgodaj prepoznamo, ustrezno ocenimo in obravnavamo. K ureditvi
področja paliativne oskrbe nas zavezuje tako Državni program paliativne oskrbe, prav tako nas k zagotovitvi dostopnosti do kakovostne
paliativne oskrbe zavezuje Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Omenjena raziskava bi
omogočila vpogled v nivo znanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev v socialnih zavodih in načrtovanje ustreznih pristopov in vsebin
izobraževanja s področja paliativne oskrbe in s tem večjo kakovost, varnost in humanost zdravstvene obravnave v zadnjem obdobju življenja.
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Prav tako bi omenjana raziskava predstavljala kontrolno skupino z izbranimi prijavitelji v okviru javnega razpisa »Preoblikovanje obstoječih mrež
ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo«.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10310 Število vključenih izvajalcev v raziskavo

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

število 2019

0,00

2019

10,00

2020

10,00

DOSEŽENA VRED. ZR
0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10310 Število vključenih izvajalcev v raziskavo"
Vsebina ni realizirana kot samostojna aktivnost, delno je vključena v pilotne projekte, ki se financirajo iz evropskih sredstev

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZPIZ-2

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

ZZDej-UPB2

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB2)

ZZdrS-UPB3

Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB3)

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

2711-17-0002 - Zagotavljanje pogojev za delo ministrstva
Opis ukrepa
V okviru ukrepa se zagotavljajo kadrovski in materialni viri za izvajanje rednih nalog ministrstva. Ukrep se nanaša na izvajanje rednih nalog. V
okviru ukrepa se krijejo stroški plač in drugi stroški dela za zaposlene (osnovne plače in dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov
prehrane in prevoza, drugi izdatki kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine, prispevki, premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja). Prav tako ukrep vključuje zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje ministrstva, in sicer stroški blaga in
storitev, ki so potrebni za nemoteno delovanje organa in izvajanje dejavnosti, za katere je bil organ ustanovljen. Načrtovane so aktivnosti za
nabavo blaga in storitev za pisarniški in splošni material in storitve, za plačila priprave zakonodaje, odborov in komisij ter za službena potovanja.
Sredstva se namenjajo še za plačilo posebnega materiala in storitev, prevoznih stroškov in storitev ter za plačilo drugih operativnih odhodkov,
kot so stroški konferenc, plačila avtorskih honorarjev, pogodb o delu, študentskega in volonterskega dela, izdatkov za strokovno izobraževanje
zaposlenih, sodnih stroškov in stroškov notarjev, članarin, strokovne literature, prejemkov zunanjih sodelavcev, plačila strokovnih komisij ter
revizijskih zahtevkov, prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ipd. ter zagotavljanje sredstev za plačila priprave zakonodaje,
odborov in komisij.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

6.925.917,72

6.271.547,17

6.271.547,17

90,55

Neposredni učinki
C7053 - Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za upravljanje in vodenje sistema
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je nemoteno delovanje organa in nemoteno izvajanje dejavnosti za katere je bil organ ustanovljen ter ustrezni tehnični, prostorski in
informacijsko komunikacijski pogoji.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje neposrednega učinka - nemoteno delovanje organa in nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je bil organ ustanovljen, je bil v letu
2019 z zagotovitvijo materialnih sredstev dosežen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotovitev materialnih pogojev za upravljanje in vodenje sistema, je eden od pogojev za doseganje nadrejenega cilja oz. rezultata.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08931 Zagotovljeni pogoji delovanja MZ

VIR ME IZH. LETO
%

2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08931 Zagotovljeni pogoji delovanja MZ"
Organ je v letu 2019 izvajal dejavnosti, za katere je bil ustanovljen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08931

Dosežena vrednost se kaže v 100 % zagotavljanju pogojev delovanja ministrstva, kljub omejenim sredstvom.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZIJZ

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZPSDP

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

ZRPJZ

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ)

ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

ZZDej-UPB2

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB2)

2711-17-0003 - Znanstveno raziskovalne dejavnosti
Opis ukrepa
Ukrep zagotavlja izvajanje raziskovalnih nalog in študij s področja zdravstvenega varstva in javnega zdravja, ki so v podporo sprejemanju politik
in ukrepov ministrstva na področju razvoja zdravstvenega varstva in javnega zdravja ter tematsko usmerjene raziskovalne naloge in projekte,
izbrane na javnem razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Ukrep zagotavlja tudi izvajanje Zakona o zdravljenju neplodnosti in
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in Zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok s pokritjem stroškov delovanja Državne komisije za OBMP in delovanja komisije druge stopnje za umetno prekinitev nosečnosti. Ukrep
zagotavlja tudi sredstva, namenjena plačevanju obdukcij ob sumu na CJ bolezen. Predlog pravic porabe temelji na oceni predvidenih aktivnosti,
vključno z raziskovalnimi in inovativnimi projekti glede na strategije, akcijske načrte in prioritetne naloge za posamezna področja zdravstvenega
varstva.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

350.000,00

265.530,30

265.530,30

75,86

Neposredni učinki
C7050 - Vzpodbujanje znanstveno raziskovalne dejavnosti za potrebe javnega zdravja in zdravstvenega
varstva
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je razpoložljivost znanstvenih podlag v podporo ukrepanju na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva ter izvajanje
programa raziskovalno-razvojnega mrežnega povezovanja med vedami (interdisciplinarnost) oziroma raziskovalnimi organizacijami
(medinštitucionalnost) in med posameznimi vladnimi resorji (mrežnost).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S sofinanciranjem raziskovalnih projektov, ki omogočajo pripravo strokovnih podlag za izvedbo ukrepov s področja javnega zdravja in
zdravstvenega varstva, smo prispevali tudi k ustvarjanju potrebnih pogojev za pripravo in izvajanje zdravstvene politike s ciljem zagotoviti
vzdržnost zdravstvenega sistema s povečevanjem njegove učinkovitosti ob hkratnem povečevanju njegove dostopnosti in izboljševanju
kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S sofinanciranjem raziskovalnih projektov smo pripomogli k vzpodbujanju znanstveno raziskovalne dejavnosti za potrebe javnega zdravja in
zdravstvenega varstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08926 Število raziskovalnih projektov, nalog in študij, kot podpora
politikam ukrepov

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

2,00

2018 15,00

18,00

2019 15,00

14,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 15,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08926 Število raziskovalnih projektov, nalog in študij, kot
podpora politikam ukrepov"
V letu 2019 je MZ sofinanciral 11 CRP-ov in 3 TARP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08926

Kazalnik meri število raziskovalnih projektov, nalog in študij, kot podpora politikam ukrepov. Vir podatkov: MZ

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZNB

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZNPOB

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)

ZZUUP

Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

2711-17-S002 - Vrednotenje zdravstvenih tehnologij
Opis skupine projektov
Sodelovanje Ministrstva za zdravje na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) pomeni povečanje kvalitete, kvantitete ter
učinkovitosti HTA v Evropi in promocija uporabe v nacionalnih praksah in zakonodaji. Cilj umestitve mreže HTA v nacionalni prostor je v
sodelovanju s preostalimi državami članicami HTA mreže zagotavljati objektivne, zanesljive, pravočasne, pregledne, primerljive in prenosljive
informacije o učinkovitosti zdravstvenih tehnologij ter omogočiti učinkovite izmenjave teh informacij med nacionalnimi organi ali telesi ter
podpirati preučevanje informacij, ki se lahko izmenjujejo ter s tem preprečevati podvajanja ocenjevanja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

15.617,72

2.334,46

2.334,46

14,94

Neposredni učinki
C7092 - Implementacija enotnega vrednotenja novih zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih
pripomočkov v nacionalni prostor
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
Sodelovanje v EUnetHTA skupnega ukrepa 3 je implementacija enotnega vrednotenja novih zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih
pripomočkov v nacionalni prostor.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za zdravje je v okviru EUnetHTA WP4 zaključilo HTA vrednotenje OTCA20 ‘Prophylactic or therapeutic use of endoanchoring
systems in endovascular aortic aneurysm repair (EVAR/TEVAR), vendar slednjega ni implementiralo v nacionalni prostor, saj za to nimamo
pravne podlage.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ministrstvo za zdravje je doseglo načrtovan cilj in je kot soatvor sodelovalo pri vrednotenju nove zdravstvene tehnologije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09031 Število opazovanj pri vrednotenje novih zdravstvenih tehnologij, zdravil in
medicinskih pripomočkov

VIR ME

IZH.
LETO

št. 2016

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
0,00

2017 0,00

0,00

2018 1,00

1,00

2019 2,00

1,00

2020 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09031 Število opazovanj pri vrednotenje novih
zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih pripomočkov"
Ministrstvo za zdravje je preseglo načrtovani cilj in pristopilo kot soavtor pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih
pripomočkov, saj je vloga opazovalca premalo seznanjena s konkretnim postopkom vrednotenja zdravstvene tehnologije.

Opis kazalnikov
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ID

OPIS

I09031 S tem kazalnikom merimo število vrednotenj novih zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih pripomočkov in prenos na nacionalno raven

Obrazložitev projektov
2711-17-0017 - EUnetHTA JA3
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj skupnega ukrepa 3 EUnetHTA je zasledovanje cilja EU in sodelovanje na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) ter s tem
povečanje kvalitete, kvantitete ter učinkovitosti HTA v Evropi in promocija uporabe v nacionalnih praksah in zakonodaji. Cilj umestitve mreže
HTA v nacionalni prostor je v sodelovanju s preostalimi državami članicami HTA mreže zagotavljati objektivne, zanesljive, pravočasne,
pregledne, primerljive in prenosljive informacije o učinkovitosti zdravstvenih tehnologij ter omogočili učinkovite izmenjave teh informacij med
nacionalnimi organi ali telesi ter podpirati preučevanje informacij, ki se lahko izmenjujejo ter s tem preprečevanje podvajanja ocenjevanja. To se
nanaša predvsem na zdravila, vendar veljajo tudi za medicinske pripomočke, ki so prav tako pomembni na področju inovacij v korist pacientov,
uvesti pa jih je potrebno na področje vseh zdravstvenih tehnologij.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je v okviru projekta EUnetHTA WP4 zaključilo HTA vrednotenje OTCA20 ‘Prophylactic or therapeutic use of
endoanchoring systems in endovascular aortic aneurysm repair (EVAR/TEVAR), vendar slednjega ni implementiralo v nacionalni prostor, saj za
to nimamo pravne podlage. Dosegli smo načrtovan cilj in kot soatvor sodelovali pri vrednotenju nove zdravstvene tehnologije.

2711-19-0006 - Izboljšanje likvidnostne situacije JZZ
Opis ukrepa
JZZ z likvidnostmi težavami se bodo zagotovila proračuna sredstva za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki ali za pokrivanje obveznosti.
S tem bi se izboljšala likvidnostna situacija JZZ in omogočilo nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.373.447,00

4.801.880,85

4.801.880,85

109,79

Neposredni učinki
C7638 - Preprečitev škodljivih materialnih posledic na poslovanje JZZ in zagotovitev nemotenega
izvajanja zdravstvene dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je 6 bolnišnic prejelo proračunska sredstva za preprečitev škodljivih materialnih posledic na poslovanje JZZ in za zagotovitev
nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti. Od bolnišnic, ki so prejela proračunska sredstva, le ena bolnišnica v letu 2019 ni poslovala s
presežkom prihodkov nad odhodki.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10338 Število JZZ s stabilnim poslovanjem po zagotovitvi
proračunskih sredstev

IZH.
LETO

število 2018

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2019 3,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10338 Število JZZ s stabilnim poslovanjem po zagotovitvi
proračunskih sredstev"
V letu 2019 je 6 bolnišnic prejelo proračunska sredstva za preprečitev škodljivih materialnih posledic na poslovanje JZZ in za zagotovitev
nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti. Od bolnišnic, ki so prejela proračunska sredstva, le ena bolnišnica v letu 2019 ni poslovala s
presežkom prihodkov nad odhodki.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZ

Zakon o zavodih (ZZ)

2711-19-0007 - Skrajševanje čakalnih dob
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Opis ukrepa
Sredstva bodo namenjena oblikovanju in financiranju ukrepov za skrajševanje čakalnih dob, s tem povezano večje dostopnosti do kakovostnih
in varnih zdravstvenih storitev in na podlagi tega izboljšanja zdravja

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C7640 - Obvladovanje čakajočih nad dopustno čakalno dobo
Prispeva k rezultatu: C2007 - Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov
Opis neposrednega učinka
S ciljem bomo dosegli obvladovanje čakajočih nad dopustno čakalno dobo, za prve preglede in prospektivni program.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Povpraševanje po storitvah se povečuje predvsem iz razloga vpliva demografskega staranja in razvoja medicinske tehnologije. Cilj je, da se
stabilizira delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Kazalnik odstopa od izhodiščne vrednosti. V drugi polovici leta 2019 je Ministrstvo za zdravje vzpostavilo sodelovanje s strokovnjaki iz
Svetovne zdravstvene organizacije, ki so izpostavili različne prakse zajemanja in obdelovanja podatkov o čakajočih in čakalni dobi drugih držav,
ki so se soočale s problemom čakalnih dob. V letu 2020, glede na priporočilo strokovnjakov iz svetovne zdravstvene organizacije, načrtujemo
spremembe v metodologiji poročanja in zajemanja podatkov, pri čemer bo poudarek na podatkih o realizirani čakalni dobi in ne več o pričakovani
čakalni dobi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

I10340 Število vseh čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrani
nabor ambulant - 1. pregled

število 2018

31.048,00

2019 29.500,00

35.762,00

I10341 Število vseh čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrani
nabor storitev

število 2018

24.200,00

2019 22.900,00

39.462,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10340 Število vseh čakajočih pacientov nad dopustno
čakalno dobo za izbrani nabor ambulant - 1. pregled"
35.762 oseb kar predstavlja 39,16 % vseh čakajočih nad dopustno čakalno dobo na prvi pregled. Naveden je podatek o številu čakajočih nad
dopustno čakalno dobo na prve preglede na dan 1.12.2019. (Vir: NIJZ, Mesečno poročilo za stanje na dan 1.12.2019). Dosežena vrednost
odstopa od cilje vrednosti 29.500 čakajočih nad dopustno čakalno dobo oz. za 21,2 %. Vendar pa je delež oseb, ki čaka nad dopustno čakalno
dobo na dan 1.12. 2019 (39,16 %) nepomembno višji in sicer le za 0,52 odstotne točke v primerjavi s čakajočimi nad dopustno čakalno dobo na
dan 1.12.2018 (38,64%).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10341 Število vseh čakajočih pacientov nad dopustno
čakalno dobo za izbrani nabor storitev"
Naveden je podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo na terapevtsko diagnostične storitve na dan 1.12.2019. (Vir: NIJZ, Mesečno
poročilo za stanje na dan 1.12.2019). Dosežena vrednost odstopa od cilje vrednosti 22.900 oseb. Vendar pa je delež oseb, ki čaka nad dopustno
čakalno dobo na dan 1.12. 2019 nižji v primerjavi s čakajočimi nad dopustno čakalno dobo na dan 1.12.2018 (34,38 %).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170102 - Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva
Opis podprograma
V okviru podprograma Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva Ministrstvo za zdravje financira upravne naloge na področju
zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so z Zakonom o zdravilih prenesene na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. V letu 2019
ministrstvo, zaradi kumuliranega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki jih izkazuje Javna agencija za zdravila in medicinske
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pripomočke, sredstev iz državnega proračuna za ta namen ni namenjalo. V okviru podprograma ministrstvo financira tudi izvajanje javnih
pooblastil in strokovnih nadzorov preko različnih zbornic, izvajanje strokovnih izpitov, delovanje zastopnikov pacientovih pravic in komisije za
varstvo pacientovih pravic. Zagotavlja delovanje strokovnih teles na področju zdravstvenega varstva, med katere sodijo Zdravstveni svet,
razširjeni strokovni kolegiji, komisija za medicinsko etiko ter komisije za verifikacijo prostorov za zasebno zdravstveno delo, verifikacije lekarn in
zdravilišč ter priznavanje lastnosti naravnega zdravilnega sredstva, verifikacije laboratorijev in zagotavljanje tehničnih pogojev za izvajanje
zdravstvenih dejavnosti v posameznih javnih zavodih.

2711-17-0004 - Nadzor in strokovna telesa
Opis ukrepa
Za realizacijo ukrepa Nadzor in strokovna telesa bodo izvedene naslednje dejavnosti, s katerimi bomo zagotovili delovanje strokovnih teles na
področju zdravstvenega varstva: Zaščita človekovih pravic in človekovega dostojanstva v medicini, izvajanje nalog v skladu z zahtevami
direktive EU 2001/20/EC z dne 4.4.2001 in drugimi mednarodnimi standardi, vzpostavljanje pogojev in zagotavljanje delovanja zastopnikov
pacientovih pravic in Komisije RS za varstvo pacientovih pravic, izvajanje javnih pooblastil- ažurno in strokovno izvajanje nalog, ki jih
opravljajo različne zbornice kot javno pooblastilo, izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem in upravne nadzore. V okviru ukrepa se financira
delovanje Zdravstvenega sveta in njegovih delovnih teles RSK-jev, Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege in Komisije za
strokovna napredovanja z oblikovanjem optimalnih vsebin zdravstvenih programov z vidika njihove izvedljivosti, dostopnosti in enakomernega
razvoja vseh strok, izdelava strokovnih stališč in smernic, izdelava kadrovskih in delovnih normativov in poklicnih strokovnih standardov. Prav
tako se v okviru ukrepa izvajajo strokovni izpiti z namenom zagotavljanja ustreznega števila kvalificiranih zdravstvenih delavcev zdravstvenih
sodelavcev v zdravstveni dejavnosti ter preizkusi usposobljenosti za zdravilce ter preizkusi usposobljenosti za tujce. Prav tako se v okviru tega
ukrepa zagotavljajo sredstva za delovanje Posebne zdravniške komisije. V okviru ukrepa se izvajajo tudi verifikacije prostorov za zasebno
zdravstveno delo, katerih cilj je ugotavljanje skladnosti prostorov in opreme pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev glede na Pravilnik o
pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti in Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev ter verifikacije
laboratorijev, kjer se preverja skladnost s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine. v
okviru tega ukrepa se financira tudi Komisija za podelitev naziva primarij.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.261.800,00

1.692.183,41

1.692.183,41

74,81

Neposredni učinki
C7099 - Delovanje komisije za medicinsko etiko
Prispeva k rezultatu: C6651 - Sistemske izboljšave za povečanje kakovosti zdravstvenega varstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je zaščita človekovih pravic in človekovega dostojanstva v medicini ter izvajanje nalog v skladu z zahtevami direktive EU 2001/20/EC
z dne 4.4.2001 in drugimi mednarodnimi standardi (ocenjevanje etičnosti biomedicinskih raziskav v Evropi, zahteve Oviedske konvencije, idr.).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Etično ocenjevanje biomedicinskih raziskav na človeku in vsebinsko reševanje etičnih vprašanj.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zaščita človekovih pravic in človekovega dostojanstva v medicini.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09204

Število obravnavanih vlog

VIR ME IZH. LETO
št

2015

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

920,00

2018

750,00

DOSEŽENA VRED. ZR
1.335,00

2019

750,00

1.379,00

2020

750,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09204 Število obravnavanih vlog"
V letu 2019 je bilo obravnavanih 555 inicialnih vlog, 457 dopolnitev /amadmajev, 306 poročil in 46 ostalih vlog kot so vprašanja vlagateljev. 8
stališč KME RS in 7 novinarskih vprašanj. Ciljna vrednost je bila presežena. Kazalnik je odvisen od prejetih vlog za posamezno leto in se glede
na prejete vloge vsako leto povečuje.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09204

Obravnava vlog glede etičnega ocenjevanja biomedicinskih raziskav in etičnih vprašanj.

C7100 - Delovanje zastopnikov pacientovih pravic in komisije za varstvo pacientovih pravic
Prispeva k rezultatu: C6651 - Sistemske izboljšave za povečanje kakovosti zdravstvenega varstva
Opis neposrednega učinka
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Cilj je pomoč pacientom pri uveljavljanju pravic v skladu z Zakonom o varstvu pacientovih pravic.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Naloge zastopnikov pacientovih pravic so svetovanja o vsebini pravic, ki jih ureja ZPacP, načinih in možnostih za njihovo uveljavljanje v času
zdravstvene oskrbe, ob domnevnih kršitvah ali povsem neodvisno od konkretne zdravstvene oskrbe, neformalno posredovanje pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti in zastopanja v postopkih obravnave kršitev pacientovih pravic na podlagi pooblastila. Po podatkih za leto 2018 se je
število pritožb in vprašanj pacientov stabiliziralo na 10.725, kar je v skladu s pričakovanji. Komisija je v letu 2018 prejela 58 zahtev za drugo
obravnavo, pri 23 pa je postopek še potekal.
Število prejetih pritožb in obravnav Komisije kaže na to, da je sistem integriran in da deluje. Za leto 2018 se je število pritožb in vprašanj
pacientov stabiliziralo na 10.725, kar je v skladu s pričakovanji. Komisija je v letu 2018 prejela 58 zahtev za drugo obravnavo, pri 23 pa je
postopek še potekal.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zastopniki pacientovih pravic in Komisija RS za varstvo pacientovih pravic sta doprinesla k prizadevanjem za kakovost in varnost ter boljše
delovanje sistema zdravstvenega varstva. Število obravnav na komisiji kaže na to, da so dogovori med pacienti in izvajalci doseženi v postopku
reševanja postopkov hitro. V primerih postopkov druge obravnave pa prihaja do zastoja v reševanju zaradi čakanja na izvedbo izrednih
strokovnih nadzorov s strani Zdravniške zbornice. V nadaljevanju bo potrebno še bolj učinkovito zaključiti PDCA krog in upoštevati analize
primerov reševanja pritožb v izboljševanju kakovosti in varnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09205 Število obravnavanih pacientov pri zastopnikih na leto

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št

2015

6.700,00

2018 8.000,00

10.000,00

2019 8.000,00

10.725,00

2020 10.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09205 Število obravnavanih pacientov pri zastopnikih na
leto"
V letu 2018 je bilo pri zastopnikih pacientovih pravic obravnavanih 10.725 vprašanj, pritožb pacientov, poročilo za leto 2019 bo na voljo v
zakonskem roku.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09205

Pacienti so vedno bolj ozaveščeni, zato je število obravnavanih pacientov pri zastopnikih pacientovih pravic na leto vsako leto praviloma malo večje.
Hkrati je to pokazatelj vedno večje prepoznavnosti in uspešnosti zastopnikov pacientovih pravic.

C7101 - Izvajanje javnih pooblastil, strokovnega in upravnega nadzora
Prispeva k rezultatu: C6651 - Sistemske izboljšave za povečanje kakovosti zdravstvenega varstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je ugotavljanje in zagotavljanje zakonitosti delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ugotavljanje in zagotavljanje pogojev za
ustrezno strokovno usposobljenost zdravstvenih delavcev in zagotavljanje pogojev za samostojno izvajanje poklica v zdravstveni dejavnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Večje število opravljenih nadzorov na področju zdravstva in večje število registriranih in licenciranih zdravstvenih delavcev vpliva na povečanje
kakovosti zdravstvene obravnave. Enako velja za večje število odobrenih specializacij, katerega rezultat bo povečanje števila zdravnikov
specialistov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Strokovni nadzor s svetovanjem obsega nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Večje
število opravljenih strokovnih nadzorov pomeni višanje kakovosti in varnosti dela. Odobritev specializacije pomeni višanje števila zdravnikov v
sistemu, kar prispeva k boljši dostopnosti in kakovosti zagotavljanja storitev. Upravni nadzori prispevajo k zagotavljanju zakonitosti delovanja.
Z izdajo licence se zagotavlja usposobljenost zdravstvenih delavcev, oziroma se zagotavlja stalno strokovno izpopolnjevanje, ki je pogoj za
kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti, oskrbe in obravnave pacienta. Z registracijo zdravstvenih delavcev se posredno vrši tudi nadzor
nad pogoji za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. Kar tudi posredno vpliva na izvajanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09230 Število opravljenih strokovnih nadzorov

VIR ME

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

število 2015

207,00

2018 250,00

337,00

2019 340,00

351,00

2020 340,00
I09231 Število odobrenih specializacij

število 2015

260,00

2018 300,00

346,00

2019 400,00

302,00
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2020 350,00
I09232 Število izvedenih upravnih nadzorov

število 2014

4,00

2018 10,00

4,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
I09233 Število licenciranih zdravstvenih delavcev (kar pomeni usposobljenih za
samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti)

število 2013

1.579,00

2018 3.300,00

3.679,00

2019 3.500,00

4.592,00

2020 3.500,00
I09234 Število registriranih zdravstvenih delavcev

število 2014

644,00

2018 1.700,00

1.973,00

2019 2.000,00

4.264,00

2020 2.200,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09230 Število opravljenih strokovnih nadzorov"
V letu 2019 je bilo izvedenih skupno 351 strokovnih nadzorov s svetovanjem, nekaj več od načrtovanega. Večje število opravljenih strokovnih
nadzorov zagotavlja izvajanje zdravstvene dejavnosti v skladu s sprejetimi strokovnimi smernicami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09231 Število odobrenih specializacij"
V letu 2019 je bilo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije in Zbornice laboratorijske medicine Slovenije odobrenih
302 specializacij. Število je manjše od načrtovanega in je odvisno od števila diplomantov obeh medicinskih fakultet (pri zdravnikih) oz. od števila
kandidatov za specializacije

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09232 Število izvedenih upravnih nadzorov"
Število izvedenih upravnih nadzorov je doseženo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09233 Število licenciranih zdravstvenih delavcev (kar
pomeni usposobljenih za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti)"
V letu 2019 so Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Lekarniška zbornica Slovenije izdale 4592
odločb o podelitvi in podaljšanju licence. Število odločb je odvisno od števila novih zdravstvenih delavcev in števila zdravstvenih delavcev, ki
jim je v konkretnem letu potekla licenca.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09234 Število registriranih zdravstvenih delavcev"
V letu 2019 so Zdravniška zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije in Zbornica
laboratorijske medicine Slovenije izdale 4264 odločb o vpisu oziroma izbrisu iz registra.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09230 Izvajanje zdravstvene dejavnosti skladno s sprejetimi strokovnimi smernicami.
I09231

Specializacija je oblika podiplomskega usposabljanja, ki je namenjena pridobitvi poglobljenega znanja na določenem strokovnem področju. Za
zdravnike je to pogoj za nadaljnjo pridobitev licence.

I09232

Glede na 80. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti je upravni nadzor nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravstvenih delavcev.
Ker je namen, da se nadzorstvena funkcija Ministrstva za zdravje poveča, je kot kazalec navedeno število izvedenih upravnih nadzorov.

Licenca za nekatere zdravstvene poklice pomeni dovoljenje za samostojno opravljanje zdravstvene dejavnosti, zato s financiranjem javnega
I09233 pooblastila, dejansko omogočamo pogoje za samostojno opravljanje poklica. Licenca se izda v upravnem postopku. V ta sklop spada tudi podaljšanje
licence.
I09234 S tem kazalnikom se ugotavlja število zdravstvenih delavcev, ki samostojno opravljajo svoj poklic.

C7102 - Izvedba strokovnih izpitov
Prispeva k rezultatu: C6651 - Sistemske izboljšave za povečanje kakovosti zdravstvenega varstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je, da z izvedbo strokovnih izpitov neprekinjeno zagotavljamo ustrezno število kvalificiranih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v zdravstveni dejavnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Realizacija določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v zdravstveni dejavnosti. Z izvedbo strokovnih izpitov se zagotavlja ustrezno število kvalificiranih zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev v zdravstveni dejavnosti.
Realizacija določb Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne
medicine specialist. Z izdajo mnenj in preizkusov strokovne usposobljenosti se v RS zagotavlja prihod ustrezno usposobljenih zdravstvenih
delavcev iz tujine.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvedbo strokovnih izpitov neprekinjeno zagotavljamo ustrezno število kvalificiranih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v
zdravstveni dejavnosti . Za priznavanje poklicnih kvalifikacij po ZPPKZ je potrebna izdaja mnenj, ki pa je odvisna od števila ponudb za delo. Za
priznavanje poklicnih kvalifikacij po ZPPKZ je potrebna določitev preizkusa strokovne usposobljenosti, kar pa je odvisno od števila ponudb za
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delo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09194 Število opravljenih strokovnih izpitov na leto

I09195 Število izdanih mnenj

I09196 Preizkus strokovne usposobljenosti

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2015

število 2015

število 2015

894,00

1,00

3,00

2018

900,00

1.114,00

2019

1.100,00

1.043,00

2020

1.130,00

2021

1.160,00

2022

1.160,00

2023

1.160,00

2018

5,00

13,00

2019

35,00

25,00

2020

35,00

2018

5,00

6,00

2019

5,00

7,00

2020

5,00

2021

10,00

2022

10,00

2023

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09194 Število opravljenih strokovnih izpitov na leto"
Presegli smo izhodiščno vrednost, skupaj je bilo izvedenih 1043 strokovnih izpitov v letu 2019. Ciljna vrednost za leto 2019 je sicer 1100. Namen
strokovnega izpita je, da se zdravstvene delavce usposobi za delo v zdravstveni dejavnosti oziroma, da se zagotovi število polno usposobljenih
zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Kazalnik je odvisen od števila prijav na strokovni izpit v posameznem letu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09195 Število izdanih mnenj"
Ciljna vrednost 35 mnenj v letu 2019 ni bila dosežena, kljub predvidenemu večjemu številu vlog glede na Odredbo o zgornji meji števila ponudb
za delo v RS za leto 2019, ki je v letu 2019 dvakrat povečala zgornjo mejo števila ponudb za delo, in sicer 130 ponudb. V letu 2019 je bilo izdanih
25 mnenj, prejetih vlog glede na odredbo je bilo v letu 2019 sicer 33, preostala mnenja glede na prejete vloge bodo izdana v letu 2020. Kazalnik je
odvisen od števila prejetih vlog glede na vsakoletno Odredbo o zgornji meji števila ponudb za delo v RS za vsako koledarsko leto posebej.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09196 Preizkus strokovne usposobljenosti"
Ciljna vrednost je bila v letu 2019 presežena, in sicer je bilo izvedenih 7 preizkusov strokovne usposobljenosti od predvidenih 5. Število
preizkusov je odvisno od prijav kandidatov v posameznem koledarskem letu. Za pristop k preizkusu strokovne usposobljenosti je pogoj
zaključeno prilagoditveno obdobje, zato je število preizkusov strokovne usposobljenosti odvisno tudi od tega, ali kandidati prilagoditveno
obdobje zaključijo v roku.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Število opravljenih strokovnih izpitov na podlagi prejetih prijavnic. MZ v letu 2018 pričakuje povečanje števila opravljenih strokovnih izpitov za
I09194 100, saj smo že v letu 2016 beležili povečano število prijav na strokovni izpit, tudi zaradi prijav diplomantov mariborske medicinske fakultete ter
prijav zdravstvenih delavcev, ki prihajajo iz tujine.
Na podlagi ZPPKZ minister vsako leto do decembra tekočega leta izda sklep o številu ponudb za delo za prihodnje leto, zato je ciljna vrednost izdanih
I09195 mnenj odvisna od odločitve ministra, ki pa še ni znana, odvisna pa je od števila prejetih predlogov s strani izvajalcev mnenj zdravstvene dejavnosti ter
od položaja na trgu delovne sile. Število ponudb za delo se povečuje. V letih 2018 in 2019 bo predvidoma izdanih 20 mnenj.
Za priznavanje poklicnih kvalifikacij po ZPPKZ minister za vsako leto do decembra tekočega leta izda sklep o številu ponudb za delo za prihodnje
leto, zato je ciljna vrednost preizkusov strokovne usposobljenosti odvisna od odločitve ministra, ki pa še ni znana, odvisna pa je od števila prejetih
predlogov s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter od položaja na trgu delovne sile. Število ponudb za delo se povečuje. V letih 2018 in 2019 se
I09196
bodo tako opravljali preizkusi strokovne usposobljenosti na podlagi vlog iz preteklih let. Za pristop k preizkusu strokovne usposobljenosti je pogoj
zaključeno prilagoditveno obdobje, zato je število preizkusov strokovne usposobljenosti odvisno tudi od tega, ali kandidati prilagoditveno obdobje
zaključijo v roku.

C7105 - Stalno uvajanje novih zdravstvenih tehnologij oz. programov v zdravstveni sistem
Prispeva k rezultatu: C6651 - Sistemske izboljšave za povečanje kakovosti zdravstvenega varstva
Opis neposrednega učinka
Z uvajanjem novih zdravstvenih tehnologij se zagotavlja dostop do najnovejših, strokovno potrjenih, zdravstvenih obravnav in s tem
doseganje optimalnih rezultatov zdravljenja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z uvajanjem novih zdravstvenih tehnologij se zagotavlja dostop do najnovejših, strokovno potrjenih, zdravstvenih obravnav in s tem
doseganje optimalnih rezultatov zdravljenja.
S podelitvijo naziva zdravstveni svetnik ali višji zdravstveni svetnik se omogoča strokovno napredovanje zdravstvenim delavcem in
zdravstvenim sodelavcem z visoko izobrazbo za aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem oziroma raziskovalnem področju.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zdravstveni svetnik ali višji zdravstveni svetnik opravlja znanstvenoraziskovalno in vzgojnoizobraževalno delo za medicinsko fakulteto in
druge visoke in višje šole ter opravljanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09206 Število sej ZS na leto

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

2015

10,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2018 6,00

4,00

2019 10,00

4,00

2020 10,00
I09207 Število sej delovnih teles ZS na leto

št.

2015

11,00

2018 6,00

5,00

2019 10,00

2,00

2020 10,00
I09208 Povprečno število sej posameznega RSK na leto

št

2015

3,40

2018 5,00

4,10

2019 5,00

3,50

2020 5,00
I09209 Število sej Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege na
leto

št

2015

10,00

2018 4,00

0,00

2019 4,00

1,00

2020 4,00
I09210 Število sej Komisije za strokovna napredovanja na leto

št

2015

0,00

2018 12,00

0,00

2019 12,00

8,00

2020 12,00
I09211 Število obravnavanih vlog za nove in spremenjene zdravstvene
programe

št

2015

18,00

2018 12,00

10,00

2019 15,00

6,00

2020 15,00
I09212 Število obravnavanih vlog za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik

št

2013

7,00

2018 30,00

8,00

2019 20,00

37,00

2020 20,00
I09213 Število obravnavanih vlog za pridobitev naziva klinika / klinični inštitut
/ klinični oddelek

št

I09214 Število obravnavanih vlog za pridobitev naziva primarij

št

2014

0,00

2018 30,00

2,00

2019 30,00

28,00

2020 25,00
2014

12,00

2018 18,00

15,00

2019 10,00

8,00

2020 10,00
I09801 Število zahtev Posebne zdravniške komisije

število 2017

25,00

2018 35,00

22,00

2019 35,00

30,00

2020 35,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09206 Število sej ZS na leto"
Zaradi odstopa ministra za zdravje marca 2019 in imenovanja novega Zdravstveni svet nekaj časa ni deloval, zaradi tega se je v letu 2019 sestal le
štirikrat.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09207 Število sej delovnih teles ZS na leto "
Zaradi odstopa ministra za zdravje marca 2019 in imenovanja novega Zdravstveni svet nekaj časa ni deloval, enako velja tudi za delovna telesa
Zdravstvenega sveta. V letu 2019 sta bili tako le dve seji delovnega telesa ZS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09208 Povprečno število sej posameznega RSK na leto "
Povprečno število posameznih sej je 3,5.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09209 Število sej Strateškega sveta za področje
zdravstvene in babiške nege na leto "
Seje Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege Slovenije so sklicane po potrebi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09210 Število sej Komisije za strokovna napredovanja na
leto "
Število sej komisije je odvisno od števila in datuma prejetih vlog.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09211 Število obravnavanih vlog za nove in spremenjene
zdravstvene programe "
Zaradi odstopa ministra za zdravje marca 2019 in imenovanja novega, Zdravstveni svet nekaj časa ni deloval, posledično je bilo v letu 2019
manjše število obravnavanih vlog.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09212 Število obravnavanih vlog za pridobitev naziva
svetnik ali višji svetnik "
Število obravnavanih vlog je odvisno od števila prejetih vlog.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09213 Število obravnavanih vlog za pridobitev naziva
klinika / klinični inštitut / klinični oddelek "
Število obravnavanih vlog je odvisno od števila prejetih vlog. V letu 2019 nismo dosegli ciljne vrednosti (30 vlog), skupaj je bilo obravnavanih
28 vlog. Kazalnik je odvisen od števila prejetih vlog v posameznem letu

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09214 Število obravnavanih vlog za pridobitev naziva
primarij "
Do roka (31. 12. 2019) je bilo prejetih zgolj 8 predlogov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09801 Število zahtev Posebne zdravniške komisije"
V letu 2019 je posebna zdravniška komisija obravnavala 30 zahtev za izdajo mnenja ali je zaradi zdravstvenih razlogov upravičena uporaba
instituta odloga kazni zapora oziroma prekinitve prestajanja zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov. Zahtevo za mnenje komisije vloži direktor
zavoda za prestajanje kazni oziroma sodnik.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09206

Zdravstveni svet kot najvišje posvetovalno telo ministra pri svojem delu sledi stroki in trenutnim izzivom, ki jih prinaša zdravstvo. Seje so predvidoma
enkrat mesečno oziroma so sklicane po potrebi, glede na obravnavano problematiko.

Zdravstveni svet je v letu 2015 imenoval eno delovno skupino - Komisijo za ocenjevanje vlog. Število sej te Komisije se povečuje. Glavni razlog je
povečanje števila vlog in večja zahtevnost vlog kar pripelje do potrebe po več usklajevanja. Komisija za ocenjevanje vlog ocenjuje vloge za nove
I09207 zdravstvene programe, ki jih pripravljajo predvsem zdravstvene institucije. Gre za vloge za odobritev novih zdravstvenih tehnologij, novih metod dela,
novih načinov zdravstvene obravnave, novih organizacijskih oblik ipd., ki jih izvajalci želijo vpeljati kot sestavni del rednega dela ali medicinske
prakse. Obstaja tudi možnost imenovanja drugih delovnih skupin za obravnavo specifičnih vprašanj.
I09208

Obstaja 35 Razširjenih strokovnih kolegijev, ki se sestajajo po potrebi, glede na gradivo, ki ga prejmejo v obravnavo oz. glede na aktualnost
obravnavanih zadev. Do konca leta 2015 so bili imenovani vsi RSK-ji razen enega, zato predvidevamo povečanje števila njihovih sej v naslednjih letih.

I09209 Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege se sklicuje predvidoma enkrat na mesec oziroma po potrebi.
I09210

Komisija za strokovna napredovanja obravnava vloge za podelitev naziva klinika, klinični inštitut in klinični oddelek in vloge za podelitev naziva
svetnik in višji svetnik. Zaradi nedelovanja Komisije v letih 2014 - 2016 predvidevamo večje število sej v letih 2018 in 2019.

Zdravstveni svet oziroma njegova Komisija za ocenjevanje vlog obravnavata vloge za nove zdravstvene programe, ki jih pripravljajo izvajalci
zdravstvene dejavnosti in drugi predlagatelji. Komisija letno obravnava praviloma do 20 vlog, ki so po naravi dela tako s strokovnega, kot s finančnega
I09211 vidika zelo zahtevne. Število obravnavnih vlog je odvisno od števila prejetih vlog. Odobritev vloge pomeni možnost uvrstitve nove zdravstvene
tehnologije, novega načina zdravljenja oz. zdravstvene obravnave, nove, učinkovitejše organizacijske oblike ipd. v Splošni dogovor za naslednje
proračunsko leto in na ta način postanejo del rednega dela izvajalcev oz. dostopni vsem pacientom.
Komisija za strokovna napredovanja obravnava vloge za pridobitev naziva svetnik in višji svetnik. Število obravnavanih vlog je odvisno od števila
I09212 prejetih vlog. Zaradi zaostankov, do katerih je prišlo zaradi nedelovanja Komisije v letu 2014, v letu 2018 predvidevamo večje število obravnavanih
vlog.
I09213

Število obravnavanih vlog je odvisno od števila prejetih vlog. Zaradi zaostankov, do katerih je prišlo zaradi nedelovanja Komisije v letu 2014, v letu
2018 predvidevamo večje število obravnavanih vlog.

I09214 Komisija za podelitev naziva primarij se sestaja redno, glede na prejete vloge. Število obravnavanih vlog je odvisno od števila prejetih vlog.
Komisija na podlagi zahteve sodišča oziroma direktorja zavoda za prestajanje kazni po pregledu zdravstvene dokumentacije izdela mnenje o morebitni
I09801 zlorabi instituta odloga oziroma prekinitve izvrševanja kazni oziroma izdela mnenje o tem, ali je zavod za prestajanje kazni zapora zmožen obsojencu
zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo oziroma pomoč

C7184 - Verifikacije izvajalcev za opravljanje zdravstvene dejavnosti in verifikacija laboratorijev
Prispeva k rezultatu: C6651 - Sistemske izboljšave za povečanje kakovosti zdravstvenega varstva
Opis neposrednega učinka
Z verifikacijami ugotavljamo skladnost prostorov in opreme, laboratorijev, naravnih zdravilišč in zdravstvenih zavodov z veljavno zakonodajo.
Skladnost prostorov in opreme pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev glede na Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti in Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev. Medicinske laboratorije se preverja skladno s Pravilnikom o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine. V okviru ukrepa je cilj tudi zagotavljanje tehničnih pogojev za izvajanje
zdravstvenih dejavnosti v posameznih javnih zdravstvenih zavodih in zdraviliščih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Skladnost prostorov in opreme pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev glede na Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti in Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotavljanje ustreznega števila zasebnih izvajalcev, ki so pridobili dovoljenje. Dosežena vrednost je odvisna od prispelih vlog in je ni mogoče
natančno načrtovati.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I09251 Število opravljenih postopkov ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prostorov in
opreme za opravljanje zdravstvene dejavnosti na leto

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

število 2015

85,00

2018 75,00

112,00

2019 125,00

72,00

2020 125,00
I09252 Število opravljenih postopkov ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za laboratorije
na leto

število 2015

66,00

2018 30,00

17,00

2019 30,00

19,00

2020 30,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09251 Število opravljenih postopkov ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev prostorov in opreme za opravljanje zdravstvene dejavnosti na leto"
Ciljna vrednost ni bila dosežena saj je kazalnik je odvisen od prejetih vlog za posamezno leto.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09252 Število opravljenih postopkov ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za laboratorije na leto "
Ciljna vrednost ni bila dosežena saj je kazalnik je odvisen od prejetih vlog za posamezno leto

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09251

Število opravljenih verifikacij prostorov za zasebno zdravstveno delo.

I09252

Število opravljenih postopkov ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za laboratorije na leto.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIKS-1

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

ZPacP

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZdrav

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav)

ZZdrS

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

2711-17-0005 - Naloge regulative zdravil in med. pripomočkov
Opis ukrepa
Vloga JAZMP kot sistemskega regulatorja in nadzorstvenega organa je ključna v sistemu preskrbe prebivalstva Republike Slovenije z zdravili
predvsem z vidika njihove dostopnosti. Poleg tega je neobhodna za delovanje gospodarskega sektorja proizvodnje in prometa z zdravili in
medicinskimi pripomočki preko regulativnih mehanizmov, ki omogočajo in spodbujajo inovativnost, konkurenčnost, izvoz in zaposlovanje v
sektorju z izdelki in storitvami s področja zdravstva. To so praviloma izdelki in storitve z visoko dodano vrednostjo. Obe družbeni vlogi JAZMP
pomembno prispevata k varovanju javnega zdravja prebivalcev Republike Slovenije in hkrati k razvoju in gospodarski rasti ter izvozni
naravnanosti Republike Slovenije in Evropske unije. V okviru ukrepa Naloge regulative zdravil in medicinskih pripomočkov bo Ministrstvo za
zdravje financiralo razvoj in nadgradnjo upravnih nalog na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so bile z Zakonom o zdravilih (ZZdr2), Zakonom o medicinskih pripomočkih (ZMedPri), Zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje
(ZKVČTC), Zakonom o preskrbi s krvjo (ZPKrv) in Zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)prenesene na Javno
agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP). Financiranje vključuje materialne stroške, stroške
dela in investicij, vključno z investicijami v informacijsko tehnologijo, v novo opremo za opravljanje naslednjih upravnih nalog v okviru Javne
agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke: - delovanje farmacevtske inšpekcije v okviru nadzorstvene pristojnosti JAZMP, -delovanje
JAZMP v sistemu vigilance (naloge, ki niso predmet financiranja iz letnih ali postopkovnih pristojbin), - sodelovanje v EU organih in organih
Sveta Evrope, ki delujejo na področju zdravil (EDQM), v delu, kjer ni financirano oz. sofinancirano s strani teh organov, - farmakopejske
aktivnosti JAZMP.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

352.300,00

744,49

744,49

0,21

Neposredni učinki
C7220 - Izvajanje upravnih nalog na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic
Prispeva k rezultatu: C6783 - Zagotavljanje zdravljenja z varnimi, učinkovitimi in kvalitetnimi zdravili
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je: - izvajanje upravnih nalog na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic, - kakovostna in pravočasna izvedba
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vseh upravnih postopkov. Letni izvedbeni cilji: - Izdaja, sprememba, odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zbiranja, testiranja, pripravo,
predelavo, shranjevanje in/ali razdeljevanje krvi in krvnih pripravkov, - Izdaja, sprememba, odvzem dovoljenja za opravljanje pridobivanja,
testiranja, obdelave, konzerviranja, shranjevanja in/ali razdeljevanja človeških tkiv in celic, - Izdaja dovoljenja za vnos/uvoz oz. izvoz /iznos
človeških tkiv in celic, - Izdaja, sprememba, odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje, - Vodenje upravnih postopkov za začasno dovoljenje za promet oz. vnos/uvoz zdravil, - Vodenje upravnih postopkov za izdajo
dovoljenja za vnos/uvoz oz. iznos/izvoz prepovedanih drog, ki se uvrščajo med zdravila, - Vodenje registrov zdravnikov in veterinarjev, - Vodenje
registrov strokovnih sodelavcev pri oglaševanju zdravil, - Vodenje registrov proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin, - Vodenje
registrov posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami, - Vodenje registrov odgovornih oseb za sproščanje zdravil , - Vodenje registrov
odgovornih oseb za sprejem zdravil, - Vodenje upravnih postopkov za izdajo specifičnega odstopa od pogojev dovoljenja za promet z zdravilom,
- Izdaja GMP in GDP certifikatov za zdravila in učinkovine, -Vodenje upravnih postopkov za vloge za pečatenje dnevnikov in knjig evidenc mamil,
- Vodenje upravnih postopkov za paralelno distribucijo zdravil - Vodenje upravnih postopkov za vloge za vnos, spremembo in izbris poslovnih
subjektov iz registrov dejavnosti medicinskih pripomočkov, - Vodenje upravnih postopkov na področju določanja cen zdravil, medsebojne
zamenljivosti zdravil, izvajanje aktivnosti na področju spremljanja prisotnosti zdravil na trgu, določanja nacionalnih podatkov za prihod na trg
zdravil, ki so pridobila dovoljenje za promet v EU po centraliziranem postopku, strokovne podpore pri pripravi seznama esencialnih zdravil in
seznama, - priprava seznama nujno potrebnih zdravil ter vključenost v mednarodne aktivnosti ter zagotavljanje obveščenosti in sodelovanja na
področju urejanja cen zdravil v EU, - spremljanje cen zdravil, ki se oblikujejo prosto po zakonitostih trga, pridobivanje in obdelava podatkov o
porabi zdravil od poslovnih subjektov na trgu (stran ponudbe oz. prodaje, stran povpraševanja oz. nakupa), - evidentiranje donacij zdravil;
obravnava regulatornih zadev na področju galenskih in magistralnih zdravila v pristojnosti JAZMP.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Vrednost je nižja, zaradi preobremenjenosti s pripravo predpisov iz področja prometa z zdravili in medicinskimi pripomočki.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Implementacija o zaščitnih elementih o zunanji ovojnini zdravil, sprejetje dveh uredb EU, ki urejata področje medicinskih pripomočkov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I09316 Delež zaključenih postopkov glede na prejete vloge

%

2015

99,00

2018 92,00

96,00

2019 85,00

80,00

2020 87,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09316 Delež zaključenih postopkov glede na prejete
vloge"
Vrednost je nižja, zaradi preobremenjenosti s pripravo predpisov iz področja prometa z zdravili in medicinskimi pripomočki. Preobremenjenost
zaradi drugih upravnih nalog, odprava zaostankov.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09316

Delež zaključenih postopkov glede na prejete vloge

C7221 - Nadzor na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic
Prispeva k rezultatu: C6783 - Zagotavljanje zdravljenja z varnimi, učinkovitimi in kvalitetnimi zdravili
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je: - kakovostna in pravočasna izvedba nadzorov/inšpekcij in vigilančnih ukrepov. Letni izvedbeni cilji: Izvajanje nadzora o
izpolnjevanju pogojev dejavnosti proizvodnje zdravil in učinkovin (GMP) za uporabo v humani in veterinarski medicini, Izvajanje nadzora o
izpolnjevanju pogojev dejavnosti prometa in posredništva na debelo z zdravili in učinkovinami (GDP) za uporabo v humani in veterinarski
medicini, Izvajanje nadzora o izpolnjevanju pogojev dejavnosti prometa na drobno v specializiranih prodajalnah in na daljavo z zdravili, nadzor
nad imetniki dovoljenj za promet z zdravili, začasnega dovoljenja za promet z zdravili in dovoljenja za vnos/uvoz oz izvoz/iznos zdravil in
poslovnih subjektov, vpisanih v registre iz področja pristojnosti JAZMP, nadzor dobre klinične prakse (GCP) v R Sloveniji, izvajanje nadzora nad
dejavnostjo preskrbe s krvjo, izvajanje nadzora nad dejavnostjo preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, izvajanje
farmakovigilančnih nadzorov, izvajanje nadzora nad dejavnostjo prometa na drobno z medicinskimi pripomočki (spec. prodajalne), izvajanje
nadzora nad dejavnostjo prometa na debelo z medicinskimi pripomočki, izvajanje nadzora nad proizvajalci medicinskih pripomočkov, izvajanje
nadzora na področju cen zdravil, obravnava prijav brez uvedbe prekrškovnega postopka, obravnava prijav z uvedbo prekrškovnega postopka,
izdaja GMP in GDP certifikatov za zdravila in učinkovine, vodenje odpoklicev zdravil in medicinskih pripomočkov, obravnava odstopov od
kakovosti (RAN, GMP non-compilance, ipd.), vodenje in obravnava dopisov imetnikov dovoljenj za promet (»Batch Specific Variation« – na
serijo vezane variacije), nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, upravljanje
farmakovigilančnega, hemovigilančnega, histovigilančnega sistema v Republiki Sloveniji vključno z vigilančimi nadzori, posredovanje
farmakovigilančnih informacij v okviru mednarodnega obveščanja o zdravilih – NUI (Non-Urgent Information), posredovanje farmakovigilančnih
informacij v okviru mednarodnega obveščanja o zdravilih – RA (Rapid Alert), obveščanje strokovne javnosti – strokovni članki, predavanja,
obveščanje strokovne in širše javnosti, obvestila na spletu, poročanje resnih neželenih učinkov v EudraVigilance bazo in poročanje v bazo
WHO, evidentiranje neželenih učinkov zdravil, ocena in vrednotenje poročil o neželenih učinkih, evidentiranje poročil o neželenih reakcijah
(hemovigilanca/histovigilanca), zaznavanje farmakovigilančnih signalov v bazi EudraVigilance v okviru zadolžitev JAZMP v programih Evropske
agencije za zdravila, letno poročilo o hemovigilanci (Komisija ES, MZ), letno poročilo o histovigilanci (Komisija ES), obravnava hemovigilančnih
in histovigilančnih obvestil in ovrednotenje vigilančnih primerov, sodelovanje farmakovigilančnih izvedencev pri izvedbi farmakovigilančnih
inšpekcij, vzpostavitev in vzdrževanje rešitev s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (vključno s sistemom za spletno poročanje
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o neželenih učinkih zdravil in podatkovno bazo za evidentiranje teh poročil), ki podpirajo vlogo JAZMP pri upravljanju sistema farmakovigilance,
hemovigilance, histovigilance in vigilance medicinskih pripomočkov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Dosegli smo, da je JAZMP izvajal določila o lekarniški dejavnosti, ki so dodatno prispevala k varnosti zdravil na način, s katerim se preprečuje
vdor ponarejenih zdravil v legalno distribucijsko verigo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Dosegli smo, da je JAZMP izvajal določila o lekarniški dejavnosti, ki so dodatno prispevala k varnosti zdravil na način, s katerim se preprečuje
vdor ponarejenih zdravil v legalno distribucijsko verigo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09317 Delež zaključenih prejetih vigilančnih obravnav

%

I09318 Število nadzorov

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
2015

Število 2015

I09319 Število obravnav

Število 2015

98,00

104,00

422,00

2018

97,00

97,00

2019

97,00

97,00

2020

97,00

2018

150,00

148,00

2019

160,00

160,00

2020

170,00

2018

510,00

5.337,00

2019

550,00

550,00

2020

550,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09317 Delež zaključenih prejetih vigilančnih obravnav"
Vrednost je dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09318 Število nadzorov"
Vrednost je dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09319 Število obravnav"
Zaradi novega Zakona o lekarniški dejavnosti, se je pristojnost inšpekcijskih nadzorov, ki so v pristojnosti JAZMP povečala.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09317

Delež zaključenih prejetih vigilančnih obravnav

I09318

Število nadzorov

I09319

Število obravnav

C7222 - Sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi,
tkiv in celic
Prispeva k rezultatu: C6783 - Zagotavljanje zdravljenja z varnimi, učinkovitimi in kvalitetnimi zdravili
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je: vključenost RS preko aktivnosti JAZMP v mednarodne zakonodajne in strokovne aktivnosti na ravni EU in širše. Letni izvedbeni
cilji: sodelovanje v okviru Sveta EU, v koordinaciji pristojnih ministrstev in SPBR, sodelovanje z Evropsko Komisijo (regulatorni in posvetovalni
odbori in delavnice na področju pristojnosti JAZMP), sodelovanje z EMA, sodelovanje z EU organi, pristojnimi za zdravila (Heads of Medicines
Agencies), sodelovanje z EU organi, pristojnimi za medicinske pripomočke, sodelovanje z EU organi, pristojnimi za cene in reimbursiranje zdravil,
sodelovanje z EU organi pristojnimi za kri, tkiva in celice, sodelovanje z EU pristojnimi organi pristojnimi za področje prepovedanih drog,
sodelovanje pri delu EDQM: Evropska farmakopeja,sodelovanje s Health Canada pri izvajanju MRA sporazuma, sodelovanje s PIC/S – članstvo
Slovenije v organizaciji PIC/S, sodelovanje v okviru EU iniciativ, ki obravnavajo področja pristojnosti JAZMP.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zaradi priprav na predsedovanje Slovenije EU v 2021 in aktivnega sodelovanja na področju HTA, se je število udeležb povečalo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zaradi priprav na predsedovanje Slovenije EU v 2021 in aktivnega sodelovanja na področju HTA, se je število udeležb povečalo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09320 Delež udeležb na mednarodnih področjih

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
%

2015

70,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

90,00

90,00

2019

90,00

100,00

2020

100,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09320 Delež udeležb na mednarodnih področjih"
Zaradi priprav na predsedovanje Slovenije EU v 2021 in aktivnega sodelovanja na področju HTA, se je število udeležb povečalo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09320

Delež udeležb na mednarodnih področjih.

C7223 - Priprava in implementacija regulative na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv
in celic
Prispeva k rezultatu: C6783 - Zagotavljanje zdravljenja z varnimi, učinkovitimi in kvalitetnimi zdravili
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je ustrezen in pravočasen prenos evropskega pravnega reda na področju delovanja in nacionalne določbe, ki zagotavljajo ustrezno
delovanje sistema. Letni izvedbeni cilji je sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov skladno s številom in termini v NPDV, sodelovanje pri
pripravi predlogov predpisov, ki niso v NPDV in ki jih pristojno ministrstvo opredeli kot predmet obravnave, sodelovanje pri pripravi ostalih
predpisov s področja zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv, celic in prepovedanih drog, sodelovanje pri pripravi stališč Ministrstva za
zdravje in predlogov za obravnavo zakonodajnih dosjejev v EU postopkih soodločanja (Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament) in
komitoloških postopkih, sodelovanje pri obravnavi EU zakonodajnih aktov v državnih institucijah RS (Vlada RS, DZ RS, DS RS) in v institucijah
EU, sodelovanje pri obravnavi delegiranih in implementacijskih pravnih aktov EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Priprava in implementacija predpisov na EU ravni poteka v predvidenih časovnicah , zaostanki so pri pripravi podzakonskih aktov s področja
Zakona o zdravilih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Implementacija uredb s področja zaščitnih elementov in medicinskih pripomočkov prispeva k višji varnosti pacientov pri zdravljenju z zdravili kot
tudi z medicinskimi pripomočki.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09321 Pravočasnost uvedbe načrtovanih predpisov s programom
Vlade

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

6,00

2018 75,00

75,00

2019 85,00

85,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 85,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09321 Pravočasnost uvedbe načrtovanih predpisov s
programom Vlade"
Vrednost je dosežena.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09321

Pravočasnost uvedbe načrtovanih predpisov s programom Vlade

C7224 - Informacijska podpora za vzdrževanje podatkovnih baz
Prispeva k rezultatu: C6783 - Zagotavljanje zdravljenja z varnimi, učinkovitimi in kvalitetnimi zdravili
Opis neposrednega učinka
Opis cilja: sodelovanje pri vzpostavitvi, razvoju in delovanju centralne baze zdravil na podlagi sedmega odstavka 163. člena ZZdr-2,
povezovanje funkcij centralne baze zdravil v sisteme eRecept in eZdravje, zasnova, dograjevanje, vzdrževanje in posodobitev informacijske
podpore za delo z uradnimi evidencami JAZMP na podlagi določb 187. člena ZZdr-2, vzpostavitev in vzdrževanje registrov in podatkovnih
evidenc ter objav v pristojnosti JAZMP (registra zdravil, registra medicinskih pripomočkov, bazo podatkov o uvoženih / vnesenih zdravilih, ki
nimajo dovoljenja za promet, bazo podatkov o paralelno uvoženih in distribuiranih zdravilih, podatkovno bazo standardnih izrazov, podatkovno
bazo subjektov s področja dejavnosti regulative zdravil, učinkovin in medicinskih pripomočkov), vzpostavitev in vzdrževanje mehanizmov za
računalniško izmenjavo podatkov z zunanjimi bazami - zagotavljanje IT podpore delovnim procesom JAZMP, razvoj spletne komunikacije s
strankami in deležniki, razvoj IT podpore za vzdrževanje sistema medsebojno zamenljivih zdravil, -dopolnilno vzdrževanje aplikacije za preračun
cen zdravil in podpora določanju medsebojne zamenljivosti zdravil (v sodelovanju z ZZZS), informacijska in komunikacijska podpora procesu
spremljanja zdravil na trgu, -informacijska podpora delovnim procesom in projektov s področja vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA),
digitalizacija arhiva JAZMP (urejene baze podatkov o zdravilih in medicinskih pripomočkih so tudi osnova za izvedbo javnih razpisov in vir
podatkov za delovanje informacijskih sistemov za podporo kliničnemu odločanju - clinical decision support systems).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izboljšana informacijska in komunikacijska podpora procesom spremljanja zdravil na trgu, procesov in projektov na področju vrednotenja
zdravstvenih tehnologij HTA, ter digitalizacija arhiva JAZMP.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izboljšana informacijska in komunikacijska podpora procesom spremljanja zdravil na trgu, procesov in projektov na področju vrednotenja
zdravstvenih tehnologij HTA, ter digitalizacija arhiva JAZMP.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I09322 Delež realiziranih IT JAZMP projektov

%

2015

50,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

60,00

80,00

2019

80,00

80,00

2020

80,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09322 Delež realiziranih IT JAZMP projektov"
Skladno z načrti, cilj je realiziran.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09322

Kazalec meri delež realiziranih IT JAZMP projektov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZKVČTC

Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)

ZMedPri

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

ZPKrv-1

Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)

ZPPPD

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)

ZZDej-UPB2

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB2)

ZZdr-1

Zakon o zdravilih (ZZdr-1)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170103 - Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva
Opis podprograma
V skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, zunanjepolitičnimi usmeritvami RS in prioritetami zdravstvene politike, se se zagotovili pogoji
za sodelovanje predstavnikov RS v organih, delovnih telesih in dejavnostih mednarodnih organizacij in povezav ter za konkretne oblike
sodelovanja, dogovorjene na bilateralni in multilateralni ravni. Sredstva so se zagotovila za aktivnosti, ki jih Republika Slovenija, v skladu z
opredeljenimi prioritetami na področju javnega zdravja, izvaja v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami za spodbujanje in izvajanje
konkretnih oblik sodelovanja v zdravstvu in medicini na podlagi podpisanih meddržavnih sporazumov, izvedbo obiskov tujih delegacij v
Republiki Sloveniji (obisk ministrov za zdravje Republike Kosovo in Črne gore ter obisk izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost
hrane) in sofinanciranje udeležbe predstavnikov RS v dejavnostih mednarodnih organizacij (OECD, sestanki Task-force in delovne skupine v
okviru projekta PaRIS), Svet Evrope (Pompidoujeva skupina, udeležba na srečanjih Odbora za kozmetiko in Odbora za materiale, ki prihajajo v
stik z živili), OZN (strokovno srečanje glede odvisnosti od poživil) ter Evropske unije (udeležba na sestankih glede evropskih referenčnih mrež in
redkih bolezni ter glede deklaracije o genomih - "Za dosego najmanj 1 milion genomov v EU do leta 2022", organov za donacijo in
transplantacijo, civilne zaščite na področju opeklin, srečanjih generalnih direktorjev na področju stomatologije, neformalnem zasedanju
ministrov). Nekateri stroški, ki so nastali zaradi udeležb zunanjih sodelavcev v zadnjih mesecih l. 2018, bodo pokriti iz proračunskih sredstev za
leto 2019. V okviru tega podprograma se v skladu s pogodbo sofinancirajo tudi stroški udeležb s strani Ministrstva za zdravje imenovanih
sodelavcev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih relevantnih institucij, v delovne skupine in podobne oblike dela pri institucijah EU,
Svetu Evrope, OECD ter v drugih institucijah, medvladnih pobudah.
Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju besedila: SZO) je Republiko Slovenijo sprejela kot redno in enakopravno članico 7. maja
1992. Članstvo v SZO na eni strani nudi pravice in bonitete, kot so pravica do soodločanja in sodelovanja v organih SZO, uporaba baz podatkov
SZO, sodelovanje v mednarodnih programih SZO in podobno, na drugi strani pa nalaga Republiki Sloveniji tudi določene obveznosti. Mednje
sodi zagotavljanje uresničevanja strategij, resolucij, deklaracij in konvencij, ki jih države članice sprejemajo na Generalni skupščini SZO in
Regionalnem odboru SZO za Evropo, ter v zvezi s tem sodelovanje Republike Slovenije z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in
politike ter z Regionalnim uradom SZO za Evropo. V letu 2019 smo okrepili sodelovanje s posvetovalnimi organi SZO in organi odločanja SZO z
namenom pripomoči k boljšemu razumevanju vloge, funkcije in delovanja SZO pri ustvarjanju dokazov in informacij za podporo procesom
odločanja ter pri strateškemu razvoju zdravstvenih politik in njihovih rezultatov na ravni držav. V sodelovanju s SZO smo pripravili oceno
izvajanja osnovnih funkcij javnega zdravja v Republiki Sloveniji, ki bo služila za podporo spremembam posameznih delov zdravstvenega
sistema, ter izvajali aktivnosti in naloge iz prednostnih področjih sodelovanja, ki so določena v sporazumu med Republiko Slovenijo in SZO za
obdobje 2018/2019 (Dvoletni sporazum o sodelovanju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom
za zdravje Republike Slovenije za obdobje 2018 in 2019).
OECD (kemikalije) Forum za usklajeno delovanje na področju kemikalij je Odbor za kemikalije (koordinira ga Urad RS za kemikalije), kjer države
članice skupno pripravljajo in sprejemajo različne smernice s področja kemijske varnosti, pripravljajo ocene nevarnosti za nanomateriale in
kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah, usklajeno delujejo na področju dobre laboratorijske prakse, itd. Delo se izvaja v okviru 11
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podskupin, in sicer za naslednja področja: proizvedene nanomateriale, dobro laboratorijsko prakso, ocenjevanje nevarnosti, varnost nove hrane
in krmil, pesticide, harmonizacijo regulacije biotehnologije, biocide, kemijske nesreče, oceno izpostavljenosti, o registru izpustov in prenosov
onesnaževal ter nacionalnih koordinatorjev za testne smernice. Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). OPCW je bila, na podlagi
Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (v nadaljevanju: konvencija)
ustanovljena 29. aprila 1997, ko je konvencija začela veljati, svoj sedež ima v Haagu, v kraljevini Nizozemski. Njena temeljna naloga je skrb za
ustrezno izvajanje konvencije (univerzalizacija konvencije, "Svet brez kemičnega orožja"). Vse države pogodbenice konvencije (Slovenija je
konvencijo ratificirala leta 1997) so članice organizacije in imajo s tem tudi določene obveznosti. Stroške delovanja organizacije plačujejo države
pogodbenice v skladu z razdelilnikom prispevkov za Združene narode, ki se uskladi tako, da so upoštevane razlike v članstvu med Združenimi
narodi in OPCW, ki je sestavljena iz treh organov: Konference držav članic, Izvršnega sveta in Tehničnega sekretariata.
V okviru postavke PP 7284 - Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva se zagotavljajo sredstva za izvedbo bilateralnih obiskov in
delovnih srečanj v Republiki Sloveniji, sredstva za spodbujanje in sofinanciranje udeležbe in sodelovanja predstavnikov RS v dejavnostih
mednarodnih organizacij in Evropske unije na področju zdravja, sredstva za spodbujanje konkretnih oblik sodelovanja v zdravstvu in medicini
na podlagi meddržavnih sporazumov in dogovorov ter regionalnega sodelovanja v zdravstvu. V okviru te postavke se s pogodbo sofinancirajo
tudi mednarodni dogodki s področij dela navedenih mednarodnih organizacij.

2711-17-0006 - Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva
Opis ukrepa
V okviru ukrepa se izvaja vzpostavitev učinkovitega in dolgoročnega sodelovanja s partnerskimi državami; prenos in izmenjava izkušenj in
znanja na področju zdravstvenega varstva; podpora bilateralno dogovorjenim oblikam sodelovanja; vključenost v zakonodajne in strokovne
aktivnosti EU in mednarodnih organizacij; izvrševanje obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz članstva v Svetovni zdravstveni organizaciji
(SZO); izvrševanje obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz članstva v drugih mednarodnih organizacijah in pobudah; uresničevanje
mednarodno sprejetih strategij, resolucij, deklaracij, konvencij in drugih odločitev ter prenos mednarodnih standardov. Ministrstvo za zdravje si
prizadeva za dober pretok informacij med Republiko Slovenijo in mednarodnimi organizacijami, zlasti SZO, aktivno sodelovanje slovenskih
strokovnjakov v programih in dejavnostih SZO in drugih mednarodnih organizacijah ter sodelovanje z Evropskim observatorijem za zdravstvene
sisteme in politike in Regionalnim uradom SZO za Evropo, ki bo razširjeno na analizo uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema v RS,
vključno z analizo izdatkov, ki jo od RS zahteva Evropska komisija v svojih priporočilih. V okviru ukrepa se načrtuje tudi izvajanje obveznosti
Republike Slovenije za uresničevanje Okvirne konvencije SZO o nadzoru nad tobakom in za Evropski observatorij za spremljanje zdravstvenih
sistemov politik.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

360.500,00

382.105,57

382.105,57

105,99

Neposredni učinki
C7077 - Izvajanje programov sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo
Prispeva k rezultatu: C6652 - Krepitev sodelovanja in uveljavljanja interesov RS v mednarodnem okolju
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je izpolnjene obveznosti RS, ki izhajajo iz njenega članstva v SZO, dvoletne pogodbe in vloge RS, kot države donatorice;
uresničevanje strategij, resolucij, deklaracij in konvencij, ki jih države članice sprejemajo na generalni in regionalni skupščini; dober pretok
informacij med RS in SZO; aktivno sodelovanje slovenskih strokovnjakov v programih SZO.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Tudi v letu 2019 je sodelovanje s SZO prispevalo k izgradnji kapacitet, h krepitvi zmogljivosti in k razvoju dejavnosti na določenem področju
tako v RS kot tudi širše.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Realizirane naloge in aktivnosti na področju izvajanja programov sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) so prispevale k
izboljšanju kakovosti in varnosti storitev in programov s področja zdravstvenega varstva, predvsem z vidika uresničevanja strategij, resolucij,
deklaracij in konvencij SZO, aktivnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov v programih SZO, dobrega pretoka informacij in distribucije
znanja med Republiko Slovenijo (RS) in SZO ter izpolnjevanja aktivnosti iz Dvoletnega bilateralnega sporazuma med RS in Regionalnim uradom
SZO za Evropo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08995 Število publikacij SZO ter prevodov slovenskih publikacij za baze
podatkov SZO

VIR ME

IZH.
LETO

število 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2018 3,00

12,00

2019 3,00

7,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 3,00
I08996 Število udeležb slovenskih delegacij in strokovnjakov na mednarodnih
srečanjih SZO

število 2015

18,00

2018 15,00

22,00

2019 15,00

22,00

2020 15,00
I08997 Število izvedenih aktivnosti sodelovanj s SZO

št

2015

31,00

2018 15,00

39,00

2019 15,00

17,00

2020 15,00

Stran 55 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08995 Število publikacij SZO ter prevodov slovenskih
publikacij za baze podatkov SZO"
V letu 2019 je bilo izdanih oz. prevedenih 7 publikacij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08996 Število udeležb slovenskih delegacij in
strokovnjakov na mednarodnih srečanjih SZO"
Število udeležb slovenskih delegacij in strokovnjakov na mednarodnih srečanjih SZO v letu 2019 znaša 22.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08997 Število izvedenih aktivnosti sodelovanj s SZO"
V letu 2019 smo izvedli 17 aktivnosti sodelovanj s SZO, ki zajemajo aktivnosti na področju razvoja oz. reorganizacije javnega zdravja, ekonomske
upravičenosti in financiranja zdravstvenega sistema v RS.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08995 S tem kazalnikom prikazujemo število publikacij SZO ter prevodov slovenskih publikacij za baze podatkov SZO.
I08996 S tem kazalnikom merimo število udeležb slovenskih delegacij in strokovnjakov na mednarodnih srečanjih SZO.
I08997

S tem kazalnikom merimo število izvedenih aktivnosti sodelovanj s SZO, ki zajemajo aktivnosti na področju razvoja oz. reorganizacije javnega
zdravja, ekonomske upravičenosti in financiranja zdravstvenega sistema v RS.

C7114 - Izvajanje programa bilateralnega in multilateralnega sodelovanja in mednarodnih pogodb
Prispeva k rezultatu: C6652 - Krepitev sodelovanja in uveljavljanja interesov RS v mednarodnem okolju
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je: - vzpostavitev učinkovitega in dolgoročnega sodelovanja s partnerskimi državami, - prenos in izmenjava izkušenj in znanja na
področju zdravstvenega varstva, - vključenost v zakonodajne in strokovne aktivnosti EU, mednarodnih organizacij ter prenos mednarodnih
standardov, - podpora bilateralno dogovorjenim oblikam sodelovanja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Uveljavljanje interesov Republike Slovenije v okviru EU, mednarodnih organizacij, izvajanje konkretnih oblik bilateralnega, multilateralnega ter
mednarodnega razvojnega sodelovanja; prenos, izmenjava izkušenj in znanja na področju zdravstva; vključenost v sprejemanje odločitev
zakonodajne in strokovne narave ter v druge aktivnosti v EU ter mednarodnih organizacijah; prenos mednarodnih smernic in standardov ter
izvajanje mednarodno sprejetih odločitev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilji ukrepa, ki so vzpostavitev učinkovitega in dolgoročnega sodelovanja s partnerskimi državami zaradi prenosa in izmenjave izkušenj in znanja
na področju zdravstva, uveljavljanje interesov Republike Slovenije pri oblikovanju zdravstvene politike na regionalni in globalni ravni in pri
odločanju v institucijah EU, s ciljem izboljšanja zdravja prebivalstva, obvladovanja čezmejnih nevarnosti za zdravje, izboljšanje delovanja
zdravstvenega sistema, razvoja stroke ter prenosa, so bi doseženi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10141 število udeležb slovenskih predstavnikov v delovnih telesih mednarodnih in v drugih
aktivnostih, ki potekajo na mednarodni ravni

VIR ME
št

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2018

0,00

2018 9,00

6,00

2019 10,00

3,00

2020 10,00
2021 12,00
2022 10,00
2023 10,00
I10142 Število meddržavnih stikov (politični nivo)

št

2018

0,00

2018 2,00

2,00

2019 3,00

4,00

2020 5,00
2021 5,00
2022 3,00
2023 3,00
I10143 Število izvedenih oblik sodelovanja v okviru institucij EU (obiski predstavnikov EK
in drugi institucij EU na politični in strokovni ravni)

št

2018

0,00

2018 4,00

1,00

2019 5,00

1,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 5,00
2023 5,00
I10144 Število udeležb na srečanjih v okviru inštitucij EU vključno na dogodkih v okviru
predsedujoče države članice

št

2018

0,00

2018 6,00

11,00

2019 8,00

5,00
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2020 9,00
2021 10,00
2022 6,00
2023 6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10141 število udeležb slovenskih predstavnikov v delovnih
telesih mednarodnih in v drugih aktivnostih, ki potekajo na mednarodni ravni"
Zunanji udeleženci so se udeležili setankov v okviru OZN, OECD in Sveta Evrope - skupine Pomopidou.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10142 Število meddržavnih stikov (politični nivo)"
Izvedli smo obisk dveh ministrov za zdravje: Črne gore in Hrvaške z delegacijama, obisk predstavnikov parlamenta Črne gore ter obisk
avstrijskega deželnega glavarja Gradiščanske.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10143 Število izvedenih oblik sodelovanja v okviru
institucij EU (obiski predstavnikov EK in drugi institucij EU na politični in strokovni ravni)"
Do srečanj z visokimi predstavniki v letu 2019 ni prišlo, vendar pa se je minister srečeval s komisarjem za zdravje ob robu drugih srečanj, v zvezi
s čimer niso nastali stroški v breme proračuna. Izvedli smo obisk izvršnega direktorja Evropske kemijske agencije, vendar brez nastalih stroškov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10144 Število udeležb na srečanjih v okviru inštitucij EU
vključno na dogodkih v okviru predsedujoče države članice"
Zunanji sodelavci so se udeležili na sestankov glede evropskih referenčnih mrež in redkih bolezni, srečanja generalnih direktorjev na področju
stomatologije, neformalnih zasedanj ministrov za zdarvje. Nekateri stroški, ki so nastali zaradi udeležb zunanjih sodelavcev v zadnjih mesecih l.
2019, bodo pokriti iz proračunskih sredstev za leto 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10141

Izvajanje zavez, ki izhajajo iz članstva v OZN, Svetu Evrope, OECD in drugih mednarodnih organizacijah in krepitev multilateralnih odnosov ter
sodelovanja v mednarodnih organizacijah.

I10142 Izvajanje zavez po mednarodnih pogodbah in krepitev dvostranskih odnosov.
I10143 Izvajanje zavez, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji in krepitev sodelovanja v EU.
I10144 Izvajanje zavez, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji in krepitev sodelovanja v EU.

Pravne podlage
ID

NAZIV

BALZM Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BALZM)
BCSZM

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini
(BCSZM)

BCZZM Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
BKVZM

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
(BKVZM)

BROZM Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
BSKSPZ Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva (BSKSPZ)
MDSSP Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (MDSSP)
ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - Primarno zdravstveno varstvo
170201 - Investicijska vlaganja na primarni ravni
Opis podprograma
Naloga Ministrstva za zdravje je sodelovanje pri zagotovitvi pogojev za delovanje javne zdravstvene službe na primarnem nivoju na osnovi
Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o financiranju občin. Namen sofinanciranja je izboljšanje zdravljenja prebivalstva zaradi povečanja
dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje kvalitete zdravstvenih storitev.
S sofinanciranjem investicij na primarni ravni ministrstvo zagotavlja: - pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne
opreme in izboljšanje standardov osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov, - dostopnost
občanom do zdravstvenih storitev na območjih oziroma v občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja, - medicinsko opremo za posamezno
zdravstveno dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva, - hiter in učinkovit
dostop do pacientov v primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta. V letu 2019 je ministrstvo
z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti izvedlo javni razpis za sofinanciranje nakupa nujnih reševalnih vozil tipa B (NRV-B) . Reševalna vozila so namenjena
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ekipam NMP za posredovanje na terenu, katerih opustitev bi lahko v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja. Predmet
sofinanciranja Ministrstva za zdravje po navedenem razpisu je bil nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z
ustrezno signalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije. Sistem nujne
medicinske pomoči je tako bogatejši za 40 reševalnih vozil.

2711-11-S001 - Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu
Opis skupine projektov
V skupino projektov je vključen evidenčni projekt 2711-14-0001 - Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu, iz katerega bodo izhajali
posamezni projekti po razpisu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

379.408,19

4.191.674,75

4.191.674,75

99.999,00

PV

Proračunski viri

1.950.283,90

1.894.889,60

1.894.889,60

97,15

Neposredni učinki
C0215 - Sofinanciranje investicij v primarnem zdravstvu
Prispeva k rezultatu: C1987 - Zagotoviti hiter in učinkovit dostop do zdravstvene oskrbe
Opis neposrednega učinka
Pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standarda osnovnega zdravstva za prebivalce
posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov; zagotoviti dostop občanom do zdravstvenih storitev na območjih oziroma v
občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja (splošna ambulanta, zobozdravstvo,....); zagotoviti medicinsko opremo za posamezno zdravstveno
dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva; zagotoviti hiter in učinkovit
dostop do pacientov v primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta. Cilj projekta je čim boljša
in za prebivalce RS enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev. Sofinanciranje se izvaja na podlagi ZFO in
prijavljenih občin na javni razpis MZ.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standarda osnovnega zdravstva za prebivalce
posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov; zagotoviti dostop občanom do zdravstvenih storitev na območjih oziroma v
občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja (splošna ambulanta, zobozdravstvo,....); zagotoviti medicinsko opremo za posamezno zdravstveno
dejavnost s ciljem
najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva; zagotoviti hiter in učinkovit dostop do pacientov v
primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta. Cilj projekta je čim boljša in za prebivalce RS
enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev. Sofinanciranje se izvaja na podlagi ZFO in prijavljenih občin na javni
razpis MZ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S sofinanciranjem investicij v primarnem zdravstvu prispevamo k zagotovitvi hitrega in učinkovitega dostopa do zdravstvene oskrbe.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000292 Delež izvedenih investicijskih projektov glede na
izbrane

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2012 100,00

87,40

2013 100,00

95,69

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2014 100,00

99,40

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

98,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000292 Delež izvedenih investicijskih projektov glede na
izbrane"
Dosežena ciljna vrednost je nižja od planirane, saj je bilo od 41-ih izbranih in v NRP uvrščenih projektov izvedenih 40 projektov. Ena občina ni
izvedla postopka javnega naročila, zato se projekt ni izvedel.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I000292

Kazalec prikazuje delež izvedenih investicijskih projektov glede na izbrane v posameznem letu.
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Obrazložitev projektov
2711-17-0016 - Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je izboljšanje zdravljenja prebivalstva zaradi povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev in izboljšanje kvalitete
zdravstvenih storitev. Cilj projekta je: - Pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standardov
osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov. - Zagotoviti dostopnost občanom do
zdravstvenih storitev na območjih oziroma v občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja. - Zagotoviti medicinsko opremo za posamezno zdravstveno
dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva. - Zagotoviti hiter in učinkovit
dostop do pacientov v primeru ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za leto 2019 je bil dne 15.3.2019 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka objave Ob-16/19. Rok za predložitev vlog je bil
3. 4. 2019. Javni razpis je bil izveden na podlagi pogojev, določenih z Zakonom o financiranju občin, Zakonom o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Uredbo o metodologiji za
določitev razvitosti občin.
Predmet sofinanciranja Ministrstva za zdravje po navedenem razpisu je bil nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B
(v nadaljevanju – NRV-B) z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev
homologacije. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na
terenu. Namen investicije je bil posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor
tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Znesek sofinanciranja ministrstva je bil določen glede na nabavno ceno osnovnega vozila s predelavo brez DDV ter glede na število prejetih
popolnih prijav in ob upoštevanju koeficienta razvitosti občin za leti 2018 in 2019, ob upoštevanju, da so bila na voljo sredstva v višini
1.950.000,00 EUR. Celoten DDV je kril prijavitelj, kateremu je bilo odobreno sofinanciranje. Prijavitelj, to je bila občina/mestna občina,
ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, zdravstvenega doma, pa je lahko na razpis prijavil investicijski projekt le za eno vozilo. Pogoj
razpisa je bil tudi, da se sredstva porabijo v letu 2019.
Na razpis se je prijavilo 41 občin, posledično je bilo Načrt razvojnih programov vključenih naslednjih 41 novih investicijskih projektov. Vsi
investicijski projekti, razen projekta 2711-19-1032 Loški Potok - nabava nujnega reševalnega vozila, so bili realizirani, namen in cilj projektov, pa
so bili s tem doseženi; sistem nujne medicinske pomoči je tako bogatejši za 40 nujnih reševalnih vozil tipa B.

2711-18-1001 - Metlika - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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.Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1002 - Jezersko - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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.Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Oprema se bo prenesla iz starega
vozila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1004 - Ptuj - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
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službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1007 - Laško - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
minimalno potrebna nadgradnja vozila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1008 - Slovenska Bistrica - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Izvedla se bo investicija v nabavo motzronega vozila
obliek SUV ter izvedla nadgradnja vozila z elektroinštalacijami, signalizacijo in medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1009 - Jesenice - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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.Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
minimalna potrebna nadgradnja vozila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1010 - Ormož - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1011 - Brežice - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
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delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1012 - Ajdovščina - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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.Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1013 - Kamnik - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Razlog za investicijsko namero je nov
način zagotavljanja NMP na srečevalni način z ločeno aktivacijo zdravnika z osebnim vozilom (VUZ) in ločeno reševalnega vozila, česar po
sedanji ureditvi ni bilo, se pa vzpostavlja z dispečersko službo zdravstva.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1014 - Ilirska Bistrica - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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.Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1015 - Škofla Loka - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
osnovna nadgradnja vozila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1016 - Mokronog-Trebelno - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
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službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV, nadgradnja
pa se bo izvedla s prenosom opreme in signalizacije z obstoječega starega vozila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1017 - Kostanjevica na Krki - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. S pričetkom delovanja dispečerskega
centra bo ZD krško pokrival širše območje, kar bodo s sedanjim dotrajanim vozilom težko zagotavljali.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1018 - Vrhnika - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1019 - Sevnica - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1020 - Hoče-Slivnica - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila, in sicer z gasilnim aparatom prostornine 2kg in nosilcem za radijsko postajo. Montirani bodo nosilci specificirane opreme,
prostor za 2l jeklenko za kisik v torbi, nastavek za koš za igle kontamed in 2x mreža za čelade. Vozilo se bo nadgradilo tudi s signalizacijo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1021 - Logatec - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
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tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Nadgradja vozila vključuje vgradnjo
sigtnalizacije, oblepitve, prilagotiev prtljažnega prostora za medicinsko opremo, ureditev napajanja medicinske opreme ter vgraditev navigacijsko
komunikacijskega terminala in komunikacijskih naprav, povezanih z DCZ.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1022 - Ljutomer - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
minimalna nadgradnja vozila.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1023 - Trbovlje - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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.Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
celovita in optimalna nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Z uvedbo VUZ
bo zdravnik bistveno bolj fleksibilen in izvajal dejavnost tam, kjer je resnično potrebno.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1025 - Rogašovci - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Novo vozilo bo uporabljeno na
področju Prekmurja, kjer je teren zelo razgiban, ceste niso povsod asfaltirane in je zahteva po pogonu 4x4 nujna. V vozilo bodo dali obstoječo
opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1026 - Komen - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
osnovna nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Z nakupom vozila se bo
posodobil vozni park v Zdravstveni postaji Hrpelje, kjer se zagotavljan 24h NMP.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.
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2711-18-1027 - Žalec - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja. Nadgradnja bo vključevala oznake, napise, dodatno medicinsko opremo in informacijsko telekomunikacijsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1028 - Šmartno pri Litiji - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1029 - Kočevje - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
osnovna nadgradnja vozila. Z opremo, ki se namešča v vozilo ZD Koečvje že razpolaga in jo bodo samo premestili v novo vozilo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1030 - Rogaška Slatina - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Izvedla se bo investicija v nabavo motornega vozila
oblike SUV.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-1032 - Podvelka - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo. Nadgradnja bo vključevala
signalizacijo, grafično opremo in homologacijo, s predpisano medicinsko informacijsko in telekomunikacijsko opremo pa ZD že razpolaga.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.
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2711-18-1033 - Hrastnik - nabava motornega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava in nadgradnja motornega vozila za urgentnega zdravnika (VUZ), oblike SUV ter nabava medicinske opreme za vozilo,
tako da bo vozilo skladno z določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) in Pravilnika o dispečerski
službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17). Namen investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega
delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji
države. 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. Nabavilo se bo novo vozilo oblike SUV in izvedla
celovita nadgradnja vozila z informacijskimi tehnologijami in skladno z zakonodajo predpisano medicinsko opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vozilo urgentnega voznika je bilo dobavljeno in s tem se je projekt v letu 2018 zaključil.

2711-18-2019 - ZD Ormož - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil že v letu 2018. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma
in omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-19-1001 - Metlika - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1002 - Kočevje - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1003 - Ormož - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.
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2711-19-1004 - Vitanje - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1005 - Bovec - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1006 - Brežice - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1007 - Mokronog-Trebelno - nabava nujnega reš. vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1008 - Rogašovci - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
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glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1009 - Ptuj - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1010 - Bloke - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1011 - Logatec - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1012 - Trbovlje - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1013 - Žirovnica - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
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skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1014 - Ajdovščina - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1015 - Idrija - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1016 - Tržič - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1017 - Slo. Bistrica - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1018 - Kozje - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
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namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1019 - Podvelka - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1020 - Ribnica na Pohorju - nabava nujnega reš. vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1021 - Novo mesto - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1022 - Apače - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1023 - Litija - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
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vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1024 - Ilirska Bistrica - nabava nujnega reš. vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1025 - Hrastnik - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1026 - Kamnik - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1027 - Moravče - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1028 - Pivka - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1029 - Črnomelj - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1030 - Sevnica - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1031 - Kostanjevica na Krki - nabava nujnega reš. vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1032 - Loški Potok - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt ni bil realiziran, saj občina ni izvedla postopka javnega naročila za nabavo vozila.

2711-19-1033 - Laško - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
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skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1034 - Solčava - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1035 - Razkrižje - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1036 - Gorje - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1037 - Starše - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1038 - Izola - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
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namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1039 - Komen - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1040 - Jezersko - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

2711-19-1041 - Nova Gorica - nabava nujnega reševalnega vozila
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Namen
investicije je posodobitev zmogljivosti zdravstvenega doma in omogočanje nemotenega delovanje zdravstvenega doma, kakor tudi
zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 uspešno zaključil, planiran nakup osnovnega vozila in predelava v nujno reševalno vozilo tipa B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo in instalacijami ter pridobitev homologacije je bil izveden. Cilj investicije je bil nakup nujnega reševalnega vozila, tipa B, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu, s čimer se pripomore k zagotavljanju enakih pogojev za zadovoljevanje
skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Zneski sofinanciranja so bili določeni
glede na nabavno ceno osnovnega vozila brez DDV. Prijavitelj pa je financiral DDV, opremo in signalizacijo in homologacijo vozila.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1703 - Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo
170301 - Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni
Opis podprograma
Naloga Ministrstva za zdravje je zagotoviti pogoje za delovanje javne zdravstvene službe na sekundarnem in terciarnem nivoju - v bolnišnicah in
drugih javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, v skladu z zakonskimi obveznostmi. Zagotavljanje ustreznih
prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje mreže javne zdravstvene službe je ena izmed temeljnih nalog, opredeljenih v Zakonu o
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1).
Ministrstvo za zdravje si je z vidika države zastavilo cilj, da ustvari v zdravstvu aktivno, visoko strokovno sodelovanje vseh kadrov in nadaljuje
razvoj sodobnega zdravstva. Z investicijami v javno zdravstveno mrežo se oblikujejo temeljni pogoji za delovanje, spremembe in razvoj
zdravstvenih dejavnosti in programov na državni ravni. Ministrstvo za zdravje pri investicijskih vlaganjih v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija upošteva standarde prostorov za posamezne zdravstvene dejavnosti, s katerimi želi doseči dolgoročne cilje,
ki so: izboljšanje standardov za bolnike in zaposlene, izboljšanje izrabe drage medicinske opreme, zagotovitev zahtev s strani potresne, požarne,
okoljske in zdravstvene varnosti ter izboljšanje pogojev za gospodarjenje s premoženjem zlasti glede varčevanja z energijo. Investicije v javne
zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni so izjemnega pomena za kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo za celotno
prebivalstvo. Ob upoštevanju zakonske ureditve področja zdravstvenega varstva, financiranje zdravstvenih programov izvajalcem ne zagotavlja
dovolj obsežnih finančnih virov za investicijska vlaganja v novo medicinsko opremo, zgradbe, prenove prostorov in druge investicijske namene,
ker amortizacija v cenah zdravstvenih storitev ne zadošča niti za nadomestitev iztrošene medicinske opreme. Vsaka od investicij je kot celota
opredeljena s ciljem, z merili in s finančno konstrukcijo, ki so zajeti v investicijski dokumentaciji, ki je podlaga za odločitev o bodočem izvajanju
investicijskega projekta.
Doseganje cilja na letnem nivoju je odvisno od višine dodeljenih sredstev in s tem pogojenega deleža letne realizacije, saj gre v skoraj vseh
primerih za večletne investicije, katerih cilj je (v celoti) dosežen šele, ko so investicije povsem končane in predane v upravljanje oziroma
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uporabo.
V letu 2019 so se izvedli oziroma so bili v izvajanju investicijski projekti, vključno z nabavami medicinske in druge opreme, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije, v naslednjih javnih zdravstvenih zavodih: Bolnišnici Sežana, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Kliniki Golnik, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Onkološkem inštitutu Ljubljana, Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Splošni bolnišnici
Brežice, Splošni bolnišnici Celje, Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošni bolnišnici
Izola, Splošni bolnišnici Jesenice, Splošni bolnišnici Murska Sobota, Splošni bolnišnici Novo mesto, Splošni bolnišnici Trbovlje, Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana, Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča in Zdravstvenem
domu za študente.
V letu 2019 smo v Načrt razvojnih programov uvrstili sedem novih investicijskih projektov: SB Nova Gorica - Ureditev fekalne kanalizacije, SB
Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo, UKC Maribor – nakup naprave za magnetno resonanco, UKC Maribor - nakup angiografskega RTG
aparata, Energetska sanacija - SB Celje, Energetska sanacija - SB Jesenice in SB Jesenice - požarna sanacija. Vsi navedeni projekti, razen projekt
SB Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo, za katerega še ni v celoti potrjena investicijske dokumentacija, so se v letu 2019 tudi začeli
izvajati.
V letu 2019 so bili zaključeni naslednji investicijski projekti: SB Novo mesto – interni oddelek in urgenca, URI Soča - Objekt Vijolica, UKC
Ljubljana – nakup reševalnih vozil in opreme, BGP Kranj – obnova porodnega bloka, Energetska sanacija - SB Trbovlje, Murska Sobota –
prenova bolnišnične lekarne, B Sežana - energetska sanacija in dozidava, SB Izola – prenova bolnišnične lekarne, Klinika Golnik – prenova
bolnišnične lekarne, NIJZ – ureditev mansarde.
V okviru spodaj navedenih investicijskih projektov so bile zaključene posamezne faze, in sicer:
- ZIM Stara gora: zaključena 1. faza investicije, v letu 2020 se bo izvedla 2. in hkrati zadnja faza investicije;
- Nabava CT naprav za več JZZ: v okviru skupne nabave desetih (10) naprav za računalniško tomografijo (CT) so bile v letu 2019 izvršene
nabave v splošnih bolnišnicah Murska Sobota in Izola ter Univerzitetnem kliničnem centru Maribor; v letu 2020 bo izvršeno še preostalih sedem
(7) nabav, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, Onkološkem inštitutu Ljubljana in v splošnih bolnišnicah Novo mesto
in Nova Gorica;
- SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja: zaključena je bila etapa »0«, konec leta 2019 je bila sklenjena pogodba za izvedbo etape »1«.
V okviru projekta Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov so se izvedle naslednje dobave opreme: nakup teledirigiranega RTG aparata z
diaskopijo, digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo za Splošno bolnišnico Trbovlje, nakup koronografa za Splošno bolnišnico Celje,
zamenjava 16 anestezijskih aparatov na oddelkih UKC Maribor, nakup sistema za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov za UKC Ljubljana,
nakup SPECT/CT in PET/CT za Kliniko za nuklearno medicino za UKC Ljubljana, nakup dveh naprav za zunajtelesni krvni obtok za KO za
kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana, nakup stacionarnega RTG aparata, mobilnega RTG aparata, laparaskopski stolp ter
ultrazvok za ginekološko ambulanto za Splošno bolnišnico Jesenice, nakup mobilnega operacijskega RTG aparata za Ortopedsko bolnišnico
Valdoltra, nakup diesel agregata za Psihiatrično bolnišnico Vojnik, nakup dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in
Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor, dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije s pripadajočimi
monitorji, respiratorji in infuzijskimi črpalkami za UKC Maribor, nakup mobilnega mini RTG aparata za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, nakup
anestezijskega aparata z monitorjev za UKC Maribor, nakup zobozdravstvenega aparata za Zdravstveni dom za študente v Ljubljani in nabava
treh mobilnih RTG aparatov za UKC Maribor. V letu 2019 sta bila pričeta tudi postopka javnega naročanja za nakup dveh robotov za
protitumorna zdravila za Onkološki inštitut Ljubljana ter nakup in namestitev naprave za magnetno resonanco za SB Novo mesto, realizacija
katerih bo izvedena v letu 2020.
s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj smo v letu 2019 sofinancirali izvedbo investicije v novogradnjo Oddelka za
invalidno mladino in rehabilitacijo SB »Dr. Franca Derganca« na Stari Gori, energetsko sanacijo treh stavb v SB Trbovlje in energetsko sanacijo
dveh stavb v SB Novo mesto. Kohezijska sredstva smo namenili tudi informacijski podpori integrirani preventivi v zdravstvenih domovih, s
čimer bo omogočeno učinkovito spremljanje podatkov v sistemu zdravstvenega varstva ter projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih
programov, pri čemer smo v okviru 24 zdravstvenih domov vzpostavili pogoje za krepitev javnozdravstvene vloge in omogočili izvajanje
preventivnih programov s ciljem povečanja in nadgradnje infrastrukture pri izvedbi deinstitucionalizacije.

2711-11-1060 - Prenos sredstev na proračunski sklad
Opis ukrepa
V Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode je predviden prenos morebitnega ostanka integralnih sredstev za investicije v JZZ na
proračunski sklad. S prenosom neporabljenih sredstev integralnega proračuna konec leta na proračunski sklad je zagotovljeno dokončanje
investicij v obsegu, ki je potreben za delovanje javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni ter nujne obnove in prenove obstoječe
mreže z namenom zmanjševanja stroškov investicijskega vzdrževanja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

0,01

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C6275 - Prenos neporabljenega integralnega proračuna tekočega leta v naslednje leto na proračunski
sklad
Prispeva k rezultatu: C1988 - Izboljšanje standarda za izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni
Opis neposrednega učinka
Kot v naslovu
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Zagotoviti ohranitev neporabljenega dela integralnih sredstev, namenjenih za investicije na sekundarni in terciarni zdravstveni ravni.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prenos neporabljenega integralnega proračuna tekočega leta v naslednje leto na proračunski sklad prispevamo k doseganju nadrejenega cilja, ki
je zagotavljanje ustrezne zmogljivosti za delovanje bolnišnične dejavnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07122 % prenosa neporabljenih sredstev integralnega proračuna na
proračunski sklad

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2011

100,00

2013 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
0,00

2014 100,00

0,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

81,45

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07122 % prenosa neporabljenih sredstev integralnega
proračuna na proračunski sklad"
Ciljna vrednost je bila dosežena; vsa neporabljena integralna sredstva so se izločila na podračun proračunskega sklada.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07122

Kazalec prikazuje delež integralnih sredstev PP 3564, ki se, na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (ZIJZ-1), na dan 8. decembra tekočega leta izločijo na podračun proračunskega sklada.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIJZ

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ)

2711-11-S002 - Regionalne bolnišnice in ostali projekti
Opis skupine projektov
V skupino projektov je vključenih 24 investicijskih projektov, ki zajemajo investicije v JZZ.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

64.026.043,92

12.963.333,63

12.963.333,63

20,24

PV

Proračunski viri

17.126.755,34

17.663.331,48

17.663.331,48

103,13

Neposredni učinki
C0216 - Investicijski projekti, katerih izvedba bo privedla do ustreznih prostorov in opreme za izvajanje
zdravstvenega varstva na sekundarni ravni
Prispeva k rezultatu: C1988 - Izboljšanje standarda za izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni
Opis neposrednega učinka
Izboljšanje standarda za izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni; posodobitev funkcionalnih prostorov in opreme s
ciljem najbolj smotrne izrabe prostorov in opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izboljšanje standarda za izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni; posodobitev funkcionalnih prostorov in opreme s
ciljem najbolj smotrne izrabe prostorov in opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvedbo investicijskih projektov, ki zagotavljajo ustrezne prostore in opremo za izvajanje zdravstvenega varstva na sekundarni ravni
prispevamo k doseganju nadrejenega cilja, ki je zagotavljanje ustrezne zmogljivosti za delovanje bolnišnične dejavnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000293 Odstotek realiziranih aktivnosti glede na plan

VIR ME
%

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
2010

100,00

2012 100,00

0,00
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I000295 Število nadaljevalnih projektov

I05464 Število začetih projektov

Število

2010

št.projektov 2010

9,00

0,00

2013 100,00

66,50

2014 100,00

96,70

2015 100,00

91,93

2016 100,00

95,82

2017 100,00

51,37

2018 100,00

38,17

2019 100,00

88,00

2012 4,00

8,00

2013 14,00

14,00

2014 19,00

20,00

2015 14,00

23,00

2016 7,00

24,00

2017 10,00

8,00

2018 18,00

18,00

2019 13,00

0,00

2012 0,00

1,00

2013 2,00

5,00

2014 4,00

3,00

2015 6,00

0,00

2016 3,00

4,00

2017 2,00

13,00

2018 5,00

17,00

2019 5,00

7,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000293 Odstotek realiziranih aktivnosti glede na plan"
Dosežena ciljna vrednost je nižja od planirane, saj izvedba 6ih od 49ih projektov, uvrščenih v NRP, v letu 2019 ni bila realizirana skladno s
prvotnimi plani, temveč se je realizacija prestavila v leto 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000295 Število nadaljevalnih projektov"
Kazalnik se je z letom 2019 brisal in ni bil merjen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05464 Število začetih projektov"
Ciljna vrednost je bila presežena; v NRP je bilo uvrščenih 7 novih projektov: SB Nova Gorica - Ureditev fekalne kanalizacije, SB Murska Sobota Ureditev odseka za dializo, UKC Maribor - nakup naprave za magnetno resonanco, UKC Maribor - nakup angiografskega RTG aparata,
Energetska sanacija - SB Celje, Energetska sanacija - SB Jesenice, SB Jesenice - požarna sanacija.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I000293

Kazalec prikazuje odstotek realiziranih aktivnosti glede na plan v posameznem letu.

I000295

Kazalec prikazuje število nadaljevanih projektov v posameznem letu.

I05464

Kazalec prikazuje število začetih projektov v posameznem letu.

Obrazložitev projektov
2711-02-0001 - Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Dotrajanost obstoječe opreme narekuje nujno zamenjavo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta so se izvajale naslednje, na podlagi v letih 2017, 2018 ali 2019 začetih postopkov javnega naročanja oziroma izpolnitev
pogodbenih obveznosti, dobave opreme: nakup teledirigiranega RTG aparata z diaskopijo, digitalnim detektorjem in digitalno subtrakcijo za
Splošno bolnišnico Trbovlje, nakup koronografa za Splošno bolnišnico Celje, zamenjava 16 anestezijskih aparatov na oddelkih UKC Maribor in
enega za SB Jesenice, nakup sistema za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov za UKC Ljubljana, nakup SPECT/CT in PET/CT za Kliniko za
nuklearno medicino za UKC Ljubljana, nakup dveh naprav za zunajtelesni krvni obtok za KO za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC
Ljubljana, nakup stacionarnega RTG aparata, mobilnega RTG aparata, laparaskopski stolp ter ultrazvok za ginekološko ambulanto za Splošno
bolnišnico Jesenice, nakup mobilnega operacijskega RTG aparata za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, nakup diesel agregata za Psihiatrično
bolnišnico Vojnik, nakup dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor,
dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije s pripadajočimi monitorji, respiratorji in infuzijskimi črpalkami za
UKC Maribor, nakup mobilnega mini RTG aparata za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, nakup anestezijskega aparata z monitorjev za UKC
Maribor, nakup zobozdravstvenega aparata za Zdravstveni dom za študente v Ljubljani in nabava treh mobilnih RTG aparatov za UKC Maribor.
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V letu 2019 so bili tudi začeti naslednji postopki javnega naročanja (dobave v letu 2020): nakup dveh robotov za protitumorna zdravila za
Onkološki inštitut Ljubljana in nakup in namestitev naprave za magnetno resonanco za SB Novo mesto.

2711-06-0006 - SB Novo mesto - interni oddelek in urgenca
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zaradi dotrajanih, dislociranih in premajhnih površin obstoječih objektov in s tem nujne preselitve internega oddelka, je potrebno predhodno
realizirati določene adaptacije obstoječih in prostih kapacitet v kirurški stavbi ter nujno izpeljati novogradnjo "Urgence in skupne intenzivne
terapije ter laboratorija", kar bo omogočilo izpraznitev stare stavbe internega oddelka in uresničilo dolgo pričakovane potrebe in želje
prebivalcev dolenjske po ureditvi prostorskih kapacitet internega oddelka in s tem koncentracijo bolnišnične dejavnosti v zdravstvenem
kompleksu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta so se v nadstropju nad delujočim urgentnim centrom izvedla dela v prostorih za potrebe intenzivne terapije in endoskopskega
centra. Projekt je obsegal naslednja dela:
- izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za potrebe ureditve Centra za intenzivno medicino,
- adaptacijo obstoječih prostorov dermatoloških ambulant, prostorov za administracijo in zdravniških sob za potrebe Endoskopskega centra,
- nabavo, dobavo in montažo opreme za potrebe obeh novih centrov.
Vsa dela, vključno z nabavami vse potrebne opreme, so bila v letu 2019 izvedena. Končna vrednost projekta znaša 6.056.590,95 eura (sredstva
Ministrstva za zdravje: 5.989.770,11 eura, sredstva SB Novo mesto: 66.820,84 eura). Realizacija na projektu je bila ob odprtju projekta planirana
večja, kot je se je izkazalo za potrebno, in sicer so prihranki nastali iz naslova nižje končne obračunske vrednosti za izvedbo gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del ter nižjih ponudbenih cen za posamezne sklope premične medicinske opreme, pridobljenih v postopku javnega
naročanja. Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-09-0003 - Negovalna bolnišnica Ljubljana
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilji negovalnih bolnišnic so sledeči: - skrajšati hospitalizacijo v aktivnem delu bolnišnice in olajšati prehod iz bolnišnice v domačo
nego ali drugo ustanovo, - omogočiti začasen sprejem bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno nego ali občasen nadzor, - izboljšati kakovost
življenja in odpust bolnika, - pri bolnikih sprejetih na negovalni odsek pričakujemo izboljšanje zdravstvenega stanja na področju samooskrbe in
rehabilitacije v tolikšni meri, da ga lahko odpustimo v domače okolje ali v socialno - varstveni zavod, - nadaljevanje kakovostne zdravstvene
nege, zdravstvene vzgoje in rehabilitacije pacienta, - doseganje čim višje stopnje samooskrbe bolnika pri izvajanju osnovnih življenjskih
aktivnosti, - aktivno vključevanje bolnika in svojcev pri ugotavljanju in reševanju problemov ter izvajanju oskrbe, - izboljšati stopnjo kakovosti
življenja pacienta in ga dobro pripraviti na odpust.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2018 se je izdelala novelacija projektne naloge na način, da se predvidi prenovo negovalne bolnišnice za polovico objekta (4.522,4 m2, za
skupno 90 postelj oziroma dodatnih 57 postelj) in celovita energetska sanacija po že pripravljenih načrtih. V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje
izvedlo postopek javnega naročanja za izvedbo novelacije Projekta za izvedbo (PZI) za zmanjšani obseg negovalne bolnišnice. Postopek je bil
ustavljen, saj je bilo tekom objave javnega naročila ugotovljeno, da je potrebno dopolniti in popraviti projektne specifikacije z novelacijo
Poročila o presoji seizmične odpornosti konstrukcije objekta, o pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije stave in strokovnega mnenja o
možnosti konstrukcije ojačitve objekta. Kljub temu da ima Ministrstvo za zdravje za prenovo negovalne bolnišnice planirana sredstva v okviru
svojega proračuna, so v letu 2019 potekali pogovori s pristojnimi resorji, da bi se prenova negovalne bolnišnice, vključno s celovito energetsko
sanacijo objekta, sofinancirala tudi s pomočjo evropskih sredstev. Za ta namen je Ministrstvo za zdravje pristopilo k Sporazumu o načinu
izvajanja nalog in koriščenja sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Ministrstvo za infrastrukturo
(ELENA upravičenec) je dne 21. 5. 2019 na svoji spletni strani objavilo Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči
ELENA. Prijava prijavitelja Univerzitetni klinični center Ljubljana za operacijo »Energetska sanacija Negovalne bolnice« je bila s sklepom
Ministrstva za infrastrukturo, št. 440-2/2019/44-09439709 z dne 3. 12. 2019, odobrena. Na podlagi navedenega sklepa bodo Ministrstvo za
infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje in Univerzitetni klinični center sklenili zgoraj navedeni Sporazum. Izvajalec DRI d.o.o., s katerim je
Ministrstvo za infrastrukturo dne 20. 9. 2019., na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila med osebami v javnem sektorju, sklenilo
pogodbo za izvajanje storitev tehnične pomoči ELENA, bo za celotno stavbo stare Pediatrične klinike pregledal izdelan razširjeni energetski
pregled (REP), noveliral investicijsko dokumentacijo, izdelal projektno dokumentacijo (PZI) in dokumentacijo za preveritev JZP z oceno možnosti
JZP ter nudil druge svetovalne storitve (pomoč pri javnem naročanju). Tako Sporazum kot tripartitna pogodba med Ministrstvom za
infrastrukturo, DRI d.o.o. in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana sta v zaključni fazi usklajevanj oziroma podpisovanju.

2711-10-0009 - Dispečerski center zdravstva
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Glavni cilji investicije so: vzpostavitev dispečerske službe zdravstva po uveljavljenih mednarodnih standardih, ki bo zagotovila enako
dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov na področju celotne države. Izboljšati kakovost
storitev nujne medicinske pomoči s poudarkom na izboljšanju dolgoročnega preživetja in kakovosti preživetja v primerih izvenbolnišničnega
zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanj. Zmanjšati stroške delovanja nujne medicinske pomoči ter izboljšati pripravljenost zdravstva za
delovanje v izrednih razmerah z vzpostavitvijo celovitega nadzora stanja sistema in kapacitet za izvajanje operativnega kriznega managementa. V
času od leta 2010 dalje se je na novo oblikoval koncept vzpostavitev dispečerskih centrov zdravstva z določitvijo potrebnih enot, kapacitet in
lokacij. Dodana vrednost postavitve dispečerske službe bo zagotovitev enake odzivnosti in dostopnosti do NMP na območju celotne države,
izboljšanje dostopnih časov in poenotenje kakovosti storitev NMP ter posledično izboljšanje dolgoročnega preživetja, zmanjšanje stroškov
delovanja NMP ter nenujnih reševalnih prevozov ter izboljšanje pripravljenosti zdravstva za delovanje ob izrednih razmerah. Prvotni DIIP za
Dispečerski center zdravstva je bil pripravljen in potrjen že v letu 2010, vključeval pa je le vzpostavitev dispečerske službe v Mariboru. Od
priprave DIIP-a do investicijskega programa v letu 2014 (ki zaradi usmeritve v celostno ureditev sistema ni bil potrjen), ter v letu 2015 nasploh je
prišlo do intenziviranja aktivnosti za vzpostavitev dispečerske službe zdravstva na nivoju celotne države, in sicer naj bi le-ta imela dva večja
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enakovredno tehnološko konfigurirana dispečerska centra s približno enako kadrovsko zasedbo, locirana v Ljubljani in Mariboru ter manjši
(satelitski) dispečerski center v Izoli. Zato je Ministrstvo za zdravje pripravilo popolnoma nov DIIP, ki vključuje oz. obravnava vse tri lokacije
(DCZ Ljubljana
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Dispečerski center Maribor je dokončan in vzpostavljen. V letu 2019 so se začele montaže radijskih linkov in s tem zadnja faza pri vzpostavljanju
radijskega omrežja DMR. Optimizacija obstoječega sistema obveščanja in alarmiranja je namreč pogojena z delovanjem sistema radijskih zvez
DMR. Nekoliko se zamuja pri nadgradnji IKT sistema oz. vzpostavljanju virtualno enega dispečerskega centra, kar se nadaljuje v leto 2020.

2711-16-0002 - Urgentni center Ptuj
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen izgradnje Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj je omogočiti optimalno dostopnost do storitev ter na enem mestu omogočiti
urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč. Cilji investicije so kvalitetno delovanje urgentne službe v SB Ptuj,
enotna ter celovita obravnava na enem mestu, tako poškodovanih, kot nenadno obolelih bolnikov, pridobitev opreme, ki je potrebna za izvajanje
sodobne urgence in s pomočjo katere bo mogoče skrajšati čase obravnave bolnikov in izboljšati izid zdravljenja. Urgentni center Ptuj je skladno
z enotno metodologijo urgentnih centrov uvrščen v razred C3, ki predvideva neto površino prostorov do 700 m2. Projekt je razdeljen na dve fazi
in sicer se v 1. fazi izvede kompletna kontrukcija objekta (klet, pritličje, nadstropje in dvigalni jašek). Na objektu se izvede fasada in fasadno
stavbno pohištvo ter streha. Dokončno se obdelajo vsi prostori urgentnega centra v pritličju in tehnični prostori v kleti. Uredi se nov vhod v
kletne prostore. Uredijo se prostori urgentnega centra v pritličju obstoječega objekta. Za izvedbo te faze je že pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje. V 2. fazi se dokončno obdelajo prostori v 1. nadstropju in kleti. Vgradi se dvigalo v dvigalni jašek. Prostori garderobe
osebja se v drugi fazi uredijo v kleti, tako da se omogoči dostop do dvigala. Za to fazo se bo pridobilo še gradbeno dovoljenje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je SB Ptuj pripravljala projektno in investicijsko dokumentacijo, ki jo je Ministrstvo za zdravje prejelo 12. 2. 2020. Iz Novelacije
investicijskega programa (IP) št. 3 izhaja, da (nova) ocenjena vrednost projekta znaša 5.680.442,73 eura.

2711-16-0003 - URI Soča - Objekt Vijolica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rušitev in novogradnja trakta B (oddelkov A2 in C2), adaptacija, delna rušitev in novogradnja trakta A (oddelkov A in C) ter
prenova centralnega dela v objektu Vijolica URI Soča. Prav tako je namen investicije zmanjšati tveganje za možnost okužb, zadostiti
naraščajočemu številu koloniziranih bolnikov, izboljšati kakovost bivanja bolnikov, poleg tega pa zagotoviti ustrezno protipotresno varnost,
zadostiti vsem drugim tehničnim zahtevam in pravilom objekta ter izboljšati učinkovitost rabe energije in s tem zmanjšati stroške in negativne
vplive na okolje. Izvedba je predvidena v dveh fazah. 1.faza: rušitev in nova gradnja vzhodnega trakta ? trakt B (oddelka A2 in C2) ter prenova
centralnega dela, 2.faza: adaptacija, delna rušitev in nova gradnja južnega trakta - trakt A (oddelka A in C). Cilji investicije so: urediti ločene
sanitarije za posamezno bolniško sobo, zagotoviti ustrezno protipotresno varnost objekta, zadostiti vsem tehničnim zahtevam in pravilnikom,
znižati porabo energije, zagotoviti energijsko vzdržnost objekta, zmanjšati negativne vplive na okolje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta sta bili izvedeni dve fazi, in sicer:
1. faza: rušitev in novogradnja trakta B (oddelkov A2 in C2), prenova centralnega dela v objektu Vijolica in izgradnja prizidka k obstoječemu
objektu Marjetica;
2. faza: rušitev, novogradnja in adaptacija oddelkov A in C, trakt A.
1. faza je bila zaključena že v letu 2017, končna vrednost 1. faze: 2.199.576, 14 eura (sredstva Ministrstva za zdravje: 400.000 eurov, preostala
sredstva URI Soča). 2. faza investicije se je začela izvajati 16. 5. 2018, ko je potekala uvedba izvajalca v delo. Uporabno dovoljenje je bilo izdano
30. 4. 2019, zaključek izvedbe vseh pogodbenih obveznosti: 17. 5. 2019. Končna vrednost 2. faze: 4.745.268,26 eura (sredstva Ministrstva za
zdravje: 2.317.000, sredstva URI Soča: 2.428.268,26 eura). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-17-0021 - Ureditev prostorov bolnišničnih lekarn
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ureditev neustreznih prostorov in zamenjava dotrajane opreme v bolnišničnih lekarnah, s ciljem, da se vsem bolnišničnim lekarnam zagotovi
pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti, skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške
dejavnosti
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Iz evidenčnega projekta Ureditev prostorov bolnišničnih lekarn so bila v letu 2019 planirana in črpana oziroma porabljena sredstva na štirih
investicijskih projektih prenove bolnišničnih lekarn, in sicer v splošnih bolnišnicah Murska Sobota, Trbovlje in Izola ter v Kliniki Golnik.

2711-17-0024 - UKC Ljubljana - nakup reševalnih vozil in opreme
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je nabava opreme za sekundarni prevoz kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta starosti z reševalnimi
vozili ali helikopterji, iz področja celotne Slovenije, za Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT), ki deluje v okviru
Kirurške klinike UKC Ljubljana. Investicija zajema naslednjo opremo: - 2 x reševalno vozilo tipa C, - 2 x transportni sistem za kritično bolne
novorojence, - 2 x transportni sistem za kritično bolne otroke do 14. leta starosti, - 10 x mobilna podvozja, - 30 x komplet delovne in zaščitne
obleke ter obutve v skladu s standardi za reševalne prevoze. Cilj investicije je zmanjšanje pacientovih zapletov, ki bi nastali v primeru uporabe
zastarane ali neustrezne opreme. Koristi, ki jih prinaša nov transportni sistem je hitra in varna premestitev kritično bolnih novorojencev,
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dojenčkov in otrok do 4. leta starosti. Učinek se lahko meri z instrumentom kvalitetnega življenja po oskrbi v bolnišnici, merjeno v letih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja »Vzpostavitev dejavnosti prevoza kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14.
leta starosti za UKC Ljubljana« sta bili v maju 2018 podpisani pogodbi z izbranima izvajalcema. Za sklop 1 je bila dobava opreme izvedena že 6. 7.
2018. Za sklop 2, v okviru katerega sta bili dobavljeni dve reševalni vozili tipa C (namenjeni zdravstveni oskrbi in izvajanju nujnih in ne-nujnih
prevozov novorojencev in dojenčkov vključno z inkubatorjem ter otrok do 14 leta starosti), je primopredaja potekala 6. 6. 2019. Končna vrednost
projekta znaša 1.149.824,01 eura (sredstva Ministrstva za zdravje v celoti). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-17-0025 - BGP Kranj - obnova porodnega bloka
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izvedba gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del ter nabava (izdelava, dobava in montaža) opreme, s čimer bo izvedena
obnova porodnega bloka v BGP Kranj. Cilj investicije je izboljšati kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev BGP Kranj in povečati varnost
in zadovoljstvo tako za porodnice kot osebje. Z izvedbo investicije bodo porodnice pridobile bistveno boljše pogoje rojevanja in bivanja v
bolnišnici, zaposleni pa učinkovitejše pogodbe dela.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta se je izvedla notranja prenova porodnega bloka v BGP Kranj, in sicer so se izvedla gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela ter
dobavila pohištvena, serijska, neserijska, medicinska ter specialna medicinska oprema. Vse instalacije v obnovljenem porodnem bloku so bile
izvedene na način, da bo porodni blok BGP Kranj nemoteno obratoval tudi v času morebitne bodoče prenove (načrtovana, vendar ne potrjena)
obstoječega objekta. Prenova porodnega bloka je bila zaključena v letu 2018, v letu 2019 je bila dobavljena še oprema za novorojence v okviru
sklopa opreme, za katerega je bil ponovljen postopek javnega naročanja. Končna vrednost projekta znaša 1.046.349,01 eura (sredstva
Ministrstva za zdravje: 1.014.9222,05 eura, sredstva BGP Kranj: 31.426,96 eura). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-17-0028 - SB Murska Sobota - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je ustvariti pogoje za varno pripravo magistralnih pripravkov, zlasti aseptičnih, optimizacija delovnih procesov, omogočiti
pogoje za razširitev dejavnosti za vse uporabnike aseptičnih izdelkov v Pomurju ter ohranitev strokovnih del bolnišnične lekarne v skladu z
zakonskimi zahtevami in potrebami bolnišnice. Cilj investicije je ureditev proizvodnje aseptičnih in drugih magistralnih izdelkov v Splošni
bolnišnici Murska Sobota, in sicer s prenovo sistema prezračevanja in ogrevanja ter strojnih instalacij, prenovo sistema za pripravo proizvodnje
prečiščene vode, prilagoditev elektroinštalacij, izvedbo gradbeno obrtniških del za prilagoditev prostorov in nabavo tehnološke opreme.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta se je v letu 2019 izvedla adaptacija obstoječih prostorov bolnišnične lekarne in nabava nove tehnološke opreme, s čimer so
zagotovljeni ustrezni pogoji glede prostorov in opreme za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in temu posledično ureditev pogojev za
aseptično delo v bolnišnični lekarni. Glavni cilj investicije je bil ureditev prostorov v skladu s strokovnimi in zakonskimi zahtevami, kar omogoča
verifikacijo lekarne ter boljšo kakovost in varnost bolnikov. S tem so ustvarjeni pogoji za delo, ki ustrezajo varni pripravi aseptičnih magistralnih
pripravkov, s čimer se lahko izključi riziko bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdravilom. Ob tem pa se je ustvarilo pogoje, ki ustrezajo
varni pripravi pripravkov za parenteralno rabo, s čimer se zmanjšuje nevarnost bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdravilom ter se ob tem
zaščiti pripravljavca pripravkov pred možno kontaminacijo z nevarnimi učinkovinami. Končna vrednost projekta znaša 769.877,81 eura (sredstva
Ministrstva za zdravje: 722.310,84 eura, sredstva SB Murska Sobota: 47.566,97 eura). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-17-0029 - SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je z izvedbo adaptacije obstoječih prostorov bolnišnične lekarne in s pridobitvijo dodatni prostorskih površin, zagotoviti
prostorske in opremske pogoje za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti. Glavni cilj investicije je ureditev prostorov skladno s
Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, kar bo bolnišnični lekarni omogočilo verifikacijo bolnišnične lekarne in opravljanje
dela v skladu z dobro lekarniško prakso.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Odločitev o oddaji javnega naročila »Adaptacija bolnišnične lekarne v SB Trbovlje« je bila izdana 16. 1. 2019. Pogodba z izvajalcem del je bila
sklenjena 10. 4. 2019 v vrednosti 546.698,95 eura. Uvedba izvajalca v delo je potekala 26. 4. 2019, vse pogodbene obveznosti so bile izvedene do
30. 11. 2019, kot določeno v pogodbi oziroma sklenjenih dodatkih k pogodbi. Končna pogodbena vrednost znaša 594.108,31 eura, do povečanja
vrednosti je prišlo zaradi nujne izvedbe nepredvidenih del (kot ugotovljeno s protokoli). Ministrstvo za zdravje je 13. 9. 2019 izdalo sklep o
začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo tehnološke (LAF komora, tehtnice, IT oprema, laboratorijski pomivalni stroji in podobo) in
pohištvene opreme za potrebe delovanja bolnišnične lekarne v SB Trbovlje. Javno naročilo je bilo objavljeno 24. 1. 2020.

2711-17-0036 - B Sežana - energetska sanacija in dozidava
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je: - dozidava obstoječega objekta (ureditev prostorov na strehi - terasi objekta) za potrebe izvajanja programa podaljšanega
bolnišničnega zdravljenja za proces izvajanja rehabilitacije za področje fizioterapije in delovne terapije, - energetska sanacija na objektu Dializa, dobava in montaža dvigala, - izgradnjo prostora za zbiranje odpadkov. Namen investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za delo bolnišnice.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta se je v letu 2019 izvedla dozidava obstoječega objekta za izvajanje programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in/z
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rehabilitacijo/ za potrebe fizioterapije in delovne terapije, energetska sanacija objekta Dializa, dobava in montaža dvigala ter izgradnja prostora za
zbiranje odpadkov v Bolnišnici Sežana. Končna vrednost projekta znaša 1.215.734,62 eura (sredstva Ministrstva za zdravje: 1.133.462,84 eura,
sredstva B Sežana: 82.271,78 eura). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-17-0038 - UKC Maribor - nakup koronarografa
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nabava novega koronarografskega aparata s pripadajoče opremo ter umestitev aparata v nove prostore Oddelka za kardiologijo
in angiologijo. Namen investicije je zagotovitev nujno potrebnega aparata za izvajanje koronarografskih preiskav v Oddelku za kardiologijo in
angiologijo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je v letu 2018 izvedlo postopek javnega naročanja, v okviru katerega pa ni prejelo nobene dopustne ponudbe (edina
prejeta ponudba je presegala zagotovljena sredstva). Skladno z navedenim je bila izvedba projekta podaljšana v leto 2019. Novo javno naročilo
je bilo objavljeno v 10. 1. 2019, odpiranje ponudb izvedeno 4. 3. 2019. Ministrstvo za zdravje je v juliju 2019 izdalo odločitev o oddaji
predmetnega javnega naročila, ki je bila na podlagi predloga za spremembo odločitve, podanega s strani neizbranega ponudnika, s sklepom
razveljavljena. Po opravljenem ponovnem pregledu ponudb je bila 16. 10. 2019 izdana (nova) odločitev o oddaji naročila, zoper katero je neizbrani
ponudnik vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-200/2019-14 z dne 21. 1. 2020 zahtevku za revizijo ugodila in
razveljavila odločitev o oddaji naročila z dne 16. 10. 2019. Zaključek predmetnega javnega naročila je predviden v prvi polovici leta 2020.

2711-17-0039 - SB Izola - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je nabava opreme (delovni pulti, omare, računalniška in tehnična oprema) za popolnoma prenovljene in posodobljene prostore
lekarne, ki se nahajajo v kletni etaži bolnišnice. Cilj investicije je zagotoviti izvajanje postopkov nabave in izdaje zdravil na enem mestu za
potrebe celotne bolnišnice ter povečati kakovost, varnost in hitrost izdaje zdravil.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta se je v letu 2019 (dela so se pričela izvajati v letu 2018, ko so bile tudi zaključene dobave za nekatere od sklopov opreme)
izvedla dobava opreme ter ureditev prostora za citostatike v obstoječih prostorih bolnišnične lekarne (investicijo v obnovo prostorov je
predhodno z lastnimi sredstvi zagotovila SB Izola). Osnovni namen projekta, to je zagotovitev celostnega reševanja problematike ustreznih
prostorov in opreme bolnišnične lekarniške dejavnosti, je bil s tem dosežen. Prav tako je bil dosežen namen zagotavljanja izvajanja postopkov
nabave in izdaje zdravil na enem mestu za celotne potrebe bolnišnice ter z boljšo in ustreznejšo opremo tudi izboljšanje delovnih pogojev
zaposlenih. Končna vrednost projekta znaša 456.141,77 eura (sredstva Ministrstva za zdravje v celoti). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-17-0040 - Klinika Golnik - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije izgradnja novega prizidka (v dveh etažah, velikosti 171,28 m2) za ureditev prostora za pripravo citostatikov ob obstoječi
lekarni ter nabavo opreme za prostor za pripravo citostatikov. Cilj investicije je odpraviti slabosti obstoječega stanja in omogočiti, da bo Klinika
Golnik nadaljevala z izvajanjem internistične onkološke dejavnosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projekta se je v letu 2019 izvedla dozidava objekta kuhinje v neposredni bližini obstoječe lekarne (dela so se pričela izvajati v letu 2018).
V novih prostorih v 1. kleti za pripravo citostatikov se bodo tako aseptično pripravljali pripravki za sistemsko zdravljenje raka za celotno
bolnišnico, tako za ambulantno kot hospitalno obravnavane bolnike. Novi prostori v 1. kleti so preko povezovalnega hodnika povezani z
obstoječo lekarno. V novih prostorih, v katerih je bila v sklopu projekta dobavljena tudi vsa potrebna pohištvena, tipska in tehnološka oprema,
so na voljo prostori za shranjevanje materiala in zdravil, prostori za pripravo raztopin citostatikov, ter izhod materialov. Vsi prostori so izvedeni v
skladu z najvišjimi standardi (GMP). Končna vrednost projekta znaša 759.695,10 eura (sredstva Ministrstva za zdravje: 715.430,70 eura, sredstva
K Golnik: 44.264,40). Projekt je bil v letu 2019 zaključen.

2711-18-0011 - UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izvedba gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del ter opreme za izvedbo širitve Enote za intenzivno nego in terapijo
novorojencev (EINT) Ginekološke klinike UKC Ljubljana ter ureditev nadomestne sterilizacije Ginekološke klinike v centralni sterilizaciji UKC
Ljubljana. Cilj investicije je v UKC Ljubljana za novorojence z njihovega gravitacijskega področja in za najbolj kritične novorojence s celotne
Slovenije izboljšati dostopnost in pogoje za izvajanje dejavnosti intenzivne nege in terapije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V začetku leta 2019 je bil izveden postopek javnega naročanja, na podlagi katerega je bila 4. 7. 2019 sklenjena pogodba za širitev Enote za
intenzivno nego in terapijo novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana v vrednosti 2.356.565,02 eura. Rok za izvedbo vseh pogodbenih
obveznosti je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki je potekala 22. 7. 2019.

2711-18-0013 - UKC Ljubljana - obnova endoskopirnic
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izvedba GOI del za obnovo in adaptacijo endoskopirnic ter nakup in montažo opreme za Oddelek za endoskopsko,
ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko. Cilj investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje programa v načrtovanem in tudi razširjenem obsegu: v
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vseh pogojih zagotoviti skladnost s standardi, nadomestiti dotrajano opremo z novo in preprečiti tveganje inšpekcijske prepovedi uporabe
prostorov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Konec leta 2018 je bilo objavljeno javno naročilo, na podlagi katerega je bila 13. 8. 2019 sklenjena pogodba za obnovo prostorov in opreme enote
za endoskopsko ultrazvočno in funkcionalno diagnostiko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike, UKC LJ v vrednosti
1.341.253,87 eura. Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki je potekala 2. 9. 2019.

2711-18-0014 - SB Celje - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je izvedba adaptacije obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju stavbe T in nabava nove tehnološke opreme.
Namen investicije je zagotovitev ustreznih pogojev glede prostorov in opreme za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in temu
posledično ureditev pogojev za aseptično delo v bolnišnični lekarni Splošne bolnišnice Celje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje oziroma po pooblastilu Splošna bolnišnica Celje je v letu 2018 izvedla postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca
ureditve prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Celje, ki se je zaključilo z neoddajo, ker je prejeta ponudba presegala zagotovljena
sredstva za izvedbo projekta. Zaradi navedenega je bila v letu 2019 pripravljena in potrjena novelacija investicijskega programa, zagotovila so se
dodatna sredstva. Konec leta 2019 je bil izveden nov postopek, in sicer je bilo javno naročilo objavljeno 26. 11. 2019, odpiranje ponudb je bilo
izvedeno 27. 1. 2020, oddani sta bili dve ponudbi. Sledi izdaja odločitve o oddaji naročila, sklenitev pogodbe in začetek izvajanja investicije,
predvidoma v prvi polovici leta 2020.

2711-18-0028 - SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izvedba GOI del in nabava ter montaža opreme za prenovo bolnišnične lekarne v pritličju objekta D Splošne bolnišnice
Brežice. Cilj investicije je povečanje površin, ki so namenjene lekarniški dejavnosti in zagotovitev sodobne opreme.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje oziroma Splošna bolnišnica Brežice je v letu 2018 izvedla postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del, vezanih na prenovo bolnišnične lekarne, ki sta se zaključila z neoddajo, ker so prejete ponudbe presegale
zagotovljena sredstva za izvedbo projekta. Zaradi navedenega je bila v letu 2019 pripravljena in potrjena novelacija investicijskega programa,
zagotovila so se dodatna sredstva. Upoštevajoč navedeno je bil v letu 2019 izveden nov postopek, na podlagi katerega je bila 23. 12. 2019
sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, vezanih na prenovo bolnišnične lekarne v vrednosti 597.406,17 eura.
Rok izvedbe vseh pogodbenih del je 160 dni od sklenitev pogodbe. V januarju 2020 je bil izdan še sklep o začetku postopka oddaje javnega
naročila za dobavo opreme za bolnišnično lekarno v ocenjeni vrednosti 164.700,00 eura (z vključenim DDV).

2711-18-0031 - NIJZ - ureditev mansarde
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je ureditev mansarde (Zaloška cesta 29, Ljubljana) v skupni uporabni površini 154 m2 in obnovo toplotne postaje na isti
lokaciji. Cilj investicije je pridobiti manjkajoče poslovne prostore za zaposlene NIJZ in zagotoviti nemoteno in zanesljivo delovanje ogrevanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Konec leta 2018 je bilo objavljeno javno naročilo, na podlagi katerega je bila 10. 5. 2019 z izvajalcem sklenjena pogodba za izvedbo gradbenoobrtniških in inštalacijskih del na objektu NIJZ OE Ljubljana v vrednosti 182.296,45 eura. Uvedba izvajalca v delo je potekala 29. 7. 2019, vse
pogodbene obveznosti so bile izvedene do 17. 12. 2019, kot določeno v pogodbi oziroma dodatku št. 1 k pogodbi. V okviru projekta se je izvedla
ureditev mansarde (Zaloška cesta 29, Ljubljana) v skupni uporabni površini 154 m2 in obnova toplotne postaje na isti lokaciji. Mansarda
predhodno ni bila primerna za pisarniško delo. Cilj investicije, ta je bil pridobiti manjkajoče poslovne prostore za zaposlene NIJZ in zagotoviti
nemoteno in zanesljivo delovanje ogrevanja, je bil z zaključkom predmetne investicije dosežen. S pridobitvijo manjkajočih poslovnih prostorov
so v nove prostore razporedili zaposlene iz prenatrpanih prostorov, kjer je efektivna kvadratura na zaposlenega manj kot 5 m2, štiri novo
zaposlene za namene projekta "SOPA", pet novo zaposlenih iz projekta "Operativna nadgradnja preventive" ter eno zaposleno iz projektne
pisarne RADM. Končna vrednost projekta znaša 198.818,01 eura (sredstva Ministrstva za zdravje: 192.718,01 eura, sredstva NIJZ: 6.100 eura).

2711-18-0035 - SB Nova Gorica - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izvedba GOI del in nabava ter montaža opreme za ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov v bolnišnični
lekarni Splošne bolnišnice Nova Gorica. Cilj investicije je ustvariti pogoje, ki ustrezajo varni pripravi magistralnih pripravkov iz vidika zaščite
zaposlenih, ki so v pripravo vključeni. Zmanjšalo se bo tveganje za bolnišnične okužbe pri pacientih, ki prejemajo ta zdravila, zaradi zmanjšane
možnosti mikrobiološke kontaminacije teh zdravil. S preprečenimi kontaminacijami se zagotovo poveča učinkovitost zdravljenja in poslovanja.
Dostopnost do protitumornih pripravkov bližje domačemu kraju se bo za paciente povečala, to predstavlja tudi prihranek za povračilo potnih
stroškov oziroma plačevanje prevozov na Onkološki inštitut.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je dne 27. 2. 2018 izdalo Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Ureditev
proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov, SB Nova Gorica«. Investicija predvideva izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
ter nabavo in montažo opreme za ureditev proizvodnje aseptičnih in protitumornih pripravkov v bolnišnični lekarni Splošne bolnišnice Nova
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Gorica. Obstoječa prostorska ureditev bolnišnične lekarne trenutno ne zadostujejo veljavnim standardom in predstavljajo dejavnik tveganja pri
zdravstveni obravnavi onkoloških pacientov. Ocenjena vrednost investicije znaša 921.100,00 eura. Ministrstvo za zdravje je dne 21. 9. 2018
izdalo sklep o potrditvi investicijskega programa za predlagano investicijo. Ministrstvo za zdravje s strani bolnišnice ni prejelo projektne
dokumentacije oziroma popisov del, na podlagi katerih bi bilo mogoče začeti postopke javnega naročanja.

2711-18-0036 - OP Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izvedba GOI del (rekonstrukcijo obstoječega objekta s katero se bo povečala površina objekta) in nabava opreme za
ureditev bolnišnične lekarne Ortopedske bolnišnice Valdoltra.Cilj investicije je ureditev prostorov bolnišnične lekarne za pridobitev verifikacije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bila pripravljena in potrjena vsa potrebna investicijska dokumentacija. Tako so bili izpolnjeni vsi pogoji za začetek postopkov
javnega naročanja. Ministrstvo za zdravje oziroma po pooblastilu Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v letu 2019 izvedla postopek javnega
naročanja za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, vezanih na prenovo bolnišnične lekarne. Javno naročilo je bilo objavljeno
2. 10. 2019, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 18. 11. 2019. Javno naročilo se ni oddalo (odločitev o neoddaji naročila je bila izdana 24. 12. 2019),
ker so vse prejete ponudbe presegale zagotovljena sredstva za izvedbo projekta.

2711-18-0046 - UKC Maribor - širitev EPINT Klinike za pediatrijo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je rekonstrukcija prostorov Enote za intenzivno nego in terapijo na Pediatrični kliniki UKC Maribor in nabava pohištvene in
medicinske opreme. Cilj investicije je ureditev prostorov skladno z doktrino varne in strokovne obravnave najhuje bolnih otrok.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je že 4. 12. 2018 izdalo Sklep o potrditvi investicijskega programa »Širitev Enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za
pediatrijo v UKC Maribor«, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za začetek postopkov javnega naročanja. Ker se je v fazi priprave projektne
dokumentacije (PZI) izkazalo, da je bila ocenjena vrednost investicija planirana prenizko, kar bi onemogočilo izvedbo oziroma dokončanje
projekta v celoti, je bila odobrena izdelava in tudi kasneje potrjena novelacija investicijskega programa. Sklep o potrditvi novelacije
investicijskega programa je bil izdan 24. 12. 2019. Nova ocenjena vrednost investicije znaša 1.137.695,00 eura in je za 99.015,00 eura višja od
zadnje, s sklepom potrjene ocenjene vrednosti (1.038.680,00 eura). Sredstva za pokritje povišanja vrednosti investicije v celoti nosi Univerzitetni
klinični center Maribor. V letu 2020 sledi izvedba postopkov javnega naročanja ter začetek in izvajanje investicije.

2711-18-0048 - Nabava CT naprav za več JZZ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Predmet investicije je nabava 10ih naprav za računalniško tomografijo (CT) in priprava prostorov, kjer bodo naprave montirane in priključene, in
sicer za sledeče javne zdravstvene zavode: - 3 kos Univerzitetni klinični center Ljubljana - 2 kos Univerzitetni klinični center Maribor - 1 kos
Onkološki inštitut Ljubljana - 1 kos Splošna bolnišnica Izola - 1 kos Splošna bolnišnica Murska Sobota - 1 kos Splošna bolnišnica ''dr. Franca
Derganca'' Nova Gorica - 1 Splošna bolnišnica Novo mesto Namen investicije je z nabavo CT naprav omogočiti nemoteno in planirano izvajanje
dogovorjenega bolnišničnega in ambulantno specialističnega programa v naštetih javnih zdravstvenih zavodih, zagotoviti popolnejšo oskrbo
pacientov ter jim omogočiti kakovostnejšo in hitrejšo zdravstveno obravnavo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Namen investicije je omogočiti nemoteno in planirano izvajanje dogovorjenega programa preiskav v javnih zdravstvenih zavodih, zagotoviti
popolnejšo oskrbo pacientov, hitrejšo zdravstveno obravnavo in skrajšati čakalne vrste. S tehnološko izpopolnjenimi napravami bo mogoče
izvajati vse bolj zahtevno diagnostiko na način, ki bo najmanj invaziven in s čim manj neželenimi vplivi na paciente (stopnje obsevanja).
Pričakovati je, da bodo pozitivni učinki novih naprav na zmanjševanje čakalnih dob vidni v 2 letih. Javno naročilo »Nabava naprav za
računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka« je bilo objavljeno 30. 10. 2018,
odpiranje ponudb je bilo izvedeno 18. 1. 2019, prispeli sta 2 ponudbi. Na dan odpiranja ponudb je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga je vložil
gospodarski subjekt, ki ni oddal ponudbe. Zahtevek za revizijo je tudi Državna revizijska komisija konec marca 2019 zavrnila kot neutemeljenega.
Odločitev o oddaji naročila je bila izdana julija 2019. Isti mesec je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za dobavo 10 naprav za
računalniško tomografijo (CT) v vrednosti 9.799.174,20 eura (vzdrževalne pogodbe sklepajo zavodi ločeno). V okviru skupne nabave desetih (10)
naprav za računalniško tomografijo (CT) so bile v letu 2019 izvršene nabave v splošnih bolnišnicah Murska Sobota in Izola ter Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor, v letu 2020 pa bo izvršeno še preostalih sedem (7) nabav, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in
Maribor, Onkološkem inštitutu Ljubljana in v splošnih bolnišnicah Novo mesto in Nova Gorica.

2711-18-0050 - UKC Lj., ORL klinika - zamenjava vodovodnih cevi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je popraviti slabo tehnično stanje stavb N1 in N2 ORL klinike in zagotoviti, da zdravstveno neoporečnost pitne vode ter s tem
povezano varnost obravnave bolnikov in varno delo zaposlenih. Cilj investicije je ureditev vodovodnega sistema ORL klinike z zamenjavo
neustreznih vodovodnih cevi z novimi, ki bodo ustrezale tehničnim in zdravstvenim predpisom ter veljavnim standardom za vodovodne
inštalacij, ter ohranitev pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je v letu 2018 izvedlo postopek javnega naročanja »Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki«, v okviru katerega pa ni
prejelo nobene dopustne ponudbe. Zaradi navedenega je (bil) postopek ponovljen. Novo javno naročilo je bilo objavljeno 3. 1. 2019, odpiranje
ponudb je bilo izvedeno 12. 2. 2019. Na podlagi izvedenega postopka je bila 27. 5. 2019 z izvajalcem sklenjena pogodba za izvedbo zamenjave
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vodovodnih cevi na ORL kliniki v vrednosti 672.692,54 eura. Uvedba izvajalca v delo je potekala 5. 5. 2019, vse pogodbene obveznosti so bile
izvedene do 7. 2. 2020, kot določeno v pogodbi oziroma dodatku št. 2 k pogodbi (primopredaja izvedena 6. 2. 2020). V okviru projekta so bile
zamenjane vodovodne cevi na objektih N1 in N2 ORL klinike UKC Ljubljana. Končna pogodbena vrednost znaša 728.516,53 eura (sredstva
Ministrstva za zdravje: 690.978,33 eura, sredstva UKC Ljubljana: 38.679,82 eura). Pogodbena vrednost se je povečala z dodatkom št. 2, ker je
tekom izvedbe prišlo do dodatnih del (zamenjava vseh sanitarnih baterij na objektu N2 ter spremljajočih elektro inštalacijskih del).

2711-18-0053 - UKC Ljubljana - zamenjava avtoklavov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je nakup in instalacija dveh 450 litrskih avtoklavov (parnih sterilizatorjev) za Lekarno UKC Ljubljana, namensko proizvedenih za
farmacevtsko proizvodnjo ter GOI dela za pripravo oziroma prenovo prostorov kamor se umešča oprema. Namen investicije je ohraniti in
izboljšati pogoje za izdelovanje paranteralnih raztopin, povečati zmogljivost za proizvodnjo zdravil ter odpraviti obstoječih slabosti, ki
predstavljajo tveganje za izpad dejavnosti in prihodkov UKC Ljubljana. Z investicijo bodo zagotovljeni pogoji za ohranjanje kakovosti
obravnave pacientov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 11. 6. 2019 izdalo Sklep o potrditvi investicijskega programa »Zamenjava avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana«, s čimer
so bili izpolnjeni pogoji za začetek postopka javnega naročanja. Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Dobava in namestitev
avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s projektiranjem in 5 letnim preventivnim pogarancijskim vzdrževanjem in
pregledi« je bil izdan 4. 10. 2019. Ministrstvo za zdravje in UKC Ljubljana izvajata postopek skupnega javnega naročanja, in sicer ministrstvo
nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na dobavo in namestitev avtoklavov v Lekarni UKC Ljubljana s pripadajočo opremo, vključno s
projektiranjem, UKC Ljubljana pa nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na 5 letno preventivno pogarancijsko vzdrževanje in preglede.
Ocenjena vrednost naročila znaša 743.312,00 eura (brez DDV). Ocenjena vrednost javnega naročila, v katerem nastopa kot naročnik Ministrstvo
za zdravje, znaša 678.862,00 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost javnega naročila v delu, v katerem nastopa kot naročnik UKC Ljubljana, znaša
64.450,00 EUR brez DDV. Po izdaji sklepa o začetku postopka je potekala priprava dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila,
ki je bilo objavljeno 14. 2. 2020.

2711-18-0054 - SB Brežice - ureditev več oddelkov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter zaključnih del v prvem in drugem nadstropju stavbe K, ki je zgrajena do
podaljšane IV. faze, kjer je v pritličju že umeščen Urgentni center. Z investicijo se bo uredilo prvo nadstropje za potrebe Oddelka za
anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno zdravljenje (CIT in PACU) in drugo nadstropje za Radiološki oddelek ter del tehnične etaže. Namen
investicije je zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti bolnišnice.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 4. 7. 2018 izdalo Sklep o potrditvi investicijskega programa »Dokončanje GOI del v prvem in drugem nadstropju za
potrebe CIT in PACU ter radiološkega oddelka SB Brežice«. Investicija predvideva izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter
zaključnih del v prvem in drugem nadstropju stavbe K, ki je zgrajena do podaljšane IV. faze, kjer je v pritličju že umeščen urgentni center. Z
investicijo se bo uredilo prvo nadstropje za potrebe Oddelka za anesteziologijo, reanimacijo in intenzivno zdravljenje (CIT in PACU) in drugo
nadstropje za Radiološki oddelek ter del tehnične etaže. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.584.658,00 eura. Začetek izvedbe postopka
javnega naročanja je bil po izdaji navedenega sklepa zadržan zaradi potrebe po razjasnitvi še določenih odprtih vprašanj in priprave ustreznih
podlag za izvedbo postopka. Ministrstvo za zdravje je 18. 2. 2020 izdalo sklep o začetku postopka oddaje naročila »Dokončanje GOI del v prvem
in drugem nadstropju za potrebe CIT in PACU ter radiološkega oddelka SB Brežice«.

2711-18-0055 - SB Jesenice - prenova bolnišnične lekarne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je izvedba GOI del, ureditev sistema prezračevanja, ogrevanja in strojnih instalacij, izvedbo cevnih inštalacij, elektro inštalacij,
alarmiranja in nakup pohištvene ter medicinske opreme za prenovo bolnišnične lekarne. Namen investicije je tako izpolniti prostorske in
opremske pogoje za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in pridobitev verifikacije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 21. 9. 2018 izdalo Sklep o potrditvi investicijskega programa za investicijo »Prenova bolnišnične lekarne v SB Jesenice«,
s čimer so bili izpolnjeni pogoji za začetek postopkov javnega naročanja. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.346.123,60 eura. Ministrstvo za
zdravje je 3. 10. 2019 izdalo sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki vključuje
tudi ureditev sistema prezračevanja, ogrevanja in strojnih instalacij, izvedbo cevnih inštalacij, elektro inštalacij in alarmiranja v ocenjeni
vrednosti 669.000, 00 eura (brez DDV). Javno naročilo je bilo objavljeno 30. 10. 2019, odpiranje ponudb izvedeno 2. 12. 2019. Odločitev o oddaji
predmetnega javnega naročila je bila izdana 8. 1. 2020, sledi sklenitev pogodbe in v letu 2020 začetek in izvajanje investicije. V letu 2020 bo
izveden še postopek javnega naročanja za nakup pohištvene in medicinske opreme.

2711-18-0056 - SB Ptuj - transformatorska postaja in agregat
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je izgradnja transformatorske postaje 20/0,4 kV, 1000 kVA ter nabava diesel agregata s ciljem zagotoviti kvalitetno dobavo
električne energije v SB Ptuj. Namen investicije je zagotovitev minimalnih pogojev in standardov za normalno delovanje bolnišnice, zagotovitev
zadostnega, kvalitetnega in stabilnega napajanja z električno energijo, ki je predpogoj za normalno delovanje in izvajanje programa bolnišnice.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Ministrstvo za zdravje je 11. 12. 2018 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja transformatorske postaje ter nabava
diesel agregata v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj«. Javno naročilo je bilo 23. 2. 2018 objavljeno na portalu javnih naročil. Tekom objave
predmetnega javnega naročila je bilo ugotovljeno, da tehnične specifikacije in popisi, ki so bili del dokumentacije predmetnega javnega naročila,
ne definirajo predmeta naročila na ustrezen način in zato niso ustrezna podlago za uspešno izvedbo tega postopka javnega naročanja. Nadalje je
bilo ugotovljeno, da je potrebno tehnične specifikacije in popise popraviti, vendar je obseg popravkov takšen, da ga ni bilo mogoče opraviti
tekom izvajanja postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Zaradi navedenega je bil postopek 8. 3. 2019 s sklepom ustavljen. Pred objavo
novega javnega naročila, je Ministrstvo za zdravje, upoštevajoč določbo 64. člena Zakona o javnem naročanju, s potencialnimi ponudniki vodilo
strokovni dialog z namenom priprave ustrezne dokumentacije za nov postopek. Novo javno naročilo je bilo objavljeno 19. 9. 2019, odpiranje
ponudb je bilo izvedeno 15. 11. 2019, odločitev o oddaji naročila je bila izdana 23. 12. 2019. Z izvajalcem je bila pogodba sklenjena 18. 2. 2020 v
vrednosti 268.255,61 eura. Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 5 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki bo izvedena predvidoma v marcu
2020.

2711-19-0001 - SB Nova Gorica - Ureditev fekalne kanalizacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je izdelava zunanje kanalizacije odpadnih komunalnih vod v dolžini 270 metrov, izdelava izravnalnega bazena z dvema
komorama za nevtralizacijo z vso potrebno strojno in elektro opremo, izdelava merilnega mesta z vsem zemeljskimi, gradbenimi in obrtniškimi deli
ter oprema za potrebe meritev in monitoringa in oprema črpališča s črpalkami in elektro opremo za avtomatsko delovanje. Cilj investicije je
sanacija ugotovljenih slabosti obstoječega sistema na področju zbiranja, odvajanja oziroma čiščenja odpadnih voda, uskladitev sistema z
zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja in izboljšanje pogojev za varstvo voda pred onesnaženjem.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 30. 7. 2019 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Ureditev fekalne kanalizacije in merilnega mesta na
območju Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" SB Nova Gorica«. Javno naročilo je bilo 13. 12. 2019, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 3. 2.
2020. V letu 2020 sledi izdaja odločitve o oddaji predmetnega naročila, sklenitev pogodbe in realizacija investicije.

2711-19-0002 - SB Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je ureditev Odseka za dializo v Splošni bolnišnici Murska Sobota; investicija obsega gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
ter nabavo notranje in medicinske opreme za rekonstrukcijo obstoječega dela Internega oddelka, ki je namenjen dializi bolnikov ter razširitev teh
prostorov z nadzidavo Urgentnega centra. Cilj investicije je zagotoviti sodobno ureditev vseh prostorov za dializo in pripadajočih spremljajočih
in pomožnih prostorov odseka, ki se bodo uporabljali za ambulantne in hospitalizirane bolnike, ki potrebujejo dializo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 11. 6. 2019 izdalo Sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove »Ureditev odseka za dializo SB Murska Sobota«. Predmet
investicije je ureditev Odseka za dializo v Splošni bolnišnici Murska Sobota in obsega gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter nabavo
notranje in medicinske opreme za rekonstrukcijo obstoječega dela Internega oddelka, ki je namenjen dializi bolnikov ter razširitev teh prostorov z
nadzidavo urgentnega centra. Namen investicije je zagotoviti sodobno ureditev vseh prostorov za dializo ter pripadajočih spremljajočih in
pomožnih prostorov odseka, ki se bodo uporabljali za ambulantne in hospitalizirane bolnike, ki potrebujejo dializo. Cilj investicije je zagotoviti
pogoje za izvajanje dializ v obstoječem in v prihodnje tudi v razširjenem oziroma zaradi povečanih potreb naraščajočem obsegu ter s tem
izboljšati pogoje prostora in opreme za preprečevanje nevzdržnih čakalnih dob na povezane storitve. Ocenjena vrednost investicije znaša
2.910.590,60 eura (z DDV), od tega so predvidena sredstva Ministrstva za zdravje za izvedbo GOI del in nakup opreme v višini 2.759.554,60 eura
in sredstva SB Murska Sobota za stroške projektne in investicijske dokumentacije ter nadzor nad izvedbo del v višini 151.036,00 eura. V letu 2019
se je izdelovala še projektna dokumentacija (PZI) in investicijski program. Predviden začetek postopka javnega naročanja: v prvi polovici leta
2020.

2711-19-0003 - UKC Maribor - nakup naprave za magnetno resonanco
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je nabava in montaža naprave za magnetno resonanco, 1,5 tesla jakosti magnetnega polja ter gradbena in obrtniška dela za
prilagoditev prostora tako, da bo omogočal namestitev nove naprave, stara naprava pa bo odstranjena. Investicija zajema tudi pohištveno
opremo in splošno medicinsko opremo. Cilj investicije je skrajševanje čakalnih dob, opraviti čim več (naročenih) preiskav na enem mestu, v
najkrajšem možnem času in z minimalnim vplivom na preiskovane paciente. Nova naprava z novo programsko opremo bo omogočila
racionalizacijo dela in stroškov, manjšo obremenitev bolnikov z dodatnimi odvzemi biološkega materiala, boljši sistemski pristop k analizi
opravljenega dela ter kontroli izvajanja meritev, s tem pa posledično tudi hitrejše izdajanje rezultatov naročnikom. Na novi napravi bodo
opravljali tudi preiskave urgentnih bolnikov, pripeljanih iz Urgentnega centra, saj to najbližja MR naprava.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 23. 4. 2019 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Nakup naprave za magnetno resonanco 1,5 T – na
Radiološkem oddelku v UKC Maribor«. Ministrstvo za zdravje in UKC Maribor sta izvedla postopek skupaj, in sicer je ministrstvo nastopalo kot
naročnik v delu, ki se nanaša na dobavo in namestitev aparata, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in
nemedicinske opreme, UKC Maribor nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku
garancijske dobe. Javno naročilo je bilo 24. 6. 2019 objavljeno, odpiranje ponudb izvedeno 21. 8. 2019 in odločitev o oddaji naročila izdana 7. 11.
2019. Z izvajalcem je bila pogodba sklenjena 27. 12. 2019 v vrednosti 1.448.335,72 eura, rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 150 dni od
sklenitve pogodbe. UKC Maribor bo z izvajalcem sklenil še pogodbo za vzdrževanje opreme za obdobje osmih let po poteku garancijske dobe v
vrednosti 97.600,00 eura.

2711-19-0004 - UKC Maribor - nakup angiografskega RTG aparata
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je nabava in montaža angiografskega RTG aparat »bi plane« oz. dvoravninskega rentgenskega aparata ter gradbena in
obrtniška dela za prilagoditev prostora tako, da bo omogočal namestitev novega aparata, star aparat pa bo odstranjen. Investicija zajema tudi
pohištveno opremo in splošno medicinsko opremo. Glavni cilj investicije je opraviti čim več naročenih in urgentnih preiskav na enem mestu v
najkrajšem možnem času, saj se aparat prioritetno potrebuje za potrebe projekta TELEKAP SV Slovenije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je 26. 4. 2019 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Nakup naprave angiografski RTG aparat »bi
plane« na Radiološkem oddelku v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe«. Ministrstvo za
zdravje in UKC Maribor sta izvedla postopek skupaj, in sicer je ministrstvo nastopalo kot naročnik v delu, ki se nanaša na dobavo in namestitev
aparata, pripravo prostora z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo splošne medicinske in nemedicinske opreme, UKC Maribor pa nastopalo kot
naročnik v delu, ki se nanaša na vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe. Javno naročilo je bilo 31. 7. 2019
objavljeno, odpiranje ponudb izvedeno 18. 10. 2019 in odločitev o oddaji naročila izdana 31. 12. 2019. Z izvajalcem je bila pogodba sklenjena 14.
2. 2020 v vrednosti 1.859.585,00 eura, rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 150 dni od sklenitve pogodbe. UKC Maribor bo z izvajalcem sklenil
še pogodbo za vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe v vrednosti 11.956,00 eura.

2711-19-0010 - SB Jesenice - požarna sanacija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, s katerimi se bodo na stavbi A in stavbi B izvedeni ukrepi požarne sanacije.
Namen investicije je odpraviti tehnične oz. varnostne pomanjkljivosti obstoječega stanja arhitekturnih zasnov, gradbenih elementov in
instalacijskih sistemov stavb, zagotoviti ustrezno požarno varnost in okoljsko vzdržnost prenovljenih stavb ter odpraviti varnostna tveganja
obstoječega stanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 potrdilo vso potrebno investicijsko dokumentacijo za izvedbo investicijskega projekta »Požarna sanacija
stavb A in B Splošne bolnišnice Jesenice«. Predmet investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, s katerimi se bodo na stavbi
A in stavbi B izvedli ukrepi požarne sanacije. Sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila je bil izdan 11. 11. 2019, odpiranje
ponudb je bilo izvedeno 30. 12. 2019, oddani sta bili dve ponudbi. Javno naročilo se ni oddalo (odločitev o neoddaji naročila je bila izdana 6. 2.
2020), ker prejeti ponudbi presegata zagotovljena sredstva za izvedbo projekta.

2711-94-0001 - UKC Ljubljana - DTS in HB
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Dotrajanost ureditve, pomanjkanje površine in požarno varnostna problematika narekujejo posodobitev in dograditev urgentnega bloka, OP
bloka, centralnih laboratorijev in centra intenzivne medicine v DTS objektu ter obnovo hospitalnega bloka. Sredstva so potrebna za GOI dela in
za opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ministrstvo za zdravje je tudi v letu 2019 nadaljevalo z aktivnostmi za nadaljevanje projekta izgradnje DTS, in sicer:
- Vzpostavitev dispečerskega centra zdravstva Ljubljana z reševalno postajo: na podlagi v letu 2018 izvedenega postopka javnega naročanja je
bila pogodba o izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del sklenjena dne 23. 7. 2018 v višini 2.181.398,31 eura. Uvedba izvajalca v delo je
potekala 13. 8. 2018, vse pogodbene obveznosti so bile izvedene do 10. 5. 2019, kot določeno v pogodbi oziroma sklenjenih dodatkih k pogodbi.
Končna pogodbena vrednost znaša 2.400.455,96 eura, do povečanja vrednosti je prišlo zaradi izvedbe dodatnih, nepredvidenih del, vezanih na
zatečeno stanje na objektu, v povezavi z odpravo reklamacij iz 1. faze projekta, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti, vezana pa so tudi na
novo oziroma po sklenitvi pogodbe spremenjeno tehnologijo izvajanja službe Dispečerskega centra zdravstva.
- Izvedba - finalizacija kompletnega centralnega laboratorija v celoti, z vključenim 24 urnim urgentnim laboratorijem Kliničnega inštituta za
klinično kemijo in biologijo: na podlagi v letu 2018 začetega postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca del in dobaviteljev analitskih
sistemov je bila 19. 7. 2019 z izvajalcem del za vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori sklenjena pogodba v vrednosti
10.996.226,98 eura, dobaviteljem analitskega sistema za preiskave hemostaze in osnovnih preiskav urina 5. 8. 2019 sklenjena pogodba v
vrednosti 220.000,00 eura in dobaviteljem analitskega sistema za osnovne hematološke preiskave 5. 8. 2019 sklenjena pogodba v vrednosti
200.000,00 eura; javno naročilo za nakup analitskega sistema za biokemične in imunokemične preiskave ni bilo oddano (odločitev o neoddaji
naročila izdana 4. 11. 2019), ker ni bila oddana nobena dopustna ponudba – za ta del bo postopek javnega naročanja izveden (ponovno) v letu
2020; uvedba izvajalca del je bila izvedena 21. 8. 2019, rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 12 mesecev od uvedbe v delo; rok za
dobavo analitskih sistemov je 90 dni od dokončanja GOI del.
- Drugi in tretji del urgentnega bloka (rekonstrukcija) s posameznimi etapnimi selitvami na končno lokacijo (gre za zdravstvene dejavnosti:
pediatrije, ginekologija, travmatologija in kirurgija s pripadajočo diagnostiko, reanimacijo): na podlagi v letu 2018 izvedenega postopka javnega
naročanja je bila pogodba o izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del z vgradno opremo sklenjena dne 1. 2. 2019 v višini 4.898.629,49
eura. Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je (bil) 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki je potekala 29. 3. 2019; vezano na Urgentni
kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a je Ministrstvo za zdravje v letu 2019 izvedlo še postopek javnega naročanja za dobavo stativov
(odločitev o oddaji naročila izdana 30. 12. 2019), začelo postopka javnega naročanja za dobavo radioloških aparatov, radiološke informacijske
opreme in TG zaščitne opreme (sklep o začetku postopka izdan 19. 9. 2019, javno naročilo objavljeno 25. 11. 2019, odpiranje ponudb izvedeno 20.
1. 2020) in dobavo splošne medicinske opreme, medicinskih naprav, aparatov in sistemov (sklep o začetku postopka izdan 30. 8. 2019, javno
naročilo objavljeno 12. 12. 2019, odpiranje ponudb izvedeno 13. 1. 2020).

2711-94-0006 - Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Nadaljevanje in finalizacija nadomestne gradnje in rekonstrukcije oz. posodobitve obstoječih objektov zahteva še potrebna sredstva za sodobno
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opremo ter ureditev okolice s komunalno infrastrukturo. Centralizacija sodobne ureditve na skupnem mestu zagotavlja dolgoročno normalno
delovanje večjega dela Inštituta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bila iz projekta izplačana sredstva v višini 6.487,55 eura za izvajanje storitev pravnega svetovanja, ki se nanašajo na sodni spor v
zvezi z izvedenim projektom »Izgradnja nadomestnega vodovodnega sistema na Onkološkem inštitutu Ljubljana«. Druge aktivnosti v okviru
projekta niso bile izvedene.

2711-94-0010 - SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Finalizacija prostorov v obstoječi, še nedokončani gradnji ortopedskega in drugih bolniških oddelkov, urgentni blok in specialistične
ambulantne službe; posodabljanje starejših obstoječih objektov. Postopna nabava splošne in medicinske opreme ter infrastrukture omogoča
sodobno ureditev bolnišnice kot celote in zagotovitev ustreznih standardov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pred začetkom izvajanja nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje sta bili, na podlagi v letu 2018 izvedenega postopka javnega
naročanja za pripravljalna dela – etapa 0, 8. 8. 2018 z izvajalcema podpisani pogodbi (sklop 1: postaja medicinskih plinov, pogodbena vrednost:
1.066.533,02 eura; sklop 2: elektro transformatorska postaja TP, pogodbena vrednost: 1.951.889,20 eura). Uvedba izvajalcev v delo je potekala 6.
9. 2018, vse pogodbene obveznosti so bile izvedene do 19. 7. 2019 (sklop 1) oziroma 23. 9. 2019 (sklop 2), kot določeno v pogodbah oziroma
sklenjenih dodatkih k pogodbi. Končna pogodbena vrednost za sklop 1: postaja medicinskih plinov znaša 1.066.533,02 eura, končna pogodbena
vrednost za sklop 2: elektro transformatorska postaja TP znaša 1.951.889,20 eura.
Ministrstvo za zdravje je dne 27. 3. 2018 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izvedba prve etape Nadomestne novogradnje
v Splošni bolnišnici Celje«, s katerim je pooblastilo Splošno bolnišnico Celje za izvedbo postopka oddaje javnega naročila od priprave
dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila do sprejema odločitve o oddaji naročila. Javno naročilo je bilo 7. 2. 2019
objavljeno, odpiranje ponudbe izvedeno 12. 6. 2019, odločitev o oddaji naročila izdana 5. 9. 2019. Z izvajalcem del je bila 18. 10. 2019 sklenjena
pogodba v vrednosti 23.724.504,65 eura. Rok za dokončanje del (od datuma podpisa pogodbe do poteka roka za reklamacijo) je 1275 dni.

2711-94-0034 - Priprava investicij in nakupi zemljišč
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Priprava in revizije študij in programov za javna naročila investicijskega značaja in priprava skupnih podlag za načrtovanje investicijskih
projektov ter ureditev lastniških in zemljiško knjižnih razmerij vključno z morebitnimi odkupi za potrebe javnih zdravstvenih zavodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 v okviru projekta ni bilo izvedenih aktivnosti.

2711-99-0002 - UKC Ljubljana - IMDPŠ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zaradi izgradnje Nove Pediatrične klinike je potrebno porušiti obstoječi objekt Inštituta in oskrbeti nadomestne površine na drugi lokaciji;
obenem se upošteva postopna centralizacija sedaj dislociranih dejavnosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na podlagi v letu 2018 izvedenega postopka javnega naročanja je bila pogodba sklenjena dne 19. 7. 2018 v višini 3.142.113,64 eura. Rok izvedbe
vseh pogodbenih del in obveznosti je (bil) 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki je potekala 3. 10. 2018. Vse pogodbene obveznosti so bile
izvedene do 12. 2. 2020 (primopredaja izvedena 19. 2. 2020), kot določeno v pogodbi oziroma dodatku št. 2 k pogodbi.
Ministrstvo za zdravje je 28. 5. 2019 izdalo Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila Dobava in montaža pisarniške in pohištvene
opreme za novogradnjo Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana«. Javno naročilo je
bilo 24. 6. 2019 objavljeno, odpiranje ponudb izvedeno 29. 7. 2019, odločitev o oddaji naročila izdana 9. 10. 2019. Z dobaviteljem opreme je bila
pogodba sklenjena 15. 11. 2019 v vrednosti 292.747,26 eura. Realizacija pogodbe v letu 2020.

2711-99-0004 - Požarno varnostne sanacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Poostreni predpisi in del neustreznih rešitev narekujejo izvedbo GOI del za postopno sanacijo požarnovarnostnih nepravilnosti v najbolj
ogroženih objektih javnih zdravstvenih zavodov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2018 začet postopek javnega naročanja »Izvedba GOI del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na
stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor« se je v letu 2019 zaključil z neoddajo, saj sta prejeti ponudbi presegali zagotovljena
sredstva za izvedbo projekta. Zaradi navedenega je Ministrstvo za zdravje 30. 7. 2019 izdalo (nov) sklep o začetku postopka za oddajo
predmetnega javnega naročila (konkurenčni postopek s pogajanji). Odpiranje ponudb je bilo izvedeno 23. 9. 2019, prvi krog pogajanj 9. 10. 2019,
odpiranje končnih ponudb pa 14. 10. 2019. Odločitev o oddaji naročila je bila izdana 24. 12. 2019. Z izvajalcem del je bila 3. 3. 2020 sklenjena
pogodba v vrednosti 5.193.093,59 eura. Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 15 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki bo
predvidoma v marcu 2020.

2711-17-0007 - Zakon o investicijah v JZZ - amortizacija
Stran 86 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Opis ukrepa
Skladno s 5. členom Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS se zbirajo namenska sredstva od prodaje in
oddaje v najem nepremičnin in opreme, katerih javni zdravstveni zavodi ne potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti ter del amortizacije javnih
zdravstvenih zavodov, določen s tem zakonom. Vedno večji tehnološki napredek in na drugi strani potrebe prebivalstva in zahteve po vedno
višjih standardih zdravstvenih storitev, zahtevajo stabilna nadaljnja vlaganja proračunskih sredstev v ohranjanje in posodabljanje celotne
zdravstvene infrastrukture, tako stavb kot opreme. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS je ravno tisti
instrument, ki bo še nadalje stabiliziral financiranje investicij. Le na podlagi nadaljnjega stabilnega financiranja investicij lahko pričakujemo
uresničitev zastavljenih ciljev. Za doseganje teh ciljev je bil na podlagi ZIJZ ustanovljen Proračunski sklad na katerega se preusmerijo sredstva
zbrana na podlagi zakona.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

6.429.888,00

11.410.197,08

11.410.197,08

177,45

Neposredni učinki
C7049 - Zbiranje sredstev dela amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev javnih zdravstvenih
zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
Prispeva k rezultatu: C1988 - Izboljšanje standarda za izvajanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni
Opis neposrednega učinka
Zbiranje sredstev dela amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, z namenom investicijskih vlaganj v JZZ.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zbiranje sredstev dela amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, z namenom investicijskih vlaganj v JZZ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z zbiranjem sredstev dela amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, prispevamo k doseganju nadrejenega cilja, ki je zagotavljanje ustrezne zmogljivosti za delovanje bolnišnične dejavnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08924 Zbrana sredstva skladno z načrtom

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

99,79

2018

100,00

157,95

2019

100,00

172,87

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08924 Zbrana sredstva skladno z načrtom"
Ciljna vrednosti je bila presežena; Ministrstvo za zdravje je planiralo za 6.429.888,00 eur prilivov iz naslova amortizacije, zbranih pa je bilo
11.115.701,64 eur.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08924

Kazalec prikazuje odstotek zbranih sredstev glede na višino plana v posameznem letu.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIJZ

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1703 - Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo
170302 - Dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva
Opis podprograma
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, je Vlada RS v 15 bolnišnicah v skladu s posebnim vladnim projektom s 1. 12. 2017 uvedla sanacijo. V bolnišnicah v sanaciji so začele
delovati sanacijske uprave, ki so imele nove naloge in pristojnosti (priprava in izvajanje sanacijskega programa). Minister, pristojen za zdravje, je
v decembru 2017 imenoval Sanacijski odbor, ki je bolnišnicam v sanaciji v začetku februarja 2018 podal izhodišča in roke za pripravo sanacijskega
programa. Vse bolnišnice so pripravile sanacijske programe, ki jih je minister, pristojen za zdravje, na predlog Sanacijskega odbora tudi potrdil. V
sanacijskih programih so bolnišnice v sanaciji planirale izvrševanje sanacijskih ukrepov, katerih skupen finančni učinek je za celotno obdobje
izvajanja sanacije je znašal 80.613.543 evrov. Za leto 2018 so bolnišnice načrtovale pozitivne finančne učinke v višini 24,1 mio evrov, realizirale pa
so finančne učinke v višini 25,0 mio evrov. Sanacijski odbor je v letu 2018 vzpostavil sistem nadzora nad izvajanjem sanacijskih programov ter
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spremljal njihovo izvajanje. Ker so člani sanacijskih uprav lahko za delo na posebnem vladnem projektu nagrajeni z delovno uspešnostjo iz
naslova povečanega obsega dela, je Ministrstvo za zdravje vzpostavilo tudi sistem nagrajevanja članov sanacijskih uprav, ki je v celoti vezan na
izvajanje aktivnosti iz sanacijskega programa. V letu 2019 je Sanacijski odbor bolnišnicam v sanaciji posredoval Izhodišča za pripravo sprememb
sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda. Novelacijo sanacijskega programa je moralo pripraviti 12 od skupaj 15
bolnišnic v sanaciji, od tega je bilo do konca leta 2019 potrjenih 11 novelacij. V novelacijah so bolnišnice upoštevale spremenjene razmere
poslovanja (npr. splošni dogovor za leto 2019) in izhodišča sanacijskega odbora, da se aktivnosti pri sanaciji intenzivirajo s ciljem doseganja
finančnih učinkov sanacije že v letu 2020. Skupen planiran finančni učinek sanacijskih ukrepov za celotno obdobje, opredeljenih v novelacijah,
znaša 98.666.361 evrov. Glede na prvotne sanacijske programe je finančni učinek sanacije v novelacijah višji za 22,4 %. V novelacijah sanacijskih
programov so bolnišnice za leto 2019 načrtovale pozitivne finančne učinke v višini 43,7 mio evrov, realizirale pa so finančne učinke v višini 33,2
mio evrov. SB Jesenice je v letu 2019 uspešno zaključila sanacijske ukrepe in v juniju 2019 izstopila iz sanacije, tako v sanaciji ostaja še 14
bolnišnic.

2711-18-0009 - Zagotavljanje poslovne in finančne stabilnosti JZZ
Opis ukrepa
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti JZZ bo financiranje Posebnega vladnega projekta za zagotavljanje
poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, sprejetega na Vladi RS št. 17200-3/2017/6 z dne 30.11.2017 zagotovljeno iz sredstev
državnega proračuna. Sredstva iz naslova izvajanja projekta bodo člani sanacijskega odbora ter posamezni JZZ za člane sanacijskih uprav prejeli
s strani ministrstva, in sicer: - za plačilo predsednika in šestčlanskega sanacijskega odbora je predvideno plačilo v višini 125.205 evrov, od tega:
za plačilo zunanjih pogodbenikov (sklenjene bodo podjemne pogodbe) v višini 96.000 evrov neto (predvideno je, da bo posamezni član odbora
opravil v povprečju 80 ur mesečno, pri čemer je predvideno neto izplačilo pogodbeniku 25 evrov na uro, kar pomeni 2.000 evrov neto mesečno.
Znesek je primerljiv z mesečno osnovo javnega uslužbenca v 53. plačnem razredu). Izplačilo bo izvedeno glede na mesečno poročilo o izvedenih
aktivnostih, ki vsebuje navedbe števila in trajanja sestankov na ministrstvu oziroma pri izvajalcih, vsebino dela ter delo izven ministrstva z
dokazili o opravljenem delu; - delovno uspešnost javnih uslužbencev, ki bodo člani sanacijskega odbora, v skladu z Uredbo o delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, predvidenih 21.505 evrov, pri čemer je kot osnova za izplačilo povečanega
obsega dela previden 46. plačni razred javnega uslužbenca. Članom sanacijskega odbora, ki bodo zaposleni javni uslužbenci, bo izplačana
delovna uspešnost v obliki povečanega obsega dela v skladu z veljavnimi predpisi. Kljub temu da zakonodaja omogoča izplačilo delovne
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za delo projektu do 30 % osnovne plače, je nagrajevanje članov sanacijskega odbora omejeno s
tem projektom v višini do 20 % osnovne plače, in sicer glede na poročilo o izvedenih aktivnostih. V času dopusta, bolniške in izobraževanj se
delovna uspešnost iz tega naslova ne izplačuje oz. se izplačuje v sorazmernem deležu glede na čas opravljanja dela.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

534.189,00

216.397,99

216.397,99

40,50

Neposredni učinki
C7629 - Sanacija bolnišnic v skladu s Posebnim vladnim projektom za zagotavljanje poslovne in plačilne
stabilnosti JZZ
Prispeva k rezultatu: C7633 - Plačilna stabilnost in zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti
Opis neposrednega učinka
Izvajanje dejavnosti na način, da bodo bolnišnice v sanaciji tekoče poslovale z najmanj uravnoteženim poslovnim izidom najkasneje do 30. 11.
2021
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvajanje dejavnosti na način, da bodo bolnišnice v sanaciji tekoče poslovale z najmanj uravnoteženim poslovnim izidom najkasneje do 30. 11.
2021

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10317 Rezultat poslovanja 15 bolnišnic v sanaciji brez ukrepov iz
interventnega zakona

VIR ME

IZH.
LETO

EUR 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

PLANIRANA
VRED.

-64.525.170,00 2019 0,00

DOSEŽENA
VRED. ZR
-7.925.910,00

2020 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10317 Rezultat poslovanja 15 bolnišnic v sanaciji brez
ukrepov iz interventnega zakona"
Dosežena vrednost v letu 2019 je presegla ciljno vrednost zaradi v preteklosti sprejetih sistemskih ukrepov, še posebej sprememb kolektivnih
pogodb in povišanja stroškov dela. Da bi pokrili rast stroškov dela v letu 2018 in 2019 bi morali biti prihodki bolnišnic v sanaciji na podlagi
opravljenih zdravstvenih storitev po pogodbi do ZZZS v povprečju višji za 2,2 % v letu 2018 in 2,4 % v letu 2019. Na letni ravni znaša ocena
sredstev, ki so v bila potrebna za pokritje vseh stroškov dela v bolnišnicah v sanaciji v letu 2018 v višini 22.117.676 evrov in v letu 2019 v višini
27.375.860 evrov, brez upoštevanja učinka povišanja dodatkov s 1. 9. 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10317 Z uravnoteženim poslovanjem bolnišnic v sanaciji se bo zagotovilo ustavitev naraščanja neporavnanih zapadlih obveznosti in stabilnost poslovanja.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIUFSZZ Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1705 - Oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki
170501 - Učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili
Opis podprograma
V okviru podprograma se izvaja pilotni projekt, s katerim se iz proračunskih sredstev pokrivajo najnujnejše potrebe po dragih inovativnih
zdravilih za zdravljenje bolnikov z najtežjim potekom bolezni, med katerimi so tudi zdravila za zdravljenje redkih bolezni, za katera še niso
zagotovljena sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali le-ta niso zagotovljena v potrebnem obsegu. V okviru pilotnega projekta se
prav tako zagotavljajo sredstva za spremljanje učinkovitosti, varnosti ter stroškov zdravljenja z dragimi inovativnimi zdravili in podpora pri
predpisovanju teh zdravil, podpora pri zagotavljanju enake obravnave bolnikov, ki bi ta zdravila potrebovali ter enakopravnega dostopa do teh
zdravil. V letu 2019 so se financirala zdravila v vrednosti 507.800 EUR. Ministrstvo sprejema odločitev o vključitvi dragih inovativnih zdravil v
pilotni projekt na podlagi informacij ZZZS glede financiranja le-teh oziroma postopkov glede odločanja o financiranju iz javnih sredstev. Predlog
za uvrstitev dragih inovativnih zdravil za financiranje preko pilotskega projekta lahko podajo Strateškemu svetu za zdravila tudi proizvajalci
zdravil z ustrezno obrazložitvijo podprto s strani področnega razširjenega strokovnega kolegija.

2711-17-0008 - Učinkovitost zdravljenja na podlagi protokolov
Opis ukrepa
Učinkovito, pregledno, dolgoročno varno ter stroškovno učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili na podlagi enotnih strokovnih meril in
pogojev.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

612.587,00

507.800,19

507.800,19

82,89

Neposredni učinki
C7115 - Zagotovitev zdravljenja v skladu s smernicami
Prispeva k rezultatu: C1995 - Spremljanje porabe inovativnih zdravil
Opis neposrednega učinka
Opis cilja Zagotovitev zdravljenja z dragimi bolnišničnimi strokovnimi smernicami ter v skladu s protokoli zdravljenja, v kolikor so le ti za
določeno drago bolnišnično zdravilo izdelani.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Število zdravljenj z inovativnimi zdravili v skladu s smernicami se je v letu 2019 povečalo na podlagi večjega števila inovativnih zdravil, ki so bila
v tem letu vključena iz proračunskih sredstev, v financiranje iz tega projekta.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Število zdravljenj z inovativnimi zdravili v skladu s smernicami se je v letu 2019 povečalo na podlagi večjega števila inovativnih zdravil, ki so bila
v tem letu vključena iz proračunskih sredstev v financiranje iz tega projekta.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09070

Število zdravljenj

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2014

28,00

2018

16,00

28,00

2019

25,00

38,00

2020

25,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09070 Število zdravljenj"
Število zdravljenj z inovativnimi zdravili v skladu s smernicami se je v letu 2019 povečalo na podlagi večjega števila inovativnih zdravil, ki so bila
v tem letu vključena iz proračunskih sredstev v financiranje iz tega projekta.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09070

Število zdravljenj v skladu s strokovnimi smernicami. MZ pričakuje zmanjšanje potreb po financiranju dragih inovativnih bolnišniških zdravil iz
proračunskih sredstev na podlagi zagotavljanja teh sredstev s strani ZZZS.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1706 - Programi javnega zdravja
170601 - Naloge javnega zdravja
Opis podprograma
V okviru podprograma so se zagotavljala sredstva za izvajanje javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja in dejavnosti povezane z
javnim zdravjem, ki jo izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Naloge javne službe, ki jih izvaja NIJZ so določene v 23. a členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, naloge
NLZOH pa v 23.c členu. Z izvajanjem določenih nalog se je zagotavljala strokovna podpora ministrstvu, drugim vladnim in nevladnim
organizacijam pri oblikovanju in izvajanju ukrepov, ki prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalstva. V okviru podprograma so se izvajale
aktivnosti in ukrepi za uresničevanje zakonodaje in strateških dokumentov na področju javnega zdravja, ki se nanašajo na preprečevanje
kroničnih bolezni, vključno z rakom in diabetesom, preprečevanje okužbe s HIV/AIDS, preprečevanje poškodb, krepitev duševnega zdravja in
druge aktivnosti, ki se izvajajo v okviru javne službe ali jih izvajajo nevladne in neprofitne organizacije, kot so aktivnosti za zmanjševanje rabe
tobačnih izdelkov, zmanjševanje škodljive rabe alkohola in prepovedanih drog, spodbujanje k uravnoteženi prehrani in telesni aktivnosti. V
okviru podprograma se je spodbujala razvojna usmerjenost in inovativnost ter raziskovalna dejavnost na področju javnega zdravja. Posebna
pozornost je bila namenjena zmanjševanju razlik v zdravju med socialnimi skupinami in regijami. V letu 2019 smo zagotovili trajnejše
sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja. Izvajali, koordinirali in nadzirali so se štirje javni razpisi (2017-2019) z izbranimi 86
programi.

2711-17-0009 - Izvajanje nalog na področju javnega zdravja
Opis ukrepa
Zagotavljajo se sredstva za izvajanje javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja, ki jo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Vsebina in obseg nalog se določi v letnem programu dela, ki ga potrdi ministrstvo. V letnem
programu NIJZ za 2018 in 2019 se na novo vzpostavi dejavnosti promocijo zdravja na delovnem mestu kot strokovna podpora izvajanju smernic
za promocija zdravja na delovnem mestu s ciljem povečevanja funkcionalnih sposobnosti zaposlenih in zmanjševanja bolniške odsotnosti z dela.
Za delovanje centra za preventivo zdravja v okviru javne službe NIJZ se v letu 2018 zagotavlja 840.000 eur in v letu 2019 1,1 mio eur.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

9.140.772,98

9.096.366,77

9.096.366,77

99,51

Neposredni učinki
C7052 - Izvajanje nalog na področju javnega zdravja
Prispeva k rezultatu: C2002 - Zagotavljanje izvajanja javne službe na področju javnega zdravja NIJZ in zdravja delavcev
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je zagotavljanje izvajanja ključnih javnozdravstvenih funkcij in nalog opredeljenih v ZZDej.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru izvajanja javne službe dejavnosti javnega zdravja na NIJZ ministrstvo za zdravje zagotavlja izvajanje ključnih javnozdravstvenih
funkcij, kot jih definira Svetovna zdravstvena organizacija. Izveden bil tudi program dela KIMDPŠ za leto 2019, ki se nanaša na financiranje
nalog s strani MZ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
NIJZ je z izvajanjem ključnih funkcij javnega zdravja v okviru javne službe zagotavljal podatke, analize, sistem nadzora nad nalezljivimi boleznimi,
ukrepe za obvladovanje kroničnih bolezni, krepitve zdravja, preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni, obvladovanja nalezljivih bolezni in
ukrepanje na področjih okolja in zdravja in druge naloge, ki so ključni za spremljanje in izboljševanje zdravja prebivalstva ter zmanjševanja razlik
v zdravju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08930

Realizacija programa dela

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08930 Realizacija programa dela"
Realizacija programa dela NIJZ je bila v letu 2019 100%.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08930

Realizacija programa dela. Vir: http://www.nijz.si/nijz/informacije-javnega-znacaja/aktualni-nacrt-dela

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZNB

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

ZPUPD

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD)

ZVZD

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

ZZ

Zakon o zavodih (ZZ)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZPPZ

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

2711-17-0010 - Spremljanje vplivov okolja na zdravje
Opis ukrepa
Ukrep zagotavlja izvajanje letnega programa dela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki na podlagi določb ZZDej izvaja javno
službo na področju javnega zdravja. Naloge so opredeljene v 23 c. členu ZZDej, ki med drugim vključuje izvajanje monitoringa pitne vode in
celovite presoje vplivov na okolje.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

898.424,00

897.645,73

897.645,73

99,91

Neposredni učinki
C7055 - Zagotavljanje usposobljenosti nacionalnega laboratorija za podporo uradnemu nadzoru in
monitoringu pitne vode
Prispeva k rezultatu: C6656 - Izvajanje letnega programa NLZOH, ki se nanaša na predpise o pitni vodi
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je redno spremljanje skladnosti pitne vode s predpisanimi merili, zagotavljanje akreditacij, validacij, sodelovanje v medlaboratorijskih
primerjalnih shemah ter strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru izvajanja javne službe na področju dejavnosti javnega zdravja in dejavnosti povezane z javnim zdravjem, ki jo izvaja Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), smo zagotavljali strokovno podporo ministrstvu, drugim vladnim in nevladnim organizacijam pri
oblikovanju in izvajanju ukrepov, ki prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z monitoringom pitne vode spremljamo kakšno je stanje pitne vode v Sloveniji in njeno skladnost z določili Pravilnika o pitni vodi ter s tem
prispevamo k zagotavljanju oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08936 Število odvzetih vzorcev pitne vode za opravljanje
analiz

VIR ME
število
analiz

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

3.592,00

2018 3.600,00

3.548,00

2019 3.600,00

3.540,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 3.600,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08936 Število odvzetih vzorcev pitne vode za opravljanje
analiz "
V letu 2019 je bilo odvzetih 3540 vzorcev pitne vode za opravljanje analiz.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08936

Število odvzetih vzorcev pitne vode za opravljanje analiz . Vir podatkov: NLZOH

Pravne podlage
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ID

NAZIV

ZKem

Zakon o kemikalijah (ZKEM)

ZSVP-1

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1)

ZZUZIS

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS)

2711-18-0002 - Duševno zdravje in odvisnosti od drog
Opis ukrepa
Z ukrepom zagotavljamo izvajanje preventivnih programov vladnih in nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja in bolezni
odvisnosti s katerimi uresničujemo strategije, nacionalne programe ter cilje zakonodaje in s strani RS sprejete mednarodne zaveze (npr.
Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2013 ? 2020, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o omejevanju porabe
alkohola, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025 "Skupaj za družbo zdravja"...), vključno z rednim spremljanjem in
vrednotenjem teh programov glede učinkovitosti doseganja ciljev s poudarkom na spodbujanju in utrjevanju zdravega načina življenja,
zmanjševanju škodljivih posledic rabe alkohola in tobaka ter tveganj zaradi rabe prepovedanih drog, izboljšanja duševnega zdravja ter
preprečevanja namernih in nenamernih poškodb in zastrupitev. V okviru ukrepa se zagotavlja podpora razvoju in kontinuiteti dela nevladnih
organizacij, ki delujejo na področju varovanja in krepitve zdravja. Ob tem se zagotavlja tudi ekspertno delo pri pripravi strokovnih izhodišč za
strategije, akcijske načrte, regulativo, poročanje ter za izvajanje posameznih ukrepov predvidenih v zakonih, nacionalnih programih ter
strategijah na področju preventive ter varovanja in krepitve javnega zdravja. S tem ukrepom se zagotavlja založniško, publicistično,
komunikacijsko in medijsko podporo projektom in programom, izvedbo in organizacijo konferenc, delavnic, izobraževanj in strokovnih srečanj v
podporo ukrepom in politiki ministrstva na področju spodbujanja in krepitve zdravja ter za boljšo informiranost in osveščenost javnosti
(kampanje), ključno z vrednotenjem programov in projektov s področja javnega zdravja, ki se financirajo znotraj tega ukrepa.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.582.218,73

2.397.013,75

2.397.013,75

92,82

Neposredni učinki
C7492 - Izvajanje programov in projektov na področju varovanja in krepitve zdravja ter preventive skladno
z usmeritvami NP zdravstvenega varstva
Prispeva k rezultatu: C1997 - Kakovostni, široko dostopni in stroškovno učinkoviti programi in projekti javnega zdravja
Opis neposrednega učinka
S tem ukrepom se zagotavlja izvajanje programov in projektov, ki so sestavni del ukrepov in politik ministrstva za zdravje na področju varovanja
in krepitve zdravja ter preventive, ki dopolnjujejo izvajanje javne službe na področju javnega zdravja, skladno z usmeritvami Nacionalnega plana
zdravstvenega varstva – Skupaj za družbo zdravja 2016-2025.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S sofinanciranjem izbranih programov in projektov na področju varovanja in krepitve zdravja smo prispevali k večji pismenosti prebivalstva ter k
zmanjševanju deleža ljudi z dejavniki tveganja za kronične bolezni. Izvedene kampanje prispevajo k doseganju cilja za ozaveščanje o
kakovostnih, široko dostopnih programi in projektih javnega zdravja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ocenjujemo, da se s sofinanciranjem in spodbujanjem mreženja med nevladnimi organizacijami in med vladnim in nevladnim sektorjem dosegajo
sinergijski učinki, večja gospodarnost in učinkovitost pri preventivnih in promocijskih aktivnostih za spodbujanje zdravega življenjskega sloga
ter večja dostopnost programov v lokalnih okoljih. Izvedene aktivnosti za ozaveščanje na področju varovanja in krepitve zdravja so del
aktivnosti pri izvajanju programov in projektov na področju varovanja in krepitve zdravja ter preventive skladno z usmeritvami NP
zdravstvenega varstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09984 Izvedeni javni razpisi

I09985 Izvedene kampanje za ozaveščanje

VIR ME

IZH. LETO

število 2017

število 2016

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

1,00

2018

1,00

1,00

2019

4,00

1,00

2020

4,00

2018

2,00

5,00

2019

2,00

6,00

2020

2,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09984 Izvedeni javni razpisi "
Javni razpis je bil izveden v letu 2017 za obdobje 2017 - 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09985 Izvedene kampanje za ozaveščanje"
V 2019 smo izvedli 6 odmevnih kampanj ozaveščanja javnosti na področju alkohola, tobaka in cepljenja.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09984 S kazalnikom merimo število izvedenih javnih razpisov.
I09985

S kazalnikom merimo število izvedenih kampanj na področju varovanja in krepitve zdravja na področju duševnega zdravja in bolezni odvisnosti (tobak,
alkohol in prepovedane droge).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDZdr

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)

ZOPA

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)

ZOUTI

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)

ZPPPD

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)

ZPUPD

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD)

2711-18-0003 - Obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni
Opis ukrepa
Z ukrepom zagotavljamo izvajanje preventivnih programov vladnih in nevladnih organizacij za uresničevanje strategij, nacionalnih programov
ter ciljev zakonodaje in sprejetih strateških dokumentov na področju preprečevanja in obvladovanja KNB (npr. Državni program obvladovanja
raka 2017-2021, Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, , Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2011-2020, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025 "Skupaj za družbo zdravja"...), vključno z rednim
spremljanjem in evalvacijo programov glede učinkovitosti doseganja ciljev s poudarkom na zmanjševanju tveganj za KNB (vključno z okoljskimi
tveganji in poškodbami), zgodnjem odkrivanju in celoviti obravnavi že obolelih. V okviru ukrepa se zagotavlja podpora delu in sodelovanju
nevladnih ter vladnih organizacij za celovit pristop k obvladovanju KNB, vključno z ekspertnim delom pri pripravi strokovnih izhodišč za
strategije, akcijske načrte, regulativo in poročanje ter za izvajanje posameznih ukrepov predvidenih v zakonih, nacionalnih programih ter
strategijah na tem področju. S tem ukrepom se zagotavlja založniško, publicistično, komunikacijsko in medijsko podporo projektom in
programom, izvedbo in organizacijo konferenc, delavnic, izobraževanj in strokovnih srečanj v podporo ukrepom in politiki ministrstva na
področju obvladovanja KNB ter za boljšo informiranost in osveščenost javnosti (kampanje), ključno z vrednotenjem programov in projektov, ki
se financirajo znotraj tega ukrepa.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

584.620,00

663.428,55

663.428,55

113,48

Neposredni učinki
C7493 - Izvajanje strateških dokumentov ter programov, ki so sestavni del ukrepov in politik ministrstva
za zdravje na področju obvladovanja KNB
Prispeva k rezultatu: C1997 - Kakovostni, široko dostopni in stroškovno učinkoviti programi in projekti javnega zdravja
Opis neposrednega učinka
S tem ukrepom se zagotavlja izvajanje strateških dokumentov ter programov in projektov, ki so sestavni del ukrepov in politik ministrstva za
zdravje na področju obvladovanja KNB in dopolnjujejo izvajanje javne službe na področju javnega zdravja in zdravstva, skladno z usmeritvami
Nacionalnega plana zdravstvenega varstva – Skupaj za družbo zdravja 2016-2015.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S sofinanciranjem izbranih programov in projektov na področju varovanja in krepitve zdravja smo prispevali k večji pismenosti prebivalstva ter k
zmanjševanju deleža ljudi z dejavniki tveganja za kronične bolezni. Priprava strateških dokumentov ter programov, ki so sestavni del ukrepov in
politik, prispeva k doseganju splošnega cilja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ocenjujemo, da se s sofinanciranjem in spodbujanjem mreženja med nevladnimi organizacijami in med vladnim in nevladnim sektorjem dosegajo
sinergijski učinki, večja gospodarnost in učinkovitost pri preventivnih in promocijskih aktivnostih za spodbujanje zdravega življenjskega sloga
ter večja dostopnost programov v lokalnih okoljih. Zagotavlja se izvajanje strateških dokumentov ter programov in projektov, ki so sestavni del
ukrepov in politik ministrstva za zdravje na področju obvladovanja KNB in dopolnjujejo izvajanje javne službe na področju javnega zdravja in
zdravstva, skladno z usmeritvami Nacionalnega plana zdravstvenega varstva - Skupaj za družbo zdravja 2016-2025.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09986

Izvedeni javni razpisi

I09987

Izvedeni akcijski načrti

VIR ME
število

število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

1,00

2018

1,00

1,00

2019

4,00

1,00

2020

4,00

2018

2,00

2017

2,00

2,00
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2019

2,00

2020

2,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09986 Izvedeni javni razpisi "
Javni razpis je bil izvedeni v letu 2017 za obdobje 2017 - 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09987 Izvedeni akcijski načrti"
Na področju obvladovanja sladkorne bolezmi imamo dvoletne akcijske načrte. V letu 2019 so se izvajale aktivnosti iz AN 2018-2019. Na področju
obvladovanja raka imamo Državni program obvladovanja raka 2017-2021. V njem so cilji in ukrepi, ki jih zasledujemo z letnimi poročili po
posameznih podpodročjih.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09986

Kazalnik nam pove število izvedenih javnih razpisov.

I09987

S kazalnikom merimo število izvedenih akcijskih načrtov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

2711-18-0004 - Cepiva za primer pandemije gripe
Opis ukrepa
Slovenija ima za primer pojava pandemije gripe izdelan Načrt pripravljenosti na pandemijo na področju zdravstva za učinkovito ukrepanje in
zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti prebivalstva zaradi morebitnega pojava novega seva gripe. V letu 2014 je Slovenija skupaj z večino držav
članic EU podpisala Sporazum o skupnem javnem naročanju (v angl. "Joint procurement agreement"- sklep Vlade RS št. 54928-5/2014/3, z dne
12.6.2014), in pristopila k skupnem javnemu naročilu držav članic za rezervacijo oziroma nakup pandemskega cepiva proti gripi (Sklep Vlade RS
št. 43000-7/2017/3, z dne 20. 4. 2017).

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

770.000,00

136.186,16

136.186,16

17,68

Neposredni učinki
C7497 - Rezervacija primernega števila odmerkov cepiva proti pandemski gripi
Prispeva k rezultatu: C2002 - Zagotavljanje izvajanja javne službe na področju javnega zdravja NIJZ in zdravja delavcev
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je rezervacija primernega števila odmerkov cepiva proti pandemski gripi po izvedbi skupnega javnega naročila držav članic za
rezervacijo oziroma nakup pandemskega cepiva proti gripi (Sklep Vlade RS št. 43000-7/2017/3, z dne 20. 4. 2017).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Splošni cilj ni bil v celoti dosežen, saj ponudnik ni mogel zagotoviti zadostnega števila kapacitet.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Gre za delni prispevek k nadrejenemu cilju, saj ponudnik ni mogel zagotoviti kapacitet.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09991 Izvedeno skupno javno naročilo

VIR ME

IZH. LETO

število 2017

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2018

1,00

0,00

2019

0,00

1,00

2020

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09991 Izvedeno skupno javno naročilo "
V skladu z aktivnostmi izvedbe Skupnega EU javnega naročila za nakup oziroma rezervacijo cepiva proti pandemski gripi, h kateremu je pristopila
tudi Slovenija, je bila v letu 2019 sklenjena pogodba - rezervacija cepiva proti pandemski gripi za potrebe Republike Slovenije. Načrtovana
sredstva niso bila v celoti porabljena, saj ponudnik ni mogel zagotoviti kapacitet, posledično se je z njim sklenila pogodba za nižjo vrednostjo.
Ponudnik, ki bi lahko zagotovil kapacitete, se še išče.

Opis kazalnikov
Stran 94 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
ID

OPIS

I09991

S kazalnikom merimo število izvedenih skupnih javnih naročil za rezervacijo oziroma nakup pandemskega cepiva proti gripi.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZNB

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

ZZdr-1

Zakon o zdravilih (ZZdr-1)

2711-18-0005 - Zdravje na področju prehrane in telesne dejavnosti
Opis ukrepa
Z ukrepom se zagotavlja izvajanje aktivnosti iz akcijskih načrtov za izvajanje NP o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

900.000,00

781.585,77

781.585,77

86,84

Neposredni učinki
C7494 - Zasledovanje strateških ciljev NP o prehrani in telesni dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C1997 - Kakovostni, široko dostopni in stroškovno učinkoviti programi in projekti javnega zdravja
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je zasledovanje strateških ciljev NP o prehrani in telesni dejavnosti za zmanjšanje pojavnostjo kroničnih bolezni in debelosti ter
spremembe življenjskega sloga.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S sofinanciranjem izbranih programov in projektov na področju varovanja in krepitve zdravja smo prispevali k večji pismenosti prebivalstva ter k
zmanjševanju deleža ljudi z dejavniki tveganja za kronične bolezni.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Visok odstotek doseganja kazalnika (za del, ki je v pristojnosti MZ) kaže na uresničitev cilja ukrepa NP o prehrani in telesni dejavnosti za
zmanjšanje pojavnosti kroničnih bolezni in debelosti ter spremembe zdravega življenjskega sloga.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I09988 Izvedba aktivnosti iz akcijskih načrtov

%

2016

100,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

90,00

98,00

2019

90,00

100,00

2020

90,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09988 Izvedba aktivnosti iz akcijskih načrtov"
Aktivnosti, ki so vezane na porabo proračuna so 100 % izvedene.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09988

Kazalnik meri odstotek izvedbe aktivnosti iz akcijskih načrtov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZUZIS

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS)

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

2711-18-0006 - Preprečevanje in obvladovanja okužb s HIV
Opis ukrepa
Z ukrepom se zagotavlja izvajanje aktivnosti iz Nacionalne strategije in akcijskega načrta preprečevanja in obvladovanja okužb s HIV.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB
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PV

Proračunski viri

334.547,00

315.832,80

315.832,80

94,40

Neposredni učinki
C7495 - Preprečevanja novih okužb s HIV, zgodnje odkrivanje ter zmanjšanje stigme in diskriminacije oseb,
ki živijo s HIV
Prispeva k rezultatu: C1997 - Kakovostni, široko dostopni in stroškovno učinkoviti programi in projekti javnega zdravja
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je preprečevanja novih okužb s HIV, zgodnje odkrivanje ter zmanjšanje stigme in diskriminacije oseb, ki živijo s HIV.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Doseganje splošnega cilja zagotavljamo s sofinanciranjem izbranih programov in projektov na področju preprečevanja in obvladovanja okužbe s
HIV in drugih spolno prenosljivih okužb.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ocenjujemo, da se s sofinanciranjem in spodbujanjem mreženja med nevladnimi organizacijami in med vladnim in nevladnim sektorjem dosegajo
sinergijski učinki, večja gospodarnost in učinkovitost pri preventivnih in promocijskih aktivnostih. Zadnji rezultati kažejo na to, da se cilji
dosegajo, saj je manj novih okužb s HIV, gre za zgodnejše odkrivanje, veliko naporov pa je tudi vloženih k zmanjševanju stigme in diskriminacije
oseb, ki živijo s HIV.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

I09989 Izvedba aktivnosti iz NS ter akcijskega načrta

%

2016

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

90,00

100,00

2019

90,00

100,00

2020

90,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09989 Izvedba aktivnosti iz NS ter akcijskega načrta "
Odstotek izvedbe aktivnosti in NS znaša 100%.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09989

Kazalnik meri odstotek izvedbe aktivnosti iz NS in akcijskega načrta.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZNB

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

2711-18-0007 - Zmanjševanje razlik v zdravju
Opis ukrepa
Z ukrepom se zagotavlja sofinanciranje razvojnih in pilotskih programov, ki imajo za cilj zmanjševanje razlik v zdravju predvsem na področjih z
najslabšimi kazalniki zdravstvenega stanja s poudarkom na mreženju in v partnerstvu z razvojnimi partnerji v regiji in v mednarodnem prostoru.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

131.854,00

131.851,47

131.851,47

99,99

Neposredni učinki
C7496 - Uresničevanje družbene skrbi za zdravje v kontekstu zmanjševanja razlik v zdravju med regijami
ter prenos dobrih praks iz in v medn. okolje
Prispeva k rezultatu: C1997 - Kakovostni, široko dostopni in stroškovno učinkoviti programi in projekti javnega zdravja
Opis neposrednega učinka
Z ukrepom se zagotavlja izboljšanje nacionalne in lokalne zmogljivosti na področju socialnih determinant zdravja in vlaganj v zdravje in razvoj,
vključno z razvojem orodij ter prenos dobrih praks.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S sofinanciranjem izbranih programov in projektov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju smo
prispevali k uresničevanju družbene skrbi za zdravje, s ciljem zmanjševanja razlik v zdravju med posameznimi regijami in skupinami prebivalstva
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RS ter prenos dobrih praks v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja, z namenom izboljšati nacionalne in lokalne zmogljivosti RS na
področju socialnih determinant zdravja, enakosti v zdravju in vlaganja v zdravje in razvoj.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ocenjujemo, da s sofinanciranjem programov na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju zagotavljamo izboljšanje nacionalne in lokalne
zmogljivosti na področju socialnih determinant zdravja in vlaganj v zdravje in razvoj, vključno z razvojem orodij ter prenos dobrih praks.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09990

Izveden javni razpis

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09990 Izveden javni razpis "
Javni razpis je bil izveden v letu 2017 za obdobje 2017 - 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09990

Kazalnik meri število izvedenih javnih razpisov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

2711-18-0008 - Izvajanje zdravstvenih politik in ukrepov v EU
Opis ukrepa
V okviru ukrepa se sofinancirajo projekti in programi , ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru zdravstvenega programa EU (Public Health
Programme) z namenom pospeševanja sodelovanja med državami članicami na področju izvajanja zdravstvenih politik in ukrepov, ki zagotavljajo
najvišjo raven javnega zdravja in kjer je potrebno sofinanciranje z nacionalne ravni.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

218.378,00

257.812,07

257.812,07

118,05

Neposredni učinki
C7501 - Pridobivanje izhodišč za oblikovanje in izvajanje politik, ukrepov na področju JZ in zdr. varstva ter
izmenjava znanj, izkušenj, najboljših praks
Prispeva k rezultatu: C1997 - Kakovostni, široko dostopni in stroškovno učinkoviti programi in projekti javnega zdravja
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je pridobivanje na znanosti utemeljenih izhodišč za oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov na področju javnega zdravja in
zdravstvenega varstva ter izmenjava znanj, izkušenj in najboljših praks.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
K doseganju splošnega cilja bistveno prispevajo tudi na znanosti utemeljena izhodišča za oblikovanje politik in ukrepov na področju javnega
zdravja in zdravstvenega varstva, izmenjava znanj, izkušenj in najboljših praks.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ministrstvo s sofinanciranjem programov in projektov pridobiva na znanosti utemeljena izhodišča za oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov
na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10000 Število sofinanciranih skupnih ukrepov

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2017

3,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

5,00

10,00

2019

7,00

12,00

2020

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10000 Število sofinanciranih skupnih ukrepov "
V letu 2019 smo sofinancirali 12 Joint Actions.
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Opis kazalnikov
ID

OPIS

S kazalnikom merimo število programov in projektov, ki jih sofinancirata MZ in Evropska komisija v okviru zdravstvenega programa EU (Public
I10000 Health Programme) z namenom pospeševanja sodelovanja med državami članicami na področju izvajanja zdravstvenih politik in ukrepov, ki
zagotavljajo najvišjo raven javnega zdravja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
170701 - Presaditve, transfuzije, odškodnine (cepiva, kri)
Opis podprograma
V okviru podprograma Presaditve, transfuzije, odškodnine se izvajajo dejavnosti za zagotavljanje zadostne količine zdrave krvi za potrebe v
Republiki Sloveniji preko sofinanciranja programa dela Rdečega križa Slovenije. Kri za transfuzijo loči od drugih zdravil dejstvo, da jo zbiramo od
prostovoljnih, neplačanih dajalcev s krvodajalskimi akcijami. Rdeči križ Slovenije kot organizator zbiranja krvi je za Ministrstvo za zdravje
opravljal naloge zbiranja, informiranja in zagotavljanja pogojev za krvodajalstvo v Republiki Sloveniji. Rdeči križ Slovenije vsako leto pripravi
program krvodajalskih akcij, ki je usklajen z zdravstveno službo in z neposrednimi organizatorji. V letu 2019 je bilo 1.160 krvodajalskih akcij od
tega 51 za Center za transfuzijsko medicino Celje, 116 za Center za transfuzijsko medicino Maribor, 206 za Zavod za transfuzijsko medicino. Ostale
akcije so bile na lokalnih transfuzijskih centrih, v skladu z urnikom transfuzijskih centrov. V okviru tega podprograma se zagotavlja podpora in
organizacija transplantacijske dejavnosti, ki jo izvaja Zavod Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant za pridobitev
in presaditev zadostnega števila delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Med temeljne naloge zavoda spada še koordinacija pridobivanja
organov in tkiv za presaditve, dva centralna transplantacijska koordinatorja sta na voljo neprestano, 24 ur na dan vse dni v letu, ozaveščanje in
informiranje javnosti ter izobraževanje strokovnih sredin o darovanju in pridobivanju delov človeškega telesa z namenom zdravljenja,
zagotavljanje sledljivosti, transparentnosti, kakovosti in varnosti v nacionalnem sistemu in mednarodno sodelovanje pri izmenjavi organov ter
tudi pri izmenjavi dobrih kliničnih praks ter rezultatov raziskav. Ministrstvo za zdravje je odgovorno za zagotavljanje odškodnine okuženim z
virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov ter državljanom, ki so trpeli škodo na zdravju zaradi cepljenja v skladu z zakonskimi
določili. Z namenom, da bi dosegli opisani cilj, je potrebno izvajati pravočasno in strokovno obravnavo vlog na podlagi Pravilnika o postopku
povrnitve škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov ter pravočasno in strokovno obravnavo vlog za
odškodnine na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni.

2711-17-0012 - Presaditve, transfuzije, odškodnine (cepiva, kri)
Opis ukrepa
V okviru izvajanja transfuzijske in transplantacijske dejavnosti bomo izvajali naslednje dejavnosti: zagotovitev zadostne količine krvi za potrebe
RS z izvajanjem krvodajalskih akcij (izvaja Rdeči križ RS), razvoj, pospeševanje in koordinacija transplantacijske dejavnosti v Sloveniji (izvaja
Slovenija Transplant). V okviru tega ukrepa se zagotavljajo odškodnine državljanom, ki so se okužili z virusom HIV pred 1.6.1986. Prav tako so na
podlagi Zakona o nalezljivih boleznih do odškodnine upravičeni tisti, pri katerih je prišlo do škode na zdravju zaradi cepljenja. Poleg tega se
zagotavljajo sredstva za delo komisije, ki ugotavlja razloge za opustitev cepljenja in komisije, ki ugotavlja vzročno povezavo med cepljenjem in
nastalo škodo na zdravju, če do tega pride zaradi cepljenja. Kazalniki vhoda: Določitev višine odškodnin je predpisana v zakonu, zato se
pričakuje višja poraba le v okviru predpisane revalorizacije mesečnih zneskov enkrat letno.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.475.748,00

2.487.860,58

2.487.860,58

100,48

Neposredni učinki
C7060 - Izvajanje transplantacijske dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C6659 - Organiziranje aktivnosti za pridobivanje zadostne količine krvi in darovanih organov
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je razvoj in pospeševanje darovanja organov in tkiv v RS.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Izvajanje transplantacijske dejavnosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Organiziranje aktivnosti za pridobivanje zadostne količine krvi in darovanih organov.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

I08953 Število pridobljenih darovalcev

VIR ME

IZH.
LETO

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

55,00

2018 55,00

51,00

2019 55,00

44,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 55,00
I08954 Število pridobljenih src

število 2015

20,00

2018 20,00

17,00

2019 20,00

15,00

2020 20,00
I08955 Število pridobljenih jeter

število 2015

46,00

2018 46,00

34,00

2019 46,00

31,00

2020 46,00
I08956 Število oddanih organov

število 2015

104,00

2018 104,00

77,00

2019 104,00

56,00

2020 104,00
I08957 Število pridobljenih roženic

število 2015

102,00

2018 102,00

74,00

2019 102,00

108,00

2020 102,00
I08958 Število presajenih organov skupaj

število 2015

119,00

2018 119,00

112,00

2019 119,00

95,00

2020 119,00
I08959 koeficient odklonitev = število odklo./ pridob.+odkl.

%

2015

19,00

2018 19,00

33,00

2019 19,00

23,00

2020 19,00
I08960 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo ET

število 2015

158,00

2018 158,00

157,00

2019 158,00

134,00

2020 158,00
I08961 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za
ledvica

št

2015

66,00

2018 66,00

82,00

2019 66,00

80,00

2020 66,00
I08962 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za jetra

število 2015

37,00

2018 30,00

36,00

2019 37,00

27,00

2020 37,00
I08963 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za srce

število 2015

55,00

2018 55,00

39,00

2019 55,00

27,00

2020 55,00
I08964 Število pridobljenih pljuč

število 2015

12,00

2018 12,00

18,00

2019 12,00

11,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08953 Število pridobljenih darovalcev"
Realizacija je boljša kot leta 2018, vendar zastavljeni cilji kljub temu niso bili realizirani, zaradi več razlogov. Tudi v letu 2019 je ostalo visoko
število zavrnitev darovanja s strani svojcev, predvsem v UKC Ljubljana. Drugje je bil odstotek zavrnitve bistveno nižji kot leta 2018. Drugi razlog
je še vedno nižja stopnja detekcije darovalcev, glede na sposobnosti naše transplantacijske mreže. Tretji razlog je podaljšana diagnostika zaradi
EEG preiskave, ki zahteva svoje pogoje za pravilno izvedbo. V načrtu je vpeljava preiskave CTA, s katero bi se izognili čakanju na ustrezne
pogoje za instrumentalno potrditev možganske smrti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08954 Število pridobljenih src"
Glede na manjše število darovalcev od načrtovanega je bilo v letu 2019 pridobljeno samo eno srce manj od načrtovanega števila, kar je ponovno
rezultat učinkovitega programa za transplantacijo srca in dobrega strokovnega dela v zvezi z vzdrževanjem organov, primernih za presaditev,
pomembno pa je tudi izobraževanje, ki ga izvaja Slovenija-transplant.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08955 Število pridobljenih jeter"
Manjše število pridobljenih jeter je posledica manjšega števila darovalcev, ki so poleg tega tudi bistveno starejši in z večjim številom pridruženih
bolezni. Vzroki so sicer enaki kot pri pridobljenih ledvicah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08956 Število oddanih organov"
V letu 2019 smo v Eurotransplant oddali manj organov kot je bilo načrtovano, kar je ugoden rezultat, saj smo jih tako več porabili za slovenske
bolnike.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08957 Število pridobljenih roženic"
Realizacija je bila v letu 2019 bistveno nižja od zastavljene, kar je posledica spremenjenih pogojev za odvzem roženic v UKC Ljubljana in
bistveno višje zastavljenega plana kot v letu 2018. Glavni razlog je, da še vedno ni dosežen dogovor med Očesno kliniko, vodstvom
transplantacijskega centra in vodstvom UKC Ljubljana o tem, kako bo potekal fizikalni pregled trupla in kdo je odgovoren za končno oceno o
primernosti darovanih roženic. Tudi v letu 2019 namreč na številnih oddelkih niso izpolnjevali zahtevanega obrazca pri umrlih, zato je število
darovalcev nezadostno, kljub priključitvi dveh klinik v nabor možnih darovalcev roženic. Absolutno število pridobljenih roženic je v letu 2019
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naraslo za več kot 45%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08958 Število presajenih organov skupaj"
Dosežena vrednost je nekoliko manjša kot v letu 2018, saj je kazalnik odvisen od od števila donorjev. Predvsem je bilo opravljenih manj
transplantacij ledvic na račun odločitve in spremembe pravil Eurotransplanta, kar so v pozni jeseni 2019 poskušali popraviti z dodatnimu ukrepi
in novimi pravili. Pravila še niso reazirana v celoti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08959 koeficient odklonitev = število odklo./
pridob.+odkl. "
Koeficient odklonov darovanja s strani svojcev je nekoliko višji, vendar vseeno v evropskem povprečju. K čim nižjemu odstotku stremi tudi
Slovenija-transplant.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08960 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo ET"
Dosežena vrednost je malenkostno pod nad načrtovano, saj je uvrstitev na čakalno listo del dejavnosti, pri kateri je Slovenija-transplant le
posrednik; sodeluje le posredno z motivacijo izvajalcev v transplantacijskih centrih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08961 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za
ledvica"
V letu 2019 smo presegli načrtovano število pacientov, ki so uvrščenih na čakalno listo za ledvica, kar je ugoden rezultat. Uvrstitev na čakalno
listo je del dejavnosti, pri kateri je Slovenija-transplant le posrednik; sodeluje le posredno z motivacijo izvajalcev v transplantacijskih centrih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08962 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za
jetra"
Dosežena vrednost kazalca uvrščenih na čakalno listo za jetra je pod načrtovano. Na področju presaditve jeter ne opažamo trenda rasti pri
uvrščanju bolnikov na čakalno listo, kar sodi v odgovornost UKC Ljubljana in vseh bolnišnic v Sloveniji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08963 Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za
srce"
Število uvrščenih pacientov na čakalno listo za srce je pod planom, vendar za slovenske razmere še vedno zadovoljivo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08964 Število pridobljenih pljuč"
Kljub nižjemu številu darovalcev je bil v letu 2019 presežen plan. V letu 2019 smo nadaljevali s programom presaditve pljuč v Sloveniji in vedno
bolj se bližamo samostojni dejavnosti na tem področju (izjemoma nam še pomagajo kirurgi iz AKH Dunaj).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08953

Kazalnik meri število pridobljenih darovalcev na letni ravni v Sloveniji.

I08954

Kazalnik meri število pridobljenih src za presaditev na letni ravni v Sloveniji.

I08955

Kazalnik meri število pridobljenih jeter za presaditev na letni ravni v Sloveniji.

I08956

Pomeni število oddanih organov za presaditev v območje Eurotransplant.

I08957

Kazalnik meri število pridobljenih roženic za presaditev na letni ravni v Sloveniji.

I08958

Kazalnik meri število presajenih vseh organov na letni ravni v Sloveniji.

I08959

Kazalnik meri koeficient odklonitev svojcev z darovanjem organov na letni ravni v Sloveniji.

I08960

Kazalnik meri število uvrščenih pacientov na čakalno listo za presaditev.

I08961

Kazalnik meri število uvrščenih pacientov na čakalno listo za presaditev ledvice.

I08962

Kazalnik meri število uvrščenih pacientov na čakalno listo za presaditev jeter.

I08963

Kazalnik meri število pridobljenih src za presaditev na letni ravni v Sloveniji.

I08964

Kazalnik meri število pridobljenih pljuč za presaditev na letni ravni v Sloveniji.

C7061 - Izvajanje transfuzijske dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C6659 - Organiziranje aktivnosti za pridobivanje zadostne količine krvi in darovanih organov
Opis neposrednega učinka
Transfuzijska medicina se prične pri krvodajalcih in konča pri bolnikih, ki se zdravijo s krvjo. Osnovna naloga transfuzijske medicine je
zdravljenje bolnikov s pripravki iz krvi. Zajema tesno povezane sklope dejavnosti, kot so: preskrba s krvjo, zdravljenje s krvjo in zdravili iz krvi ter
različne laboratorijske preiskave. Transfuzijska medicina se danes širi tudi na področje terapevtskih storitev pri bolnikih, kjer postaja del
interdisciplinarnega pristopa pri zdravljenju s celicami ter presaditvah tkiv in organov. Ključ za uspešno in učinkovito delo je usklajeno delo
strokovnjakov različnih strok.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Število krvodajalcev za leto 2019 je bilo planiranih 100.000
Realizirano število je bilo 99.861. Število odstopa zaradi prazničnih dni in manjših potreb po krvi in krvnih pripravkih.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Število novih krvodajalcev je bilo za leto 2019 planiranih 9.000. Dejanska številka je bila 8.782. Število je odstopalo minimalno
zaradi zadostne preskrbljenosti s krvjo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08965 Število krvodajalcev na leto

IZH.
LETO

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

100.060,00

2018 98.000,00

100.060,00

2019 100.000,00

100.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 98.000,00
I08966 Število novih krvodajalcev na leto

število 2014

9.332,00

2018 9.000,00

9.332,00

2019 9.000,00

8.782,00

2020 9.000,00
I10313 Število izvedenih projjektov na področju neprofesionalnih ekip
prve pomoči

število 2017

1,00

2018 1,00
2019 5,00

5,00

2020 6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08965 Število krvodajalcev na leto"
Število krvodajalcev na leto (gre za predvidene odvzeme krvi) je bilo realizirano

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08966 Število novih krvodajalcev na leto"
Realizacija je bila nižja zaradi večjega števila prostih dni in delovanja transfuzijske službe in manjšega števila generacije 18 letnikov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10313 Število izvedenih projjektov na področju
neprofesionalnih ekip prve pomoči "
Izvedene so bile aktivnosti, skladno z načrtom, tako na regijski kot na državni ravni.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Zadostno število krvodajalcev letno je ključno za dobro preskrbo s krvjo in krvnimi derivati. Prebivalcem Slovenije zagotavljamo najkakovostnejšo
zdravstveno varstvo, kratkotrajnejše zdravljenje in s tem tudi hitrejšo vrnitev v delovno okolje. Področje samozadostnosti in njenega ohranjanja je v
I08965 veliki meri odvisno od državljanov Republike Slovenije, ki so pripravljeni dati kri in pri tem ne iščejo osebne koristi. Več kot 100.000 prijavljenih
krvodajalcev zdravstvu zagotovi med 42.000 in 45.000 litri krvi. Za zagotavljanje št. krvodajalcev je potrebno načrtno motiviranje, dogovarjanje in
pridobivanje zdravih ljudi za darovanje krvi.
Gre za bodoče nosilce preskrbe s krvjo, zaradi staranja populacije. Vedno več starejših ne more več darovati krvi, zato so mladi izjemnega pomena.
I08966 Strategija pridobivanja novih krvodajalcev bo potekala preko izobraževanja, v srednjih šolah - za dijake 3 in 4 letnikov, ki jih preko organiziranih
krvodajalskih akcij vključujemo v sistem.
Kazalnik odraža aktivnosti, ki se nanašajo na usposabljenje neprofesionalnih ekip prve pomoči, kamor sodijo otroci, osnovnošolske ekipe, ekipe prve
I10313 pomoči Rdečega križa Slovenije, ki sodelujejo na lokalnih in regijskih in mednarodnih preverjanjih usposobljenosti iz znanj prve pomoči. V sklopu tega
potekajo tudi strokovna izobraževanja in usposabljanja izvajalcev.

C7062 - Odškodnine okuženim s HIV in odškodnine zaradi cepljenja
Prispeva k rezultatu: C6659 - Organiziranje aktivnosti za pridobivanje zadostne količine krvi in darovanih organov
Opis neposrednega učinka
Pravočasna in strokovna obravnava vlog na podlagi Pravilnika o postopku povrnitve škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije
krvi ali krvnih pripravkov ter pravočasna in strokovna obravnava vlog za odškodnine na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za zdravje izpolnjuje zakonske obveznosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Na podlagi zakona o povrnitvi škode osebam okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov in Pravilnika o postopku
povrnitve škode osebam okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov so se izplačale rente 6 upravičencem. V letu 2019 je
Komisija za cepljenje izdala 208 strokovnih mnenj.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08967

Število upravičencev

I09623

Število strokovnih mnenj

VIR ME
število

število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2015

6,00

2018

6,00

6,00

2019

6,00

6,00

2020

6,00

2018

20,00

42,00

2019

20,00

208,00

2016

20,00
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2019

20,00

2020

20,00

208,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08967 Število upravičencev"
V letu 2019 je bilo 6 oseb upravičenih do izplačila odškodnin.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09623 Število strokovnih mnenj"
V letu 2019 je Komisija za cepljenje izdala 208 strokovnih mnenj.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08967

S tem kazalnikom merimo število upravičencev, okuženih z virusom HIV zaradi transfuzije ali krvnih pripravkov, ki jim MZ povrne škodo na podlagi
Zakona o nalezljivih bolezni.

I09623 V okviru Komisije za cepljenje, se pripravlja strokovna mnenja z obrazložitvijo v skladu z 22.c členom Zakona o nalezljivih boleznih.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZKVČTC

Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)

ZNB

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

ZOPDCT

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT)

ZPKrv-1

Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)

ZPŠHIV

Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (ZPŠHIV)

ZRKS

Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
170702 - Delovanje nujne medicinske pomoči in zdravstva v izrednih razmerah
Opis podprograma
Del zdravstvene dejavnosti je tudi sistem nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP). Predstavlja enega ključnih elementov
sodobnega zdravstvenega sistema in zagotavlja ustrezno izvajanje nujnih ukrepov pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno
življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi, glede na zdravstveno stanje, v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.
Mreža NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike
Slovenije. Naloga ministrstva je zagotoviti pogoje za delovanje in razvoj sistema NMP, izdelavo sistemskih rešitev in drugih nalog, ki so
potrebne za celotni sistem NMP. S tem se zagotavlja strokovna, pravočasna, kakovostna in učinkovita organiziranost izvajanja sistema NMP za
vse prebivalce Republike Slovenije, ki je temelj kakovostnega delovanja celotnega zdravstvenega sistema, saj s tem zagotavlja učinkovitejše
preživetje bolnika, vpliva na trajanje zdravljenja, kakovost njegovega preživetja in stopnjo invalidnosti ter stroške zdravljenja. Zagotavljanje
pripravljenosti in delovanja zdravstvenega sistema in sistema NMP v primeru izrednih dogodkov (naravnih in drugih nesreč, izrednega stanja ali
vojne) je ena izmed temeljnih nalog ministrstva, ki izhaja iz pravnih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih
priprav. Naloga ministrstva je zagotoviti pogoje za delovanje zdravstvenih zavodov in NMP v izrednih dogodkih z namenom, da bodo posledice
izrednih dogodkov, z vidika zdravstva, hitro in kakovostno odpravljene z zagotovitvijo preživetja čim večjega števila prizadetih ob sočasni
zagotovitvi ustrezne kakovosti preživetja. Ustrezne pogoje za ukrepanje oz. odzivanje zdravstvenega sistema zagotavljajo predvsem dobro
pripravljeni dokumenti (kot so smernice, načrti,...), usposobljeno in izobraženo zdravstveno osebje, ustrezno opremljeni zavodi in službe NMP ter
osebje, ki dela na področju zdravstva (osebna zaščitna oprema) in druge aktivnosti (ozaveščanje prebivalstva), ki jih izvaja ter financira
ministrstvo v okviru priprav na potencialne grožnje. Zaradi sprejetja nove zakonodaje na področju varnosti na smučiščih bo ministrstvo sprejelo
podzakonski predpis, ki bo urejal reševanje na smučiščih v primeru nesreče na smučišču ali nenadnega obolenja na smučišču. Sistem NMP se
postavlja v okvir novega koncepta urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov, zato smo v letu 2019 namenili več sredstev za pripravo
nujnih aktivnosti, potrebnih za izvedbo reorganizacije in podporo izvajalcem: sofinanciranje izobraževanj za člane ekip NMP ter preverjanje znanj,
organizacija posveta na temo delovanja in financiranja urgentnih centrov, redni in izredni nadzori služb NMP, stalno informiranje javnosti o
novem sistemu NMP ter financiranje razvojnih projektov na področju NMP.

2711-17-0013 - Delovanje NMP in zdravstva v izrednih razmerah
Opis ukrepa
V okviru ukrepa bomo izvajali dejavnosti, s katerimi bomo poskrbeli za izboljšanje delovanja sistema NMP in za učinkovito, uspešno ter
strokovno odzivanje izvajalcev službe nujne medicinske pomoči in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti ob izrednih razmerah , izrednih
dogodkih (naravnih in drugih nesrečah, vojnah, izrednega stanja oz. nesrečah z velikim številom poškodovanih). Namen priprave sistemskih
rešitev s področja NMP, je doseči optimalno organizacijo te službe. Predvidevamo izvedbo izobraževanj, nadzorov in zagotovitev opremljenosti
enot NMP) vaje, usposabljanja in ostala strokovna izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V okviru ukrepa
načrtujemo tudi pripravo in ažuriranje oziroma dopolnjevanje načrtov za delovanje zdravstva ob izrednih dogodkih ter strokovni nadzor nad
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načrti zavodov. Načrtujemo financiranje in vzdrževanje materiala in opreme zavodov za primer izrednih dogodkov. Sistem NMP primarno rešuje
življenjsko ogrožene paciente, poleg tega pa bistveno izboljšuje kakovost preživetja in s tem zagotavlja boljše življenje posamezniku in manjše
stroške zdravljenja, rehabilitacije, povečanje aktivne dobe in zmanjšuje stroške zagotavljanja socialne varnosti.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

280.000,00

77.918,86

77.918,86

27,82

Neposredni učinki
C7097 - Delovanje NMP
Prispeva k rezultatu: C6660 - Zagotavljanje hitrega dostopnega in aktivacijskega časa enot
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je priprava sistemskih rešitev NMP, izobraževanje ekip NMP, izvedba nadzorov, zagotovitev opremljenosti enot NMP, opremljenosti
enot HNMP ter ostali prevozi z državnimi zrakoplovi.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 doseglo ključne zastavljene cilje na področju delovanja sistema NMP. Ocenjujemo, da smo s tem prispevali k
učinkovitejšemu sistemu NMP.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Spremljanje delovanja sistema NMP preko nadzorov in svetovanja, finančna podpora pri izobraževanjih in druge aktivnosti prispevajo k boljši
organizaciji dela v službah NMP in s tem optimizacijo aktivacijskih časov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09045 Število opravljenih nadzorov

I09046 Izvajanje izobraževanj v sistemu NMP

I09047 Število izvedenih vaj za množične nesreče

I09817 Opremljenost enot HNMP

VIR ME
št

št

št

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2010

2010

2014

število 2017

5,00

2,00

1,00

2,00

2018

5,00

6,00

2019

5,00

5,00

2020

5,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

2018

1,00

1,00

2019

1,00

1,00

2020

1,00

2018

2,00

0,00

2019

3,00

0,00

2020

3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09045 Število opravljenih nadzorov"
V letu 2019 je bil zastavljeni cilj izvedbe 5 nadzorov nad službami NMP dosežen, saj je bil Program rednih nadzorov nad NMP za leto 2019 v celoti
realiziran. Skladno s tem so bili opravljeni nadzori v enotah NMP Ormož, Litija, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice, Krško.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09046 Izvajanje izobraževanj v sistemu NMP"
Vsako leto v septembru poteka strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP, na katerem sodeluje več kot 20 ekip NMP in ga je tudi v letu 2019
sofinanciralo ministrstvo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09047 Število izvedenih vaj za množične nesreče"
Ministrstvo je v letu 2019 sofinanciralo tečaj ukrepanja zdravstva ob množičnih nesrečah (t. i. MRMI), ki je bil izveden januarja 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09817 Opremljenost enot HNMP "
Vlada RS še ni sprejela odločitve o načinu dolgoročnega izvajanja dejavnosti HNMP.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči predvideva tudi spremljanje in nadzor nad izvajalci službe NMP predvsemz namenom zagotoviti učinkovit,
I09045 sposoben in sistematično organiziran sistem NMP. Minister za zdravje vsako leto določi program rednih letnih nadzorov nad izvajalci službe NMP.
Poleg tega pa Pravilnik o službi NMP predvideva tudi izredne nadzore v primeru motenj ali težav v delovanju službe NMP.
Zaradi vzpostavitve enotne dispečerske službe zdravstva, ki je ključni gradnik novega sistema službe NMP, bomo izvedli več izobraževanj, najprej za
inštruktorje dispečerstva, nato pa dispečerje, izobraževanje diplomiranih medicinskih sester, reševalcev za zagotavljanje mreže nujnih reševalnih
prevozov. Prav tako pa Ministrstvo za zdravje vsako leto finančna sredstva nameni za sofinanciranje stroškov za organizacijo in izvedbo strokovnega
I09046
izobraževalnega tekmovanja ekip NMP Slovenije. Gre za izobraževanje, ki združuje izobraževanje oziroma usposabljanje celotne ekipe NMP, ki je
sestavljena iz zdravstvenih delavcev z različnim stopnjami strokovne zdravstvene izobrazbe in različnimi delovnimi področji ter nalogami. Načrtuje se
dva tečaja za inštruktorje dispečerstva in 10 tečajev za dispečerje.
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I09047

Usposobljenost za ukrepanje ob izrednih dogodkih (množične nesreče) je potrebno zagotavljati s sistematičnimi in periodičnimi izobraževanji, tečaji in
vajami.

V letu 2018 bo morala država zagotavljati namenske helikopterje za HNMP ali pa dejavnost predati civilnemu operaterju, Ministrstvo za zdravje pa bo
I09817 moralo zagotoviti ustrezno kompatibilno medicinsko opremo. Prav tako bo potrebno urediti tudi osnovno opremljenost za izvajanje sekundarnih
transportov in prevozov inkubatorjev kar bo zahtevalo prilagoditve na osnovni konfiguraciji helikopterjev.

C7098 - Izvajanje zdravstvenega varstva ob izrednih razmerah
Prispeva k rezultatu: C6660 - Zagotavljanje hitrega dostopnega in aktivacijskega časa enot
Opis neposrednega učinka
V okviru ukrepa bomo pripravili sistemske rešitve s področja izrednih dogodkov (naravnih in drugih nesreč, vojne, izrednega stanja oz. nesreč z
velikim številom poškodovanih). Izvajali bomo izobraževanja, vaje, usposabljanja in ostala strokovna izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Pripravili in ažurirali oziroma dopolnjevali bomo načrte za delovanje zdravstva ob izrednih dogodkih ter
izvajali strokovni nadzor nad načrti zavodov. V okviru tega programa bomo financirali in vzdrževali material in opremo zavodov ter osebne
zaščitne opreme za osebje, ki dela na področju zdravstva za primer izrednih dogodkov. Za urejanje področja reševanja na smučišču bomo v
podzakonskem aktu opredelili pogoje za imenovanje reševalca, vodili evidenco, izdajali potrdila za reševalce, opremljenost in oznake za reševanje
in reševalce ter podelili javno pooblastilo za usposabljanje reševalcev. Za vodenje evidenc izdanih potrdil o usposobljenosti reševalcev na
smučišču načrtujemo vzpostavitev posebnega računalniškega programa za upravljanje z evidenco.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ocenjujemo, da je ministrstvo v letu 2019 doseglo ključne zastavljene cilje na področju izobraževanja, vaj, načrtovanju in s tem prispevali k
boljšemu delovanju zdravstvene službe ob posebnih okoliščinah.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Vsakokratne vaje ekip NMP skupaj z drugimi deležniki (URSZR, policijo, gasilci, ..) ter izobraževanje prispevajo k izboljšanju zagotavljanja
izvajanja javne zdravstvene službe tudi v spremenjenih okoliščinah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09048 Število izvedenih vaj in izobraževanj

VIR ME
št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

3,00

2018 8,00

2,00

2019 8,00

6,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 8,00
I09174 Število izdanih potrdil za reševalce, ki izvajajo reševanje na
smučiščih

št

2015

20,00

2018 100,00

0,00

2019 100,00

0,00

2020 50,00
I09883 Število opravljenih nadzorov nad načrti

število 2017

0,00

2018 5,00

0,00

2019 5,00

5,00

2020 5,00
I09885 Število izvedenih nabav opreme, materiala

število 2017

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2020 1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09048 Število izvedenih vaj in izobraževanj"
Do odstopanja v realizaciji (nižje ciljne vrednosti) je prišlo zato, ker organizator vaje ni povabil k sodelovanju na vaji.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09174 Število izdanih potrdil za reševalce, ki izvajajo
reševanje na smučiščih"
Ni podatka

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09883 Število opravljenih nadzorov nad načrti"
Zdravstveni zavodi za ukrepanje v primeru potresa izdelujejo načrt dejavnosti ob potresu oz. uporabljajo načrt za primer množične nesreče.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09885 Število izvedenih nabav opreme, materiala"
Do realizacije nabave opreme ni prišlo, ker na javni razpis za nakup opreme ni bilo prijav.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Usposobljenost za ukrepanje ob izrednih dogodkih je potrebno zagotavljati s sistematičnimi in periodičnimi izobraževanji, tečaji in vajami.
Usposabljanje usmerjeno v spoznavanje in učenje izvajanja ustreznih zdravstvenih ukrepov zagotavlja večjo stopnjo pripravljenosti in učinkovitejše
izvajanje zdravstvene dejavnosti v izrednih dogodkih. Delovanje praviloma zahteva sodelovanje z drugimi resorji in službami, zato so poleg specifičnih
I09048 usposabljanj zalo pomembna usposabljanja, kjer so vključene tudi druge službe (policija, gasilci,…). Skladno s tem se tovrstna usposabljanja izvajajo v
obliki vaj, ki jih Vlada Republike Slovenije predvidi in predpiše z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ali minister pristojen za zdravje. Cilj priprave in izvedbe vaj je preverjanje postopkov in odziva državnih organov in zdravstvenih zavodov
oziroma izvajalcev zdravstvene dejavnosti na odzivanje na grožnje in tveganja ob izrednih dogodkih..
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I09174 Ugotavlja se število usposobljenih reševalcev za reševanje na smučiščih
I09883

Za zagotavljanje delovanja zdravstva ob izrednih dogodkih je ministrstvo odgovorno za pripravo strateških dokumentov (smernice za ukrepanje,
navodila, načrtovanje,...). Poleg tega, na podlagi sprejetih strateških dokumentov na področju načrtovanja v zdravstveni dejavnosti (dokumentov s
področja obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), morajo zavodi izdelati oz. dopolnjevati ustrezne načrte. MZ skladno z zakonodajo
izvaja strokovni nadzor nad načrti zdravstvenih zavodov.

Pripravljenost za ukrepanje poleg usposobljenega kadra zahteva tudi ustrezno opremljenost zavodov ter zdravstvenega osebja. Ker je ministrstvo
I09885 odgovorno za stanje pripravljenosti na izredne dogodke je potrebno zagotoviti neprekinjeno nabavo opreme oz. materiala potrebnega za reševanje ob
izrednem dogodku.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMatD

Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)

ZObr

Zakon o obrambi (ZObr)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

ZVNDN

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

ZVOP-1

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZdrS

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
170703 - Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih
Opis podprograma
V okviru postavke 9294 - Zdravstveno varstvo socialno ogroženih Ministrstvo za zdravje, na podlagi 7. in 23. člena ZZVZZ, zagotavlja kritje
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za: • zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, • upravičence do doplačil iz
socialnih razlogov. V okviru podprograma in postavke 7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb ministrstvo zagotavlja sredstva za
izvajanje aktivnosti namenjenih zagotavljanju nujnega zdravstvenega varstva za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Nujno
zdravstveno varstvo obsega pravico do nujne medicinske pomoči, ki je potrebna, da se odvrne neposredna nevarnost za poslabšanje zdravja
oziroma neposredna nevarnost za življenje, ne pa tudi zdravljenja in medicinske rehabilitacije po odvrnitvi take nevarnosti in nujnega
reševalnega prevoza (po določitvi zdravnika). Obsega tudi pravico do nujne zobozdravstvene pomoči, ki je potrebna, da se odstranijo bolečine
zaradi obolenja zob, obzobnih tkiv ali sluznice ustne votline. V letu 2019 je šlo za 4.042 zahtevkov v višini 1.351.122,00 eur.

2711-17-0014 - Zdr. varstvo nezavarovanih in soc. ogroženih
Opis ukrepa
Za realizacijo ukrepa Zagotavljanja zdravstvenega varstva nezavarovanim in socialno ogroženim osebam bodo izvedene dejavnosti
zagotavljanja nujnega zdravljenja in nujnih prevozov z vozili in državnimi plovili za osebe za katere ni mogoče zagotoviti plačnika; na nujno
zdravljenje pa so napotene s strani lečečega zdravnika. Nezavarovanim osebam se nujno zdravljenje zagotavlja v skladu z določili Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o mednarodni zaščiti, Zakona o tujcih, Zakona o odnosih Republike Slovenije s
Slovenci zunaj njenih meja, Navodilom za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči, da se odvrne
neposredna nevarnost za poslabšanje zdravja oz. nevarnost za življenje. Izvedene bodo aktivnosti glede sofinanciranja programov pomoči,
svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da bomo lahko tudi po letu 2017 pripravili razpis za nezavarovane iz
postavke 7122. Znotraj ukrepa bodo izvedene aktivnosti vključevanja socialno ogroženih oseb v zdravstveni sistem s kritjem razlike do polne
vrednosti zdravstvenih storitev upravičencem do denarne socialne pomoči.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

14.970.000,00

17.801.751,90

17.801.751,90

118,91

Neposredni učinki
C7072 - Zagotavljanje zdravstvenega varstva socialno ogroženim
Prispeva k rezultatu: C2003 - Zagotovitev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja določenim kategorijam prebivalstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je: vključenost socialno ogroženih prebivalstva v zdravstveni sistem.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj se izpolnjuje na podlagi zakonskih obveznosti, ki narekujejo zagotovitev zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženim.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Cilj se uresničuje tudi preko denarnih povračil, pavšalnih zneskov za zapornike in pripornike, plačil upravičenih zahtevkov za zdravljenje v

Stran 105 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

tujini.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08988 Odstotek socialno ogroženih prebivalcev, ki so vključeni v sistem doplačil k polni
vrednosti zdravstvenih storitev

%

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2015

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08988 Odstotek socialno ogroženih prebivalcev, ki so
vključeni v sistem doplačil k polni vrednosti zdravstvenih storitev"
Delež 100% je bil uresničen na podlagi kriterijev predpisanih s Protokolom in navodili.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08988

Socialno ogroženi prebivalci so vključeni v sistem doplačil k polni vrednosti zdravstvenih storitev na podlagi : Navodila o vračanju plačanih stroškov
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, Protokola za izvajanje 22.točke prvega odstavka 15.člena ZZVZZ, 24.člena ZVZZ, Navodila
Ministrstva za zdravje za sprejem pacientov v zdravstveno obravnavo v ambulantah nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemnih ambulantah v
bolnišnicah ter za obračun opravljenega dela.

C7073 - Zagotavljanje nujnega zdravstvenega varstva nezavarovanim osebam
Prispeva k rezultatu: C2003 - Zagotovitev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja določenim kategorijam prebivalstva
Opis neposrednega učinka
Cilj ukrepa je: omogočanje nujnega zdravljenja vsem nezavarovanim osebam, da se odvrne neposredna nevarnost za poslabšanje zdravja
oziroma nevarnost za življenje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za zdravje na podlagi različnih zakonov in strokovne presoje zdravnika zagotavlja plačilo nujnih zdravstvenih storitev (ko so
predhodno izčrpane vse druge možnosti za zagotovitev plačila) za osebe, ki zaradi različnih zapletenih in nerešljivih okoliščin nimajo
zdravstvenega zavarovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev za osebe, ki zaradi različnih zapletenih in nerešljivih okoliščin nimajo zdravstvenega zavarovanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08989

Število plačanih zahtevkov

VIR ME

IZH. LETO

Število 2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08989 Število plačanih zahtevkov"
Delež 100% je bil uresničen na podlagi kriterijev predpisanih s Protokolom in navodili.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Število plačanih zahtevkov se nanaša na nujno zdravljenje oseb neznanega prebivališča, tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe,
ter tujcev in državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti skozi državo in
zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila zdravstvenih storitev, kakor tudi za druge osebe, ki po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in
I08989 zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega
zavarovanja. Ministrstvo za zdravje na podlagi zakonov in strokovne presoje zdravnika zagotavlja plačilo nujnih zdravstvenih storitev takrat, ko so
predhodno izčrpane vse druge možnosti za zagotovitev plačila) za osebe, ki zaradi različnih zapletenih in nerešljivih okoliščin nimajo zdravstvenega
zavarovanja. Mednje spadajo: osebe brez stalnega prebivališča – brezdomci, izbrisani iz registra prebivalcev

C7074 - Povečanje števila zdravstveno zavarovanih oseb
Prispeva k rezultatu: C2003 - Zagotovitev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja določenim kategorijam prebivalstva
Opis neposrednega učinka
Vključevanje nevladnih organizacij, ki bodo omogočale prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem, z dostopnostjo do zagovorništva
interesov nezavarovanih oseb, s svetovalnimi razgovori in nudenjem psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam ter pomočjo glede napotitev
na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno), informiranje, izpolnjevanje različnih obrazcev, drugih vlog in podobno; zagotavljanje
pomoči pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje v zdravstveno zavarovanje, vzpostavljanje in
vzdrževanje medsebojnega sodelovanja med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov
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nezavarovanih oseb; informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev; terensko delo in svetovalno pomoč na mestih,
kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije; seznanjanje tujih državljanov o pomenu ureditve obveznega
zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod in poškodb; zmanjševanje neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Cilj se izvaja s poudarkom na vsebinah, ki so vključene v javne razpise. Prav tako poleg nevladnih organizacij s tega področja k temu bistveno
prispevajo tudi socialne službe v ambulantah za nezavarovane.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Dostopnost nezavarovanih oseb do zdravstvenih storitev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08990 Število urejenih statusov nezavarovanih oseb

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2015

60,00

2018

100,00

60,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08990 Število urejenih statusov nezavarovanih oseb"
Ocenjujemo, da je bilo doseženo z sodelovanjem nevladnih organizacij.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08990

Kazalnik so končna poročila nevladnih organizacij izbranih na razpisu Ministrstva za zdravje o številu obravnavanih oseb, zagotavljanju storitev zanje
ter vključevanju v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZMZ

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ)

ZTuj-1

Zakon o tujcih (ZTuj-1)

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 - Drugi programi na področju zdravstva
170704 - Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev
Opis podprograma
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) se je financiranje nekaterih izdatkov (poveznih s
specializacijami zdravnikov in doktorjev dentalne medicine in pripravništvom zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev), ki jih sedaj
plačuje ZZZS, že preneslo na državni proračun postopno pa se bo prenos nadaljeval do leta 2021. Tako je bilo v letu 2019 za financiranje
pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine iz proračuna
Republike Slovenije izplačanih 70 mio EUR.

2711-17-0035 - Podiplomsko usposabljanje zdravstvenih delavcev
Opis ukrepa
Zagotavljanje pogojev za usposobljenost zdravstvenih delavcev in sodelavcev za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

60.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

116,66

Neposredni učinki
C7455 - Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
Prispeva k rezultatu: C1987 - Zagotoviti hiter in učinkovit dostop do zdravstvene oskrbe
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje pogojev za usposobljenost zdravstvenih delavcev in sodelavcev za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S plačevanjem pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov se zagotavlja usposabljanje delavcev za
samostojno opravljanje dela.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S pripravništvom se zagotavlja usposobljenost zdravstvenega kadra, kar posledično vpliva na število zdravstvenih delavcev in sodelavcev v
RS, in nivo kakovosti obravnave. Večje število specializantov posledično pomeni večanje števila usposobljenih zdravnikov specialistov in
posledično dvig števila zdravnikov v RS in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev. Enako tudi večje število zaključenih pripravništev
pomeni povečanje števila kadra v zdravstvu in s tem povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09910

Število pripravnikov

I09911

VIR ME
število

Število specializantov

število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

0,00

2018

3.200,00

2.124,00

2019

3.200,00

2.882,00

2020

3.200,00

2017

0,00

2018

530,00

2.097,00

2019

1.100,00

1.803,00

2020

1.800,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09910 Število pripravnikov"
V letu 2019 je pripravništvo opravljalo skupno 2882 zdravnikov, zobozdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Število je nižje
od pričakovanega, odvisno pa je od števila zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se po zaključku šolanja odločijo za zaposlitev v zdravstvu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09911 Število specializantov"
V letu 2019 je bilo povprečno 1803 specializantov na mesec, kar je 2% več kot v letu 2018.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09910

S plačilom pripravništva zagotavljamo neprekinjeno in ustrezno število kvalificiranih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev za samostojno
delo v zdravstveni dejavnosti.

I09911

S plačilom specializacij zagotavljamo neprekinjeno in ustrezno število kvalificiranih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev za samostojno
delo v zdravstveni dejavnosti.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPacP Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
ZPPKZ Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)
ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZZdrS

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)

20 - SOCIALNA VARNOST
2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev
Opis podprograma
V okviru podprograma smo s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada sofinancirali projekte v okviru prednostne naložbe 9.1. Zagotovili
smo povezavo in komplementarnost ukrepov in dejavnosti, s čimer smo dosegli celostni pristop pri reševanju problema socialne izključenosti in
tveganja revščine. V letu 2019 smo sredstva v okviru kohezijske politike vlagali v razvoj in nadgradnjo učinkovitih preventivnih pristopov in
programov za preprečevanje zdrsa v revščino in socialni izključenost ter zmanjšanje neenakosti v zdravju.

1541-15-S028 - Aktivno vključevanje in izboljšanje zaposljivosti
Opis skupine projektov
Projekti bodo prispevali k razvoju in vzpostavitvi modela socialne aktivacije, opolnomočenje oseb za približevanje trgu dela in razvijanje
preventivnih pristopov in programov za preprečevanje zdrsa v revščino.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

980.691,99

965.615,17

965.615,17

98,46

PV

Proračunski viri

32.602.294,92

24.639.023,79

24.600.585,26

75,45

Neposredni učinki
C6964 - (1)Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije
Prispeva k rezultatu: C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
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zaposljivosti
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Je v domeni MDDSZ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Je v domeni MDDSZ.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08563 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot V

I08573 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot Z

I08575 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje V

I08579 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje Z

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

Število 2014

Število 2014

Število 2014

Število 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

11,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

6,00

2019 5,00

5,00

2015 0,00
2016 20,00

0,00

2017 288,00

267,00

2018 0,00

267,00

2019 0,00

266,00

2015 0,00
2016 15,00

0,00

2017 192,00

247,00

2018 0,00

247,00

2019 0,00

245,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08563 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot
V"
Kazalnik spremlja MDDSZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08573 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot
Z"
Kazalnik spremlja MDDSZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08575 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje
V"
Kazalnik spremlja MDDSZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08579 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje
Z"
Kazalnik spremlja MDDSZ.

C6968 - (2) Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela
Prispeva k rezultatu: C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
K cilju prispevamo z izvajanjem naslednjih projektov: SOPA, JR Droge in projektna pisarna droge.
Zaposleni v programih se udeležujejo rednih mesečnih izobraževanj in supervizij, preko katerih pridobivajo in integrirajo nova znanja za
učinkovitejšo obravnavo ciljne skupine, med drugim tudi socialno in zaposlitveno aktivacijo. Povezujejo se z lokalno skupnostjo, zlasti z zavodi
za zaposlovanje. Ciljni populaciji nudijo osebna svetovanja, informacije in podporo pri vseh aktivnostih, povezanih s socialno aktivacijo in
približevanjem trgu dela.
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Številne medijske aktivnosti pripomorejo k večji ozaveščenosti ciljnih skupin za približevanje trgu dela na področju pasti alkohola in
problematike povezane z alkoholom.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 uresničujemo nadrejeni cilj, ki se bo uresničeval do zaključka projektov, do konca leta 2021.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08581 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program V

I08590 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program Z

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2014

Število 2014

IZH.
VREDNOST
0,00

0,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2015 0,00
2016 1.000,00

1.116,00

2017 901,00

1.953,00

2018 1.729,00

3.817,00

2019 1.066,00

521,00

2015 0,00
2016 500,00

604,00

2017 711,00

1.244,00

2018 1.502,00

2.404,00

2019 887,00

220,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08581 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program V"
Javni razpis Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju
prepovedanih drog, s katerim zasledujemo kazalnik »število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program« je bil izveden jeseni 2017. V
letu 2019 so upravičenci nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za dosego kazalnika in ga v določeni meri že uresničili. V program smo do sedaj
vključili 134 oseb, od tega 89 v letu 2019. V okviru projekta SOPA mora izvajalec s pacientom/uporabnikom uspešno izvesti 3 faze (presejanje,
svetovanje in spremljanje). Uspešno izveden ukrep oz. dosežen kazalnik je torej takrat, ko je pacient/uporabnik glede na presejalni pripomoček
(Audit-C oz. 10) svoje pitje zmanjšal iz čezmernega (tvegano ali škodljivo) na vsaj pitje znotraj mej manj tveganega pitja alkohola oz. abstinenco
v primerih posebej ranljivih skupin. Da so vse faze uspešno izvedene, je potreben čas vsaj 6 mesecev. V primerjavi z letom 2018 (1 uspešna
obravnava) je dosežena vrednost (432 uspešnih obravnav) v letu 2019 močno narasla in se uspešno bliža ciljni vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08590 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program Z"
Javni razpis Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju
prepovedanih drog, s katerim zasledujemo kazalnik »število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program« je bil izveden jeseni 2017. V
letu 2019 so upravičenci nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za dosego kazalnika in ga v določeni meri že uresničili. V program smo do sedaj
vključili 91 oseb, od tega 61 v letu 2019. V okviru projekta SOPA mora izvajalec s pacientom/uporabnikom uspešno izvesti 3 faze (presejanje,
svetovanje in spremljanje). Uspešno izveden ukrep oz. dosežen kazalnik je torej takrat, ko je pacient/uporabnik glede na presejalni pripomoček
(Audit-C oz. 10) svoje pitje zmanjšal iz čezmernega (tvegano ali škodljivo) na vsaj pitje znotraj mej manj tveganega pitja alkohola oz. abstinenco
v primerih posebej ranljivih skupin. Da so vse faze uspešno izvedene, je potreben čas vsaj 6 mesecev. V primerjavi z letom 2018 (0 uspešnih
obravnav) je dosežena vrednost ( 159 uspešnih obravnav) v letu 2019 močno narasla in se uspešno bliža ciljni vrednosti.

C6969 - (3) Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v
zdravju
Prispeva k rezultatu: C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Pri preprečevanju zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju je pomembno, da prepoznamo v okolju
ranljive skupine in jih opolnomočimo z veščinami in znanjem za zdrav način življenja. Prebivalce Republike Slovenije približamo zdravstvene
vsebine, s čimer dosežemo dvig zdravstvene pismenosti celotne populacije.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Aktivnosti projekta so na voljo vsem prebivalcem Republike Slovenije, s poudarkom na prepoznavi in vključevanju ranljivih skupin v programe
ozaveščanja, preprečevanja in opolnomočenja z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08594 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za
družino V

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2015 0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 0,00

0,00

2017 10,00

10,00
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I08596 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za
družino Z

I08599 Število podprtih zdravstvenih domov V

Število 2014

Število 2014

0,00

0,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

0,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

5,00

2019 5,00

0,00

2015 0,00
2016 1,00

I08602 Število podprtih zdravstvenih domov Z

Število 2014

0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 16,00

16,00

2019 16,00

16,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 9,00

9,00

2019 9,00

9,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08594 Število podprtih medgeneracijskih centrov in
centrov za družino V"
MZ ni podprl nobenega medgeneracijskega centra na V, saj kazalnik spremlja MDDSZ

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08596 Število podprtih medgeneracijskih centrov in
centrov za družino Z"
MZ ni podprl nobenega medgeneracijskega centra na Z, saj kazalnik spremlja MDDSZ

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08599 Število podprtih zdravstvenih domov V"
V letu 2019 se je z vzpostavitvijo Centrov za krepitev zdravja na vzhodu podprlo 16 zdravstvenih domov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08602 Število podprtih zdravstvenih domov Z"
V letu 2019 se je z vzpostavitvijo Centrov za krepitev zdravja na zahodu podprlo 9 zdravstvenih domov.

Obrazložitev projektov
2711-17-0019 - Zgodnja obravnava otrok - ZD dr. Adolfa Drolca
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in
izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje
celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« poteka v
skladu s časovnico in opredeljenimi kazalniki. Projekt je vzpostavil nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami in
s tem izboljšanje kvalitete življenja teh družin v Sloveniji.
Vzpostavljena sta dva multidisciplinarna tima v okviru razvojne ambulante za celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, ki
zagotavljata celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.
Izvajala so se tudi izobraževanja strokovnjakov in laikov za delo z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi družinami.
V letu 2019 so bili izvedeni tudi koordinacijski sestanki članov multidisciplinarnih timov Vzhodne in Zahodne kohezijske regije.

2711-17-0020 - Projektna pisarna Droge
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru "projektne pisarne" bodo potekala vsa organizacijska, tehnična, strokovna in administrativa ter finančna opravila povezana z izvedbo
celotnega projekta. "Projektna pisarna" bo središče vseh komponent projekta, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije
projekta. V tem okviru se bodo pripravljala in izvajala vsa javna naročila in javni razpisi. V okviru "projektne pisarne" bo potekalo celotno
sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki, potekale bodo vse nacionalne konference o odvisnostih, vsa usposabljanja in izobraževanja
za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog. V okviru "projektne pisarne" se bodo
tudi spremljale vse aktivnosti mobilnih enot, spremljalo se bo novo zaposlene, njihovo povezovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi službami
ter ustanovami ter iskalo in njihovo vzdržnost ter trajnost. Celota načrtovanih aktivnosti "projektne pisarne" posredno prispevajo k izboljšanju
storitev za uporabnike drog, njihove partnerje, svojce ter lokalne skupnosti in spodbujajo inovativne rešitve ter družbeno solidarnost. ?
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Projektna pisarna? bo skrbela, da bodo v celoti doseženi cilji: - vzpostavitev operativne projektne pisarne, - usposobiti do 14 strokovnjakov za
delo z uporabniki, od katerih bosta dve osebi zaposleni v projektni pisarni, - izvedba rednih usposabljanj, izobraževanj in letnih nacionalnih
konferenc o odvisnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru projektne pisarne so bile v letu 2019 izvedene naslednje aktivnosti:
- izvedenih 7 rednih mesečnih usposabljanj za zaposlene in druge deležnike, ki delujejo v projektu,
- izvedenih 9 supervizij za zdravstvene delavce, zaposlene v mobilnih enotah,
- izvedeni 2 delovni strokovni srečanji za izvajalce programov mobilne enote,
- soorganizirana 13. nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti 2019,
- soorganizirana 3. konferenca Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti 2019,
- izdelana celostna grafična podoba projekta,
- sodelovanje pri pripravi nacionalnih poročil o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji za Evropski center za spremljanje drog in
zasvojenosti (EMCDDA) v Lizboni in
- redna komunikacija in koordinacija projekta in izvedba drugih aktivnosti potrebnih za potek nemotenega izvajanja projekta.

2711-17-0030 - Zgodnja obravnava otrok - Osnovno zdr. Gorenjske
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in
izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Namen je tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje
celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« poteka v
skladu s časovnico in opredeljenimi kazalniki. Projekt je vzpostavil nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami in
s tem izboljšanje kvalitete življenja teh družin v Sloveniji.
Vzpostavljen je 1 multidisciplinarni tim v okviru razvojne ambulante za celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, ki zagotavlja
celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.
Na podlagi izdelanih kliničnih poti obravnave otrok z rizičnimi dejavniki in otrok z neznačilnim oz. pomanjkljivim razvojem ter protokoli
sodelovanja služb, ki so vključene v zgodnjo celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin poteka v letu 2019
izobraževanje strokovnjakov in laikov v vzhodni kohezijski regiji (opisano zgoraj).
V letu 2019 je bila vzpostavljena spletna stran za starše otroke s posebnimi potrebami, ki vključuje tudi seznam nevladnih organizacij, ki se
posvečajo tem družinam.
V letu 2019 so bili izvedeni tudi koordinacijski sestanki članov multidisciplinarnih timov Vzhodne in Zahodne kohezijske regije.

2711-17-0041 - MOBILNI LABORATORIJ - DrogArt
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vključevanje različnih skupin uporabnikov (glede na načine uporabe, starost, okolje uporabe...) ter na takšen način zmanjševanje neenakosti pri
dostopnosti do storitev zmanjševanja škode, hkrati pa omogočanje zgodnje intervencije in na takšen način zmanjšuje tveganje za razvoj
zdravstvenih težav in socialnih stisk, predvsem pri mlajših uporabnikih. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je storitev testiranja zgolj vstopna
točka v program in jo je pomembno dopolnjevati z ustreznimi storitvami nadaljnjega svetovanja in informiranja, tako na terenu, kot tudi v
stacionarni enoti programa ter drugimi ustreznimi oblikami pomoči. Združenje DrogArt zagotavlja možnost svetovanja v okviru DrogArt
svetovalnice, z namenom ustreznega nudenja podpore in usmerjanja uporabnikov, na podlagi zaznanih težav povezovanje tudi z drugimi
organizacijami in programi pomoči v lokalnih skupnostih, kjer delujejo in od koder prihajajo uporabniki in kjer se bodo aktivnosti izvajale.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bilo opravljenih 653 analiz vzorcev psihoaktivnih snovi. Izvedenih je bilo 5 terenskih intervencij, na katerih so izvedli analizo
vzorcev in z uporabniki opravili svetovalne in informativne pogovore. Aktivnosti potekajo v skladu z načrtom.

2711-17-0042 - MOBILNA ENOTA - Društvo Projekt Človek
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
S pomočjo izkušenj, ki si jih bodo uporabniki pridobili pri načrtovanih aktivnostih s partnerji in z že obstoječimi aktivnostmi, bodo pridobili
potrebne izkušnje za približevanje trgu dela. S pomočjo aktivnosti, ki jih bo izvajal zdravstvenik, bodo pridobili znanja na področju zdravstvene
rehabilitacije. S pomočjo obstoječih aktivnostih programa ter v kombinaciji z aktivnostmi, ki jih bo izvajal zdravstvenik iz svojega delovnega
področja, torej iz zdravstvenega vidika, bo vpliv na uporabnike na področju socialne rehabilitacije. Z vključitvijo zdravstvenika v strokovni tim
se bo kvaliteta obravnave uporabnikov povzdignila na višji nivo, kot je bila do sedaj.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomirane zdravstvenice (informiranje in svetovanje v zvezi s skrbjo za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično
zdravje), z obstoječimi oblikami pomoči in obravnav, višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe, zdravstvena pomoč pri nujnih
intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih onemogočenega dostopa do
storitve, svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, podpora pri rehabilitaciji
in reintegraciji v družbo) so potekale v skladu z načrtom. Od konca meseca oktobra pa do konca leta 2019 je bila zdravstvenica na daljši bolniški
odsotnosti in v tem času še niso uspeli pridobiti novega zaposlenega.

2711-17-0043 - MOBILNA ENOTA - Društvo Šent
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zmanjševanje zdravstvenih in socialnih posledic zaradi uporabe drog, vzpostavitev stika s skrito populacijo uporabnikov drog, predvsem s
tistimi, ki še niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči in vzpostavitev delovnega odnosa z novimi uporabniki, večja socialna
vključenost uporabnikov drog, omogočanje varnega prostora za srečevanje in druženje ter dejavno preživljanje prostega časa, psihosocialna
podpora uporabnikom in njihovim svojcem, manj tvegana uporaba prepovedanih drog, informiranost uporabnikov o storitvah zdravstvenih,
socialno-varstvenih in drugih služb v skupnosti, izboljšan stik uporabnikov z drugimi zdravstvenimi, socialno-varstvenimi in drugimi
institucijami,aktivno prevzemanje vlog v vsakdanjem življenju, vključevanje v programe zdravljenja in rehabilitacije, če je uporabnik motiviran za
vzpostavitev abstinence oz. za vključitev v programe zdravljenja, povečanje moči uporabnikov drog za približevanje trgu dela, zmanjševanje
regionalnih razlik in razlik med spoloma,vzpostavitev pogojev za boljše sodelovanje in povezovanje zdravstvenega in socialnega sektorja pri
delu z uporabniki drog, vzpostavitev strokovne mreže, skupnost brez odvrženega uporabljenega pribora za uporabo drog, oblikovanje
učinkovitejših in razvijanje novih programov, promocija koncepta zmanjševanja škode v strokovni in laični javnosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomirane zdravstvenice (osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe (odločitev za substitucijski
program, detoksikacijo ali terapevtsko skupnost), informiranje in svetovanje v zvezi s tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), zdravstvena
pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), podpora pri rehabilitaciji in
reintegraciji v družbo, razdeljevanje sterilnega pribora za injiciranje in zamenjava igel, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v medicinskih
kontejnerjih, pomoč pri obrazložitvi zdravniškega izvida ipd.) so potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0044 - MOBILNA ENOTA - JZ SOCIO
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Z oblikovanjem in delovanjem multi-disciplinarnega tima se približati cilju nudenja bolj celovite, dostopne in enakopravne obravnave
uporabnikov prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi. S pomočjo mobilne enote nuditi socialne in zdravstvene storitve uporabnikom, ki
si zaradi različnih dejavnikov (oddaljenost od večjih mest, pomanjkanje finančnih sredstev, neurejeno zdravstveno zavarovanje) ne morejo
poiskati pomoči. Stopiti v stik s "skrito populacijo" ter jim zagotavljati pomoč in opolnomočenje. Informirati, nuditi zdravstveno pomoč pri
nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb uporabnikov, svetovanje pri jemanju zdravil, obiski na domu, izobraževanje. S ciljem zgodnje
detekcije in intervencije s pravočasnim prepoznavanjem nastajanjem zdravstvenih težav, usmerjati na različna testiranja, napotovanja in
spremljanje k zdravniku.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomirane zdravstvenice (osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe (odločitev za substitucijski
program, detoksikacijo ali terapevtsko skupnost), informiranje in svetovanje v zvezi s tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), zdravstvena
pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), podpora pri rehabilitaciji in
reintegraciji v družbo, razdeljevanje sterilnega pribora za injiciranje in zamenjava igel, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v medicinskih
kontejnerjih, pomoč pri obrazložitvi zdravniškega izvida ipd.) so potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0045 - MOBILNA ENOTA - Stigma
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Uporabniki drog so vsako leto v okviru projekta vključeni v delo kot prostovoljci ? izvajalce sekundarnega (vrstniškega) terenskega dela, v
društvu imajo možnost opravljati naloge v splošno korist (alternativno izvrševanje kazni, ki se izvaja v sodelovanju s Centri za socialno delo CSD). Uporabnike drog so v zadnjih letih zaposlovali kot javne delavce, sprejemali so jih tudi na usposabljanje na delovnem mestu ? na ta način
pridobivajo določena znanja in sposobnosti in se dvigujejo njihove delovne kompetence. Namen je zmanjšati zdravstvene posledice, ki so lahko
povezane z uživanjem drog in drugimi tveganimi vedenji, predvsem s tem, da je ciljni skupini omogočen neoviran dostop do sterilnih
pripomočkov za uporabo drog ter s svetovanjem in informiranjem o varnejši, zdravju manj nevarni rabi drog. Informiranje in svetovanje o
problematiki hepatitisov, HIV-a in drugih bolezni, ki jih lahko povzroča uporaba drog, motiviranje za obisk zdravnika, podporo in pomoč pri
iskanju osebnega zdravnika, urejanju zdravstvenih zavarovanj, motiviranje in podpora pri vključitvi v zdravljenje hepatitisov, spremstva in
zagovorništvo. Pri delu z aktivnimi uporabniki drog je pomembna motivacija pri vključitvi v visokopražne programe in substitucijske programe,
informiranje o teh programih. V prostorih društva potekajo tudi srečanja društva Anonimni narkomani, v katere se uporabniki lahko prostovoljno
vključijo. V okviru projekta se uporabnikom pomagajo razreševati tudi vse druge težave, ki nastanejo kot posledica uporabe drog: finančne
težave (pomoč pri pisanju prošenj za obročna odplačila ali odpise dolgov; pri začetku postopka osebnega stečaja,?), stanovanjski problemi
(pomoč pri iskanju ustrezne nastanitve), težave v partnerskih odnosih, težave s svojci, pridobivanju osebnih dokumentov, naslova stalnega
prebivališča, aktivno vključevanje med iskalce zaposlitve (zavod za zaposlovanje), pomoč pri iskanju zaposlitve, vključevanje v družbeno
koristna dela, pomoč pri aktivaciji za pridob
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomirane zdravstvenice (osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe (odločitev za substitucijski
program, detoksikacijo ali terapevtsko skupnost), informiranje in svetovanje v zvezi s tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), zdravstvena
pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), podpora pri rehabilitaciji in

Stran 113 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

reintegraciji v družbo, razdeljevanje sterilnega pribora za injiciranje in zamenjava igel, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v medicinskih
kontejnerjih, pomoč pri obrazložitvi zdravniškega izvida ipd.) so potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0046 - MOBILNA ENOTA - Svit Koper
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Opolnomočenje uporabnikov prepovedanih drog pri vključevanju na trg dela in njihova zdravstvena in socialna rehabilitacija ter usposabljanje
posredne ciljne skupine strokovnih delavcev na področju zdravstva, socialnega varstva ter NVO delujočih na področju prepovedanih drog,
študentov fakultet za socialno varstvo, bio-psihologije in študentov višje medicinske šole za delo na področju zmanjševanja škode, povezan z
uživanjem prepovedanih drog. Cilji terenskega dela z uporabniki prepovedanih drog so preseganje socialne izključenosti in stigmatizacije
uporabnikov, zmanjševanje tveganj zaradi količine ali načina zaužitih substanc, aktivacija uporabnikov v smeri reševanja morebitnih
zdravstvenih in socialnih stisk in pri pridobivanju občutka osebne moči pri doseganju življenjskih ciljev. Zgodnje reševanje potencialnih
zdravstvenih problemov ter preventivno vplivanje na nastanek novih. Bolj usklajen način delovanja na področju zdravstvene in socialne
rehabilitacije posameznikov, ki si želijo pridobiti veščine in sposobnosti za lažje vključevanje na trg dela in pri preseganju socialne izoliranosti.
Eden od pomembnejših načinov doseganja ciljev je čim bolj poglobljeno sodelovanje z uporabniki programa. Zagotavljanje pogojev za boljše
sodelovanje in večjo povezanost med socialnimi in zdravstvenimi službami, ki se ukvarjajo z uporabniki, kar bo izboljšalo učinkovitost storitev in
zagotovilo bolj celostno obravnavo za uporabnike.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomirane zdravstvenice (osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe (odločitev za substitucijski
program, detoksikacijo ali terapevtsko skupnost), informiranje in svetovanje v zvezi s tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), zdravstvena
pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), podpora pri rehabilitaciji in
reintegraciji v družbo, razdeljevanje sterilnega pribora za injiciranje in zamenjava igel, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v medicinskih
kontejnerjih, pomoč pri obrazložitvi zdravniškega izvida ipd.) so potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0047 - MOBILNA ENOTA - Zdrava pot
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Informiranje, svetovanje, zgodnja detekcija težav in zgodnje intervencije. Napotovanje v institucije zdravljenja - visokopražne programe reševanje problema zasvojenosti. Napotovanje v programe politike zaposlovanja ranljivih skupin v sodelovanju z zavodi za zaposlovanje in s
tem približati uporabnike trgu dela. Nuditi zdravstveno podporo, strokovno svetovanje o manj tveganem vedenju v zvezi z injiciranjem drog,
oskrbo ran, preprečevanjem prenosa nalezljivih bolezni, predavanja in delavnic, spremstvo v zdravstvene ustanove. Omogočiti delo v družbeno
korist, distribucija živilskih izdelkov, izmenjava igel, identifikacija sprememb na "sceni drog", kvalitetnejše življenje uporabnikov in preživljanje
prostega časa.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomirane zdravstvenice (osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe (odločitev za substitucijski
program, detoksikacijo ali terapevtsko skupnost), informiranje in svetovanje v zvezi s tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), zdravstvena
pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), podpora pri rehabilitaciji in
reintegraciji v družbo, razdeljevanje sterilnega pribora za injiciranje in zamenjava igel, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v medicinskih
kontejnerjih, pomoč pri obrazložitvi zdravniškega izvida ipd.) so potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0048 - ZDRAVSTVENA REHABILITACIJA - UPK LJ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Kontinuirano spremljanje in spodbujane uporabnikov pri uveljavljanju socio-rehabilitacijskega načrta v njihovem okolju. Motiviranje k pristopu
delovne rehabilitacije, graditve nove socialne mreže s pomočjo NVO, socialnimi podjetji in drugimi institucijami. Zagotavljanje tesnejšega sitka z
uporabniki v njihovem okolju, omogočanje različnih oblik pomoči (socio-terapevtska in telesna rehabilitacija). Usposabljanje strokovnjakov, da
pomagajo uživalcem novih psihoaktivnih snovi. Omogočiti širšo obravnavo uporabnikov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomiranega zdravstvenika (ocenjevanje spretnosti in sposobnosti uporabnikov, ocenjevanje ožjega bivanjskega okolja
uporabnikov, učenje in trening dnevnih aktivnosti, namenskih in smiselnih aktivnosti, pomoč in podpora pri vključevanju v lokalno skupnost,
predstavitev programov zdravljenja in motiviranje za pozitivne vedenjske spremembe, ponovno vključevanje v delovno in izobraževalno okolje,
priprava na hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v
zdravstvene ustanove, informiranje in svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje)
so potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0049 - MOBILNA AMBULANTA - ZD Ptuj
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela in zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov prepovedanih drog in novih
psihoaktivnih snovi. Prispevanje k zmanjševanju povpraševanja po prepovedanih droga in novih psihoaktivnih snovi in k omejevanju števila
okuženih s HIV in Hepatitisom B in C, ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi.
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Zagotavljanje storitev v okviru programov preventivnih aktivnosti, terenskega dela in zmanjševanja škode, programov informiranja in
svetovanja v mobilni ambulanti, okrepljen razvoj, program zgodnje detekcije in intervencije in zdravstvene, ter socialne rehabilitacije za ciljne
skupine. Vzpostavitev stika z večjim številom uporabnikov, predvsem s tistimi, ki še niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita
populacija uporabnikov). Terensko delo se bo izvajalo s kombijem, v katerem bosta pisarna in priročni ambulanti del, prilagojen za aktivnosti
znotraj programa.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomiranih zdravstvenikov in medicinskega tehnika (razdeljevanje substitucijskega zdravila, informiranje in svetovanje v zvezi s
tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), nevezano testiranje za morebitne okužbe z virusi hepatitisa in HIV-a. zdravstvena pomoč pri nujnih
intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb uporabnikov, prevezovanje, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), skupinsko in individualno delo z
uporabniki, osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe, podpora pri rehabilitaciji in reintegraciji v družbo) so
potekale v skladu z načrtom.

2711-17-0050 - MOBILNA AMBULANTA - ZD SG
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Mobilna ambulanta se bo uporabljala v statistični regiji Koroška, ki se sooča z razpršeno poselitvijo in težko dostopnim terenom. Cilj projekta je
implementacija in preizkus celovitega Programa za substitucijsko zdravljenje v mobilni ambulanti v ruralnem okolju z namenom povečati
dostopnost programa uporabnikom, zagotoviti kontinuirano obravnavo ter omogočiti celostni pristop pri obravnavi uporabnikov in tistih
posameznikov z ruralnega območja, ki še niso vključeni v program zdravljenja ali pomoči.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Aktivnosti diplomiranih zdravstvenikov in medicinskega tehnika (razdeljevanje substitucijskega zdravila, informiranje in svetovanje v zvezi s
tveganimi vedenji (injiciranje, spolnost, idr.), nevezano testiranje za morebitne okužbe z virusi hepatitisa in HIV-a. zdravstvena pomoč pri nujnih
intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb uporabnikov, prevezovanje, svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil, obiski na domu v primerih
onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.), svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na
hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.), pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, informiranje in
svetovanje za uporabnike na temo skrbi za zdravje (zdrava prehrana, osebna higiena, psihofizično zdravje), skupinsko in individualno delo z
uporabniki, osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe, podpora pri rehabilitaciji in reintegraciji v družbo) so
potekale v skladu z načrtom.

2711-17-1056 - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - SOPA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti
odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno
tudi zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo pri opuščanju
čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podpremo za izhod na trg delovne sile. Predlagan pristop predpostavlja sodelovanje
deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, NVO in drugih deležnikov, katerih področja dela oz. programi obravnavajo ranljive
populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije. Cilji operacije 1.
Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni: Cilj
se nanaša na celostno zastavljena izobraževanja tako predstavnikov različnih strokovnih profilov in področij delovanja (zdravstveni in socialni
sektor ter NVO in predstavniki množičnih medijev) kot tudi NIJZ kadra za namene oblikovanja novega pristopa za obravnavo oseb, ki tvegano in
škodljivo pijejo, oz. naslavljanje alkoholne problematike v skupnosti. 2. Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave
v skupnosti: Strokovnjake z različnih področjih (zdravstveni sektor, socialni sektor, NVO) bomo najprej usposobili za izvajanje individualne
obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola. Nato bomo aplicirali pristop v določenem pilotnem obdobju v 18 LO po vsej Sloveniji (12
KRVS in 6 KRZS). LO se nanaša na sodelujoči zdravstveni dom, center za socialno delo, urad Zavoda za zaposlovanje RS, NVO (9 področij
delovanja na regijo) in ostale deležnike v lokalni skupnosti (občina in policija). 3. Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o
alkoholu v množi
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019:
• izvedene so bile fokusne skupine z novinarji in uredniki za pripravo smernic za odgovorno poročanje o alkoholu;
• izvedena so bila usposabljanja in evalvacija KU2 za področja: dentalna medicina, ginekologija in porodništvo, urgentna in transfuzijska
medicina ter otorinolaringologija;
• pripravila so se gradiva in izvedlo se je izobraževanje za izvajalce delavnic Zdravi odnosi;
• uspešno izveden sestanek s predstavniki MDDSZ glede njihove aktivne udeležbe, možnosti izplačil in medsektorskega dobrega sodelovanja;
• uspešno izveden sestanek Usmerjevalnega odbora SOPA;
• novembra 2019 začetek izvajanja pilota delavnic;
• izvedba skupnega srečanja izvajalcev projekta SOPA (KU1, KU 2, KU 3) z vsemi deležniki na projektu, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 3. 12.
2019;
• za podaljšanje projekta, za obdobje 9 mesecev, je bila pripravljena nova časovnica aktivnosti projekta;
• izvedba številnih medijskih aktivnosti.

2711-18-0015 - Nadgradnja preventivnih programov - OZG
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. OZG OE ZD Kranj, izbran kot velik ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v OE ZD Kranj, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v OE ZD
Kranj, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v OE ZD Kranj, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v OE ZD Kranj, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju OE ZD Kranj in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v OE ZD Kranj in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. Mestni občini Kranj.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V javnem zavodu Osnovno zdravstvo gorenjske (OZG) – ZD Kranj se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim
standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih
bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje
neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti
do ranljivih skupin. Dodatne preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov
otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v OZG:
- strokovna skupina za preventivo
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov ter
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-0016 - Nadgradnja preventivnih programov - Ajdovščina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Ajdovščina, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Ajdovščina, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Ajdovščina, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Ajdovščina, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v
zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Ajdovščina, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD
Ajdovščina in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD
Ajdovščina in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Ajdovščina.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Ajdovščina je vzpostavila integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Ajdovščina:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0017 - Nadgradnja preventivnih programov - Brežice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Brežice, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
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Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Brežice, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Brežice, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Brežice, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Brežice, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Brežice in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Brežice in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Brežice.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Brežice se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Brežice:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izdelana ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih.

2711-18-0018 - Nadgradnja preventivnih programov - Črnomelj
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva,vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih ZD Črnomelj (konzorcij z ZD Metlika), izbran kot srednji ZD bo izvajal
projekt v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Črnomelj (konzorcij z ZD Metlika), vzpostavitev
integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Črnomelj (konzorcij z ZD Metlika), vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v
ZD Črnomelj (konzorcij z ZD Metlika), izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Črnomelj (konzorcij z
ZD Metlika), zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Črnomelj (konzorcij z ZD Metlika) in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Črnomelj
(konzorcij z ZD Metlika) in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Črnomelj in občini Metlika.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Črnomelj se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Črnomelj:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih.

2711-18-0019 - Nadgradnja preventivnih programov - Postojna
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike,izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni
ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Postojna, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Postojna, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Postojna, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Postojna, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Postojna, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Postojna in
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vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Postojna in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Postojna.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Postojna je vzpostavila integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Postojna:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedena je bila ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih, Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in
senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom ukrepov ter zagotovljena vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0020 - Nadgradnja preventivnih programov - Gornja Radgona
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Gornja Radgona, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Gornja Radgona, vzpostavitev integriranega centra za krepitev
zdravja v ZD Gornja Radgona, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Gornja Radgona, izvedba ukrepov za
zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Gornja Radgona, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na
gravitacijskem območju ZD Gornja Radgona in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po
modelu skupnostnega pristopa v ZD Gornja Radgona in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Gornja Radgona.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Gornja Radgona je vzpostavila integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene
opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne
preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim
poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Gornja Radgona:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ter
- zagotovljena vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja (po potrebi).

2711-18-0021 - Nadgradnja preventivnih programov - Idrija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Idrija, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Idrija, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Idrija,
vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Idrija, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi
ranljivih skupin v ZD Idrija, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Idrija in vzpostavitev Lokalne
skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Idrija in pripadajoči lokalni skupnosti,
tj. občini Idrija.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Idrija se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
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lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Idrija:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- vključenost tolmača za znakovni jezik,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov:
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-0022 - Nadgradnja preventivnih programov - Ivančna Gorica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Ivančna Gorica, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski
regiji Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Ivančna Gorica, vzpostavitev integriranega centra za krepitev
zdravja v ZD Ivančna Gorica, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Ivančna Gorica, izvedba ukrepov za
zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Ivančna Gorica, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na
gravitacijskem območju ZD Ivančna Gorica in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu
skupnostnega pristopa v ZD Ivančna Gorica in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Ivančna Gorica.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Ivančna Gorica se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene
opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne
preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim
poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Ivančna Gorica:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izdelana ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih.

2711-18-0023 - Nadgradnja preventivnih programov - Izola
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Izola, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Izola, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Izola,
vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Izola, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi
ranljivih skupin v ZD Izola, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Izola in vzpostavitev Lokalne
skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Izola in pripadajoči lokalni skupnosti,
tj. občini Izola.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Izola je vzpostavila integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti za ustanovitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju lokalne
skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne obravnave tudi
izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi
otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
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Vzpostavljene so nove strukture v ZD Izola:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov,
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-0024 - Nadgradnja preventivnih programov - Kamnik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Kamnik, izbran kot srednji ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Kamnik, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Kamnik, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Kamnik, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Kamnik, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Kamnik in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Kamnik in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Kamnik.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Kamnik se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Kamnik:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0025 - Nadgradnja preventivnih programov - Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Kočevje, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Kočevje, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Kočevje, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Kočevje, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Kočevje, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Kočevje in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Kočevje in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Kočevje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Kočevje se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Kočevje:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
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- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0026 - Nadgradnja preventivnih programov - Lenart
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Lenart, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Lenart, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Lenart,
vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Lenart, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi
ranljivih skupin v ZD Lenart, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Lenart in vzpostavitev
Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Lenart in pripadajoči lokalni
skupnosti, tj. občini Lenart.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Lenart se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Lenart:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov ter
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0027 - Nadgradnja preventivnih programov - Logatec
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Logatec, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Logatec, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Logatec, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Logatec, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Logatec, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Logatec in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Logatec in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Logatec.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Logatec se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Logatec:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
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- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov ter
- zagotovljena vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja (po potrebi).

2711-18-0029 - Nadgradnja preventivnih programov - Maribor
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Maribor, izbran kot velik ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Maribor, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Maribor, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Maribor, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Maribor, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Maribor in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Maribor in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. Mestni občini Maribor.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Maribor se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Maribor:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov ter
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0030 - Nadgradnja preventivnih programov - Murska Sobota
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Murska Sobota, izbran kot velik ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Murska Sobota, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v
ZD Murska Sobota, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Murska Sobota, izvedba ukrepov za zagotavljanje
enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Murska Sobota, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem
območju ZD Murska Sobota in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega
pristopa v ZD Murska Sobota in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Murska Sobota.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Murska Sobota se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Dodatne preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s
posebnim poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Murska Sobota:
- strokovna skupina za preventivo
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ter
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0032 - Nadgradnja preventivnih programov - Nova Gorica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD osnovno varstvo Nova Gorica, izbran kot velik ZD bo izvajal projekt v
Kohezijski regiji Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD osnovno varstvo Nova Gorica, vzpostavitev
integriranega centra za krepitev zdravja v ZD osnovno varstvo Nova Gorica, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD
osnovno varstvo Nova Gorica, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD osnovno varstvo Nova
Gorica, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD osnovno varstvo Nova Gorica in vzpostavitev
Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD osnovno varstvo Nova
Gorica in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. Mestni občini Nova Gorica.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Nova Gorica se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene
opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne
preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim
poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Nova Gorica:
- strokovna skupina za preventivo,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0033 - Nadgradnja preventivnih programov - Ormož
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike,izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni
ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Ormož, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Ormož, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Ormož, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Ormož, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Ormož, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Ormož in vzpostavitev
Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Ormož in pripadajoči lokalni
skupnosti, tj. občini Ormož.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Ormož se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Ormož:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom
ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ter
- zagotovljena vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja (po potrebi).

2711-18-0034 - Nadgradnja preventivnih programov - Piran
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
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zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Piran, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Zahodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Piran, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Piran,
vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Piran, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi
ranljivih skupin v ZD Piran, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Piran in vzpostavitev Lokalne
skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Piran in pripadajoči lokalni skupnosti,
tj. občini Piran.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Piran se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Piran:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnikče posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-0037 - Nadgradnja preventivnih programov - Slovenj Gradec
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD Dravograd), izbran kot srednji ZD bo
izvajal projekt v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD
Dravograd), vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD Dravograd), vključitev ranljivih skupin v
preventivno zdravstveno varstvo v ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD Dravograd), izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD Dravograd), zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na
gravitacijskem območju ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD Dravograd) in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje
neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Slovenj Gradec (konzorcij z ZD Dravograd) in pripadajoči lokalni skupnosti, tj.
občini Slovenj Gradec in občini Dravograd.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Slovenj Gradec se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene
opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne
preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim
poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Slovenj Gradec:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0038 - Nadgradnja preventivnih programov - Slov. Bistrica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Slovenska Bistrica, izbran kot srednji ZD bo izvajal projekt v Kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Slovenska Bistrica, vzpostavitev integriranega centra za krepitev
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zdravja v ZD Slovenska Bistrica, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Slovenska Bistrica, izvedba ukrepov za
zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Slovenska Bistrica, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na
gravitacijskem območju ZD Slovenska Bistrica in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po
modelu skupnostnega pristopa v ZD Slovenska Bistrica in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Slovenska Bistrica.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V ZD Slovenska Bistrica se je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene
opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne
preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim
poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Slovenska Bistrica:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju ter
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja.

2711-18-0039 - Nadgradnja preventivnih programov - Slov. Konjice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Slovenske Konjice, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Slovenske Konjice, vzpostavitev integriranega centra za krepitev
zdravja v ZD Slovenske Konjice, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Slovenske Konjice, izvedba ukrepov za
zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin v ZD Slovenske Konjice, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na
gravitacijskem območju ZD Slovenske Konjice in vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po
modelu skupnostnega pristopa v ZD Slovenske Konjice in pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Slovenske Konjice.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Slovenske Konjice je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo
preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom.
Potekajo aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene
opolnomočenju lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne
preventivne obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim
poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Slovenske Konjice:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana strategija ZD in akcijski načrt za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov.

2711-18-0040 - Nadgradnja preventivnih programov - Šentjur
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Šentjur, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Šentjur, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Šentjur, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Šentjur, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Šentjur, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Šentjur in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Šentjur in
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Šentjur.

Stran 125 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Šentjur je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Šentjur:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov.

2711-18-0041 - Nadgradnja preventivnih programov - Trebnje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva,vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Trebnje, izbran kot majhen ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Trebnje, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD
Trebnje, vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Trebnje, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni
oskrbi ranljivih skupin v ZD Trebnje, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Trebnje in
vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Trebnjein
pripadajoči lokalni skupnosti, tj. občini Trebnje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Trebnje je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Trebnje:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov.

2711-18-0042 - Nadgradnja preventivnih programov - Velenje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni
zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Velenje, izbran kot velik ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Velenje, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Velenje,
vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Velenje, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi
ranljivih skupin v ZD Velenje, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Velenje in vzpostavitev
Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Velenje in pripadajoči lokalni
skupnosti, tj. Mestni občini Velenje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Velenje je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
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aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Velenje:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov.

2711-18-0043 - Nadgradnja preventivnih programov - Žalec
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen javnega razpisa je krepitev javnozdravstvene vloge ZD, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike,izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni
ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. ZD Žalec, izbran kot srednji ZD bo izvajal projekt v Kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija, katerega cilji so: vzpostavitev novih struktur v ZD Žalec, vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v ZD Žalec,
vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo v ZD Žalec, izvedba ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi
ranljivih skupin v ZD Žalec, zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti na gravitacijskem območju ZD Žalec in vzpostavitev Lokalne
skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD Žalec in pripadajoči lokalni skupnosti,
tj. občini Žalec.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
ZD Žalec je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja z interdisciplinarnim standardnim timom, ki izvaja nadgradnjo preventivnih
programov za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Potekajo
aktivnosti na podlagi novo ustanovljene Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, namenjene opolnomočenju
lokalne skupnosti za varovanje zdravja in doseganje večje enakosti v zdravju ter dostopnosti do ranljivih skupin. Dodatne preventivne
obravnave tudi izvaja patronažna služba ter dodaten kader za nadgrajeno preventivnih pregledov otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom
na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.
Vzpostavljene so nove strukture v ZD Žalec:
- strokovna skupina za preventivo,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,
- koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.
Izvedene so bile naslednje aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin:
- ocena stanja ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih,
- vključenost tolmača/medkulturnega mediatorja,
- izdelana Strategija in akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- izvedena presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim
predlogom ukrepov.

2711-18-0052 - MoST - Skupnostni pristop za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Pričakovani učinki MoST se kažejo v implementaciji skupnostnega pristopa v 25 zdravstvenih domovih z nadgradnjo preventivnih programov s
posebnim poudarkom na zmanjšanju neenakosti v zdravju. Ob tem bo potekala okrepitev osnovne zdravstvene dejavnosti in njenih kapacitet na
področju krepitve zdravja in preventive. Nazadnje se bodo učinki kazali na področju implementacije javnozdravstvene vloge zdravstvenega
doma na področju proaktivne in organizirane skrbi za zdravje populacije, ki jo pokriva. Cilji operacije MoST so: krepiti obstoječe in izgraditi nove
kapacitete v ZD in lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventive ter integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja
neenakosti v zdravju, usposobiti strokovnjake z NIJZ za upravljanje nadgradenj preventivnih programov na nacionalni in regionalni ravni,
organizacijsko-vsebinsko usmerjati ZD s pripadajočimi lokalnimi skupnostmi pri izvajanju operacije Nadgradnja in razvoj PP, razviti strategijo
komuniciranja v podporo izvajanju integrirane preventive KB (v nadaljevanju kronične bolezni) in zmanjšati neenakosti v zdravju za vse
populacijske skupine, razviti in implementirati nadgradnjo preventivnih programov ter integrirane preventive kroničnih bolezni pri različnih
populacijskih skupinah, izdelati analizo stanja in oceno potreb na področju ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, pripraviti
sistemski predlog za vzpostavitev medkulturnega mediatorstva v zdravstvu in razviti algoritem integracije lokalne, regijske in nacionalne ravni za
premoščanje sistemskih ovir v dostopu do zdravstvenega sistema in znotraj njega pri ranljivih populacijskih skupinah po modelu skupnostnega
pristopa.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Upravičenca projekta MoST sta Ministrstvo za zdravje (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za zagotovitev strokovne podpore in
usklajenega ter uspešnega izvajanja projekta Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem
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varstvu in lokalnih skupnostih v vseh vključenih okoljih, ki se izvaja v 25 zdravstvenih domovih ter pripadajočih lokalnih skupnostih. MZ je
izvedel tri projektna delovna srečanja z izvajalci iz zdravstvenih domov in lokalnih skupnosti. Do zaključka projekta (31. 8. 2020) bo realiziral še
eno zadnje delovno srečanje z izvajalci zdravstvenih domov in lokalnih skupnosti, s poudarkom o predstavitvi evalvacije projekta in s tem
dosegel v celoti kazalnik (4).
NIJZ je izvedel v celoti: usposabljanja za regijski tim z OE NIJZ za upravljanje nadgradenj preventivnih programov, usposabljanje timov v
zdravstvenih domovih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov in analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Delno je realiziral usmerjevalna srečanja za podporo zdravstvenim domovom pri implementaciji projektnih aktivnosti, do zaključka projekta (31. 8.
2020) bo izvedel še 8 usmerjevalnih srečanj na Vzhodu, medtem ko so na Zahodu že v celoti realizirali srečanja.

2711-19-0015 - ZaPiS - Dvig zdravstvene pismenosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen operacije ZaPiS je izvesti raziskavo za oceno zdravstvene pismenosti populacije in ob pomoči projektnega tima pregledati aktivnosti
zdravstvenega sistema ter na podlagi pridobljenih rezultatov ustvariti in preizkusiti orodja za dvig zdravstvene pismenosti, ki bodo podlaga za
oblikovanje nacionalne strategije za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti. Dolgoročni in temeljni cilj je zagotoviti usklajene aktivnosti za
dvig zdravstvene pismenosti populacije pacientov s kroničnimi boleznimi ali stanji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bila za projekt Dvig zdravstvene pismenosti pripravljena, oddana in potrjena razpisna dokumentacija. Dne 13. novembra 2019 smo
prejeli Odločitev o podpori št. 9-1/3/MZ/0. Implementacija projektnih aktivnosti je v začetni fazi. Vključili smo se v mrežo M-POHL in podpisali
Sporazum o skupnem projektu RZP19 (Raziskava zdravstvene pismenosti prebivalstva 2019-2021), pod okriljem katere bo potekala raziskava za
oceno zdravstvene pismenosti slovenske populacije. Udeležili smo se dveh sestankov M-POHL mreže in ene mednarodne konference o
zdravstveni pismenosti. Objavljeno in uspešno zaključeno je bilo javno naročilo za izvedbo Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 2020.

20 - SOCIALNA VARNOST
2008 - Dolgotrajna oskrba
200801 - Dolgotrajna oskrba
Opis podprograma
Glede na demografsko sestavo smo kohezijska sredstva namenili tudi vzpostavitvi enotnega sistema dostopnih in kakovostnih integriranih
storitev dolgotrajne oskrbe za tiste, odrasle, pretežno starejše osebe, ki ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Storitve v času trajanja
projekta upravičenci prejemajo brezplačno . ESS sredstva smo namenili izvedbi pilotnih projektov, usposabljanju strokovnega osebja za izvedbo
integriranih skupnostnih storitev za starejše prebivalstvo ter prilagoditvi in preoblikovanju obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop
novih izvajalcev za zagotovitev skupnostih storitev in programov za starejše. Glavni namen operacije je razvoj modela skupnostnih oblik storitev
dolgotrajne oskrbe za vse odrasle, pri čemer strmimo k realizaciji naslednjih ciljev: - organizacija usposabljanja za strokovne sodelavce na enotni
vstopni točki, da bodo usposobljeni za uporabo novega integriranega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, - organizacija
interdisciplinarnega usposabljanja za izvajalce dolgotrajne oskrbe tako v pilotnih okoljih kot za izbrane izvajalce na razpisu za prilagoditev in
preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, priprava in organizacija standardiziranega usposabljanja za neformalne oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih, - evalvacija
rešitev, mehanizmov in orodij v pilotnih okoljih v sodelovanju z izbranimi izvajalci, - koordinacija aktivnosti med pilotnimi okolji - koordinacija
prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks pri razvoju novih storitev (skupnostna oskrba, ohranjanje samostojnosti, demenca, paliativa) v okviru
preoblikovanja obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov in diseminacija oziroma širjenje informacij, obveščanje in promocija projektnih rezultatov.

1541-15-S026 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo
Opis skupine projektov
Predvidene so investicije v zdravstveno in socialno infrastrukturo. Glavni namen teh investicij je izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev
oskrbe.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

3.720.022,33

3.500.976,70

3.500.976,70

94,11

PV

Proračunski viri

20.847.888,60

6.577.976,28

6.577.976,28

31,55

Neposredni učinki
C6986 - Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe
Prispeva k rezultatu: C6881 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
zmanjšanju neenakosti pri zdravst
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k izboljšanju kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k rezultatu vlaganja v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do
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družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08641 Število enot, v katere je bilo investirano V

I08659 Število enot, v katere je bilo investirano Z

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

Število 2014

Število 2014

0,00

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2015

0,00

2016

5,00

2017

0,00

0,00

2018

15,00

6,00

2019

51,00

18,00

2015

0,00

2016

5,00

2017

0,00

0,00

2018

11,00

3,00

2019

9,00

11,00

0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08641 Število enot, v katere je bilo investirano V"
V letu 2019 so bili zaključeni centri za krepitev zdravja v Trebnjem, Lenartu, Kočevju, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Žalcu in
Velenju. Zaključenih je bilo torej nadaljnjih 8 od skupno 16 centrov za krepitev zdravja, planiranih v vzhodni kohezijski regiji (v letu 2018 je bilo
dokončanih 5 centrov). Z izvedenimi investicijami so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08659 Število enot, v katere je bilo investirano Z"
V letu 2019 so bili zaključeni centri za krepitev zdravja v Logatcu, Idriji, Ajdovščini, Kranju in Novo Gorici. Zaključenih je bilo torej nadaljnjih 5
od 8 centrov za krepitev zdravja, planiranih v zahodni kohezijski regiji (v letu 2018 sta bila dokončana 2 centra). Z izvedenimi investicijami so
tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in omogočeno izvajanje preventivnih programov,
vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela. Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev projektov
2711-16-0001 - ZIM Stara gora
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je gradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti v okviru Splošne bolnišnice ?Dr. Franca Derganca? Nova
Gorica in sicer nadomestitev ter dopolnitev kapacitet Oddelka za invalidno mladino. Predvidena je rušitev obstoječih paviljonov in novogradnja
z navezavo na paviljon 4, ki se kasneje primerno reorganizira. Potrebna bo delna rekonstrukcija komunalnih vodov, zagotovitev požarne varnosti
objekta (bazen ali primerna infrastruktura), utrjevanje terena... V novogradnji in v obstoječem paviljonu (paviljon 4) se kot dislocirana SB NG
enota organizira Oddelek za invalidno mladino. Nova programska shema predvideva cca 2.410,00 m2 neto površin, od tega je cca 910 m2 neto
površin zagotovljeno v obstoječem objektu (paviljon 4), v novogradnji pa 1.500,00 m2. Osnovni cilj investicije je ustvariti kakovostno
prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija v Oddelku za invalidno mladino.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvajalec je v mesecu januarju in februarju 2019, osmem in devetem mesecu gradnje, izvedel zidanje opečnatih sten, izdelavo opaža, vgradnjo
armature in betona v stopnišče kleti in pritličja. Izvedel in zakrpal je utore za elektro in strojne inštalacije. Izvedena je bila vertikalna in
horizontalna hidroizolacija čez temeljne plošče in okoli objekta. Strojno so bili izkopani jarki za izvedbo ozemljitve objekta, izvedena je bila fekalna
kanalizacija in drenažna os 1. V mesecih marec in april 2019 je izvajalec izvajal dela v kleti objekta, in sicer opaž za steno kleti – maska kleti,
vgradnjo toplotne izolacije in armature ter betona v steno kleti, izvedena je bila hidroizolacija in termoizolacija kletnih prostorov ter estrihi.
Vgrajeno je bilo talno ogrevanje. Po celem objektu so bile zidane opečnate stene s stenskimi ometi zidov. Vgrajeno je bilo stavbno pohištvo –
zunanja okna in vrata. Izvedena so bila tudi dela na strehi, opaž, vgradnja armature in betona v strešno ploščo, montaža prelivov v atiki strehe,
vgradnja strešnih požiralnikov. V aprilu je bila dobavljena in položena protidrsna talna keramika in nadaljevanje talnega ogrevanja, izvedeno je
bilo kitanje zidov in izgradnja evakuacijskega mostu. Na strehi so bili izvedeni vsi sloji hidroizolacije in toplotne izolacije ravne strehe.
Pripravljena je bila tudi plošča za nadstrešek za klimate.
V poletnih mesecih, to je maj, junij in julij 2019 je izvajalec začel z zaključnimi deli. Izvedena so bila slikoplekarska dela po celem objektu,
montirani so bili stropovi iz mavčnokartonskih plošč, montiran je bil sistem Armstrong. Izvedena so bila keramičarska dela in nadaljevanje
montaže stavbnega pohištva – evakuacijska vrata. Po kopalnicah je bila montirana sanitarna oprema. V okviru elektro in strojnih del je bila
izvedena montaža strojnice, plinske postaje, toplotne postaje in izvedba vseh vrst instalacij (vodovodnih, medicinskih plinov, hlajenja,
prezračevanja). Zaključena je bila požarna zanka, kontrole pristopa, sestrski klici, splošna razsvetljava, varnostna razsvetljava in sistem CNS. Na
strehi so bili montirani klimati in kanali za prezračevanje. Izveden je bil strelovod na strehi in v fasadi. Vezano na zunanjo ureditev je bila izdelana
drenaža, položeni so bili robniki in plato na mestu vgradnje betonskih tlakovcev. Montiran je bil jekleni HOP profil kot podkonstrukcija za dimnik.
V avgustu 2019, petnajstem mesecu gradnje, so se na objektu izvajala naslednja zaključna dela: zaključevanje stropov, izvedba zaključnega sloja
fasade, polaganje tlakovcev, izdelava podloge za izvedbo tartan podloge, izdelava gabionov, montaža zunanjih stopnic in montaža stavbnega
pohištva – žaluzije. Izvedene so bile meritve in zagoni vseh sistemov ter fino montaža občutljive opreme. V mesecu septembru in oktobru so bili
izvedeni pregledi in odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti.
Tehnični pregled izvedenih del je bil opravljen dne 9. 10. 2019. Dne 22. 10. 2019 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Dne 24. 10. 2019 je bila
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izvedena primopredaja investicije. Vsa dela so bila izvedena po pogodbi, v pogodbenem roku in po predpisih in pravilih stroke.

2711-17-0027 - Energetska sanacija - SB Trbovlje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega
energetskega upravljanja v SB Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti. Cilji investicijskega
projekta so: - zagotoviti celovito prenovo treh stavb; - stroške energetske prenove stavb kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi
projekta; - izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije; - zmanjšati emisije
ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in posledično blažitev podnebnih sprememb; izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih; zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni ter optimirati delovanje
hladilnih sistemov; - izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike teh stavb (zaposlene in paciente). Da bodo opisani cilji investicijskega
projekta doseženi, bo potrebno izvesti: - vgradnjo toplotne izolacije proti strehi stavb, površina 3.023 m2 ; - zamenjavo dotrajane strešne kritine
na upravni stavbi 378 m2; - sanacijo fasade, površina 4.055 m2; - zamenjavo oken in žaluzij , površine 250 m2; - sanacijo temeljev po celotnem
obodu stavbe 382 m1; - zamenjavo radiatorjev 250 kos; - vgradnjo termostatskih ventilov 250 kos in hidravlično uravnoteženje ; - celotno
sanacijo treh toplotnih postaj; - vgradnjo solarnega sistema za pripravo STV 150 m2; - prezračevanje bolniških sob in ambulant; - vgradnjo
varčnih žarnic, senzorjev in sanacijo elektro omar; - CNS, obvezni monitoring-poročanje 5 let.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V časovnici izvedbe je bil projekt predstavljen v Bruslju kot zelo uspešen v 2. finančni perspektivi porabe sredstev iz kohezijskega sklada EU.

2711-18-0045 - Informacijska podpora - preventivni centri
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni namen operacije je informacijsko podpreti integrirano preventivo v zdravstvenih domovih, v okviru katere se preventivna dejavnost
razvija, upravlja in neprestano izboljšuje. Koncept rešitve bo realiziran na način spletne centralne, oblačne rešitve, kjer uporabniki vnašajo
podatke preko spletnega brskalnika. Oblačna rešitev bo integrirana z obstoječimi rešitvami eZdravja (zVEM, eNaročanje, Varnostna shema, ...).
Razvita rešitev bo omogočala: - sistematično spremljanje uspešnosti preventivnih intervencij, - pohitritev procesov dela v Centrih za krepitev
zdravja in podprla in okrepila komuniciranje med izvajalci, - napotovanje pacienta, spremljanje pacienta, povratna informacija o uspešnosti
pacienta v obravnavi, zgodovina obravnav pacienta in vpogled v klinično pot pacienta.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Dokončanje specifikacij za JN in izvedba JN za izdelavo informacijske rešitve IPPO. Razvoj, testiranje in izdelava rešitve IPPO. Usposabljanje
uporabnikov IPPO. Izdelava specifikacij in JN za nakup manjkajoče opreme (strežnik, podatkovna baza,...). Upravljanje, komuniciranje in
poročanje v okviru operacije.
Investicijski program projekta je predvideval pričetek projekta z začetkom leta 2018, vendar je bila pogodba C2711-18-033117 o sofinanciranju
operacije in s tem omogočene možnosti za pričetek izvajanja aktivnosti podpisana šele v maju 2018, zato se je zaradi kasnejšega začetka od
prvotno predvidenega zamaknila izvedba in realizacija posameznih aktivnosti. Prav tako je realizacijo zamaknila nepripravljenost informacijske
rešitve Spremljanja zunajbolnišničnih obravnav (SZBO), potreba po dodatnih testiranjih ter usposabljanju uporabnikov. Ob izdelavi ocene
učinka in varnostnega pregleda je bilo zaznano tveganje povezano s kakovostjo in varnostjo, kar je prav tako vplivalo na zamik realizacije.

2711-18-0049 - Energetska sanacija - SB Novo mesto
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo
bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oz. klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova
sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe. Cilji investicije v energetsko sanacijo so: - z energetskega vidika
posodobiti stavbni plašč in instalacijske sisteme; - zmanjšati specifično porabo primarne energije; - zmanjšati specifične stroške za nakup
energentov; - poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške; - prispevati k zmanjšanju
obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini; - zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavbe.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2020 je izvedba začeta po Uvedbi v delo 8.11.2019, ko je bil naročen jeklen nizkotemperaturni plamenični dimnocevni kotel kompaktne
trivlečne izvedbe (izmenično kurjenje na olje in plin) - po naročilu dimenzij, ki je bistvo predmetne sanacije.

2711-18-2001 - ZD Trebnje - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
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zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2003 - ZD Postojna - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil že v letu 2018. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma
in omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2004 - ZD Ajdovščina - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2005 - ZD Črnomelj - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 je bil izveden postopek javnega naročanja za gradnjo. Izbrani izvajalec je z deli začel v zadnjem kvartalu 2019 in bo zaključil v letu
2020, čemur bo sledilo opremljanje objekta. Tekom izvajanja projekta je občina zaprosila za podaljšanje dela ali celotne dinamike v leto 2020, saj iz
objektivnih vzrokov (nepredvidenih dodatnih pridobivanj soglasij k projektni dokumentaciji, neuspešni postopki javnega naročanja, ipd.)
projekta ni bilo mogoče zaključiti v leto 2019.

2711-18-2006 - ZD Slovenj Gradec - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2007 - ZD Slovenska Bistrica - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2008 - ZD Žalec - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2010 - ZD Murska Sobota - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2011 - ZD Velenje - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2012 - ZD Maribor - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bili izvedeni postopki javnega naročanja za gradbena dela ter tudi izvedena vsa gradbena dela. V letu 2019 se je izvajal tudi
postopek javnega naročanja za računalniško in drugo tehnično opremo. V letu 2020 bo tako izvedena dobava te opreme ter nabavljena
pohištvena oprema. Tekom izvajanja projekta je občina zaprosila za podaljšanje dela ali celotne dinamike v leto 2020, saj iz objektivnih vzrokov
(nepredvidenih dodatnih pridobivanj soglasij k projektni dokumentaciji, neuspešni postopki javnega naročanja, ipd.) projekta ni bilo mogoče
zaključiti v leto 2019.

2711-18-2013 - ZD Kranj - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
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skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2014 - ZD Nova Gorica - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2016 - ZD Idrija - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2017 - ZD Logatec - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2018 - ZD Slovenske Konjice - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil že v letu 2018. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma
in omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2020 - ZD Kočevje - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
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nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2021 - ZD Lenart - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je v letu 2019 zaključil. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in
omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

2711-18-2022 - ZD Gornja Radgona - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izveden je bil postopek javnega naročanja za gradnjo in junija 2019 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Gradbena dela tečejo v skladu s
terminskim planom. Izveden je bil prizidek , streha in večji del fasade. Nadaljujejo se dela v notranjosti stavbe (instalacije). Ostale aktivnosti
bodo izvedene v letu 2020. Tekom izvajanja projekta je občina zaprosila za podaljšanje dela ali celotne dinamike v leto 2020, saj iz objektivnih
vzrokov (nepredvidenih dodatnih pridobivanj soglasij k projektni dokumentaciji, neuspešni postopki javnega naročanja, ipd.) projekta ni bilo
mogoče zaključiti v leto 2019.

2711-18-2023 - ZD Piran - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gradnja se je začela aprila 2019 in bo končana predvidoma junija 2020, čemur bo sledilo opremljanje objekta. Tekom izvajanja projekta je občina
zaprosila za podaljšanje dela ali celotne dinamike v leto 2020, saj iz objektivnih vzrokov (nepredvidenih dodatnih pridobivanj soglasij k projektni
dokumentaciji, neuspešni postopki javnega naročanja, ipd.) projekta ni bilo mogoče zaključiti v leto 2019.

2711-18-2024 - ZD Šentjur - Center za krepitev zdravja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen sofinanciranja projekta je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne prostore in opremo. Krovni namen vsebinskega
dela projekta je namreč krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in
mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni (v
nadaljevanju KB) na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se je zaključil že v letu 2018. Z izvedeno investicijo so tako vzpostavljeni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma
in omogočeno izvajanje preventivnih programov, vključevanje ranljivih oseb v te programe, uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

1541-15-S029 - Izboljšanje dostopa do socialnih storitev
Opis skupine projektov
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Projekti bodo namenjeni aktivnostim za razvoj in pilotno izvedbo integriranih skupnostnih storitev za starejšo populacijo, razvoju in pilotni
izvedbi storitev v kontekstu deinstitucionalizacije na področju duševnega zdravja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

12.336.817,06

4.604.879,97

4.604.879,97

37,32

Neposredni učinki
C6980 - Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe
Prispeva k rezultatu: C6883 - Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z
zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošneg
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z organizacijo usposabljanj (za strokovne sodelavce na enotni vstopni točki, za izvajalce dolgotrajne oskrbe, za neformalne oskrbovalce in
prostovoljce), z evalvacijo rešitev, mehanizmov in orodij v pilotnih okoljih v sodelovanju z izbranimi izvajalci, , s koordinacijo prenosa znanja,
izkušenj in dobrih praks pri razvoju novih storitev (skupnostna oskrba, rehabilitacija, demenca, paliativa), z diseminacijo oziroma širjenjem
informacij, obveščanjem in promocijo projektnih rezultatov bomo strmeli k preizkušenim pristopom za boljšo integracijo storitev dolgotrajne
oskrbe.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedba izobraževanj in usposabljanj za zaposlene v pilotnem projektu (za strokovne sodelavce na enotni vstopni točki, za izvajalce dolgotrajne
oskrbe, za neformalne oskrbovalce). Izvedli bomo koordinacijo prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks pri razvoju novih storitev (skupnostna
oskrba, rehabilitacija, demenca, paliativa) v okviru preoblikovanja obstoječe mreže institucionalnega varstva z vstopom novih izvajalcev za
nudenje skupnostnih storitev in programov. Zagotovili bomo diseminacijo oziroma širjenje informacij, obveščanje in promocijo projektnih
rezultatov.
Z navedenimi aktivnostmi bomo izboljšali dostop do cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in
socialnimi storitvami splošnega interesa.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08615 Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni
točki V

I08617 Število vključenih V

I08620 Število vključenih starejših V

I08622 Število vključenih odraslih in otrok V

I08625 Število vključenih Z

I08627 Število vključenih starejših Z

I08631 Število vključenih odraslih in otrok Z
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IZH.
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0,00

2015 0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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12,00

2019 15,00

15,00

2015 0,00
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0,00

2017 0,00

142,00

2018 0,00
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2019 70,00

0,00

2015 0,00
2016 40,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2015 0,00
2016 10,00

0,00

2017 0,00

142,00

2018 0,00

231,00

2019 0,00

305,00

2015 0,00
2016 50,00

0,00

2017 0,00

113,00

2018 0,00

476,00

2019 35,00

0,00

2015 0,00
2016 40,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2015 0,00
2016 10,00

0,00
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2017 0,00

113,00

2018 0,00

476,00

2019 35,00

174,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08615 Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni
točki V"
Projekt »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« je v polnem izvajanju.
Prvotno obdobje upravičenosti stroškov je od 17. 9. 2018 do 30. 6. 2020. Na podlagi prošenj za podaljšanje projekta dveh upravičencev
(Zdravstveni dom Celje in Center za socialno delo Posavje) se bo projekt za omenjena dva upravičenca podaljšal do 31. 12. 2020. Prvotno
obdobje upravičenosti stroškov je od 17. 9. 2018 do 30. 6. 2020. Na podlagi prošenj za podaljšanje projekta dveh upravičencev (Zdravstveni dom
Celje in Center za socialno delo Posavje) se bo projekt za omenjena dva upravičenca podaljšal do 31. 12. 2020. Konec leta 2019 sta upravičenca iz
urbanega okolja: Zdravstveni dom Celje in ruralnega okolja: Center za socialno delo Krško (sedaj Center za socialno delo Posavje) podala vlogi
za podaljšanje projekta do 31. 12. 2020. Upravičenec iz semi-ruralnega okolja: Koroški dom starejših bo projekt zaključil kot je prvotno
predvideno, tj. 30. 6. 2020. Neposredne aktivnosti za uporabnike so se začele izvajati v januarju 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08617 Število vključenih V"
Dosežene aktivnosti bodo v letih 2020, 2021 in 2022. Kazalnik predstavlja seštevek kazalnikov »Število vključenih starejših«, ki je v domeni MZ
in »Število vključenih odraslih in otrok«, ki je v domeni MDDSZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08620 Število vključenih starejših V"
Projekt »Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in
programov za starejše« se še ni začel izvajati. Dosežene aktivnosti bodo v letih 2020, 2021 in 2022.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08622 Število vključenih odraslih in otrok V"
Vrednost kazalnika predstavlja število vključenih otrok v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08625 Število vključenih Z"
Dosežene aktivnosti bodo v letih 2020, 2021 in 2022. Kazalnik predstavlja seštevek kazalnikov »Število vključenih starejših«, ki je v domeni MZ
in »Število vključenih odraslih in otrok«, ki je v domeni MDDSZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08627 Število vključenih starejših Z"
Projekt »Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in
programov za starejše« se še ni začel izvajati na terenu. Konec leta 2019 so se podpisale pogodbe o sofinanciranju s 3 upravičenci, ki so nato
pristopili k zaposlovanju in nabavi osnovnih sredstev, kar bo pripomoglo k izvajanju projekta..

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08631 Število vključenih odraslih in otrok Z"
Vrednost kazalnika predstavlja število vključenih otrok v letu 2019.

Obrazložitev projektov
2711-17-1057 - Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Osnovni namen investicijskega programa Modela dolgotrajne oskrbe v skupnosti je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne
oskrbe za vse starostne skupine. Cilji projekta: - razviti in zagotoviti standardizirano usposabljanje za strokovne sodelavce na enotni vstopni
točki (EVT), da bodo usposobljeni za uporabo novega integriranega orodja za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, - organizacija
interdisciplinarnega usposabljanja za izvajalce dolgotrajne oskrbe tako v pilotnih okoljih in kot za izbrane izvajalce na razpisu za prilagoditev in
preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, razviti in zagotoviti standardizirano usposabljanje za neformalne oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih - sodelovanje pri zunanji
evalvaciji rešitev, mehanizmov in orodij v pilotnih okoljih z izbranimi izvajalci - koordiniranje aktivnosti med pilotnimi okolji in ZZZS, ki bo
vzpostavil informacijsko podporo za sistemsko izvajanje dolgotrajne oskrbe in plačevanje storitev, - koordinacija prenosa znanja, izkušenj in
dobrih praks pri razvoju novih storitev (rehabilitacija, demenca, paliativa) v okviru preoblikovanja obstoječe mreže institucionalnega varstva z
vstopom novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov in - diseminacija oz. širjenje informacij, obveščanje in promocija
projektnih rezultatov. Investicijski projekt Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti prispeva k specifičnemu cilju, navedenim v OP, in sicer k: pilotno preizkušeni pristopi za boljšo povezavo storitev dolgotrajne oskrbe.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru Modela dolgotrajne oskrbe v skupnosti (v nadaljevanju: Model DO) sta se v letu 2019 pripravila dva javna razpisa »Prilagoditev in
preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«
(v nadaljevanju: JR Mreže) in »Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje
skupnostnih storitev in programov za starejše v v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (v nadaljevanju: JR Mreže VS). V okviru JR Mreže so bili
izbrani trije upravičenci in sicer: Obalni dom upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato Capodistria, Dom Petra Uzarja Tržič, Dom Danice
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Vogrinec Maribor. Izpeljano je bilo Javno naročilo »Razpisna dokumentacija Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«. Podpisana je bila pogodba z zunanjim izvajalcem za evalvacijo projekta
»Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe«. V okviru Modela DO se je sodelovalo na 27
diseminacijskih dogodkih (skupno približno 4700 udeležencev), med drugim tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Medgeneracijskem
sožitju.

2711-18-0057 - Izvedba pilotnih projektov - CSD Posavje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je v pilotnem okolju (ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane,
koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne
sokrbe. Ključni cilji projekta so: 1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (vloga, ocenjevalna lestvica,
osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 3.
testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave; 4.
testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo
vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika; 5. testiranje elektronskega dokumentiranja
postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
- Zaposlitev predvidenega kadra v skladu z JR;
- vzpostavitev EVT;
- udeležba na obveznem izobraževanju v skladu z JR;
- vzpostavitev elektronske podpore procesov;
- vzpostavitev lokalnega projektnega sveta;
- vzpostavitev protokolov za izvajanje storitev in načina za sodelovanje vseh deležnikov v pilotnem projektu;
- izvedba izobraževanj za neformalne oskrbovalce;
- začetek izvajanja storitev na terenu;
- izpolnitev kazalnikov v skladu z JR.

2711-18-0058 - Izvedba pilotnih projektov - ZD Celje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je v pilotnem okolju (urbano) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane,
koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne
oskrbe. Ključni cilji projekta so: 1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (vloga, ocenjevalna lestvica,
osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 3.
testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave; 4.
testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo
vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika; 5. testiranje elektronskega dokumentiranja
postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
- Zaposlitev predvidenega kadra v skladu z JR;
- vzpostavitev EVT;
- udeležba na obveznem izobraževanju v skladu z JR;
- vzpostavitev elektronske podpore procesov;
- vzpostavitev lokalnega projektnega sveta;
- vzpostavitev protokolov za izvajanje storitev in načina za sodelovanje vseh deležnikov v pilotnem projektu;
- izvedba izobraževanj za neformalne oskrbovalce;
- začetek izvajanja storitev na terenu;
- izpolnitev kazalnikov v skladu z JR.

2711-18-0059 - Izvedba pilotnih projektov - Koroški dom starost.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je v pilotnem okolju (semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane,
koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne
oskrbe. Ključni cilji projekta so: 1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (vloga, ocenjevalna lestvica,
osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 3.
testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave; 4.
testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo
vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika; 5. testiranje elektronskega dokumentiranja
postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
- Zaposlitev predvidenega kadra v skladu z JR;
- vzpostavitev EVT;
- udeležba na obveznem izobraževanju v skladu z JR;
- vzpostavitev elektronske podpore procesov;
- vzpostavitev lokalnega projektnega sveta;
- vzpostavitev protokolov za izvajanje storitev in načina za sodelovanje vseh deležnikov v pilotnem projektu;
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- izvedba izobraževanj za neformalne oskrbovalce;
- začetek izvajanja storitev na terenu;
- izpolnitev kazalnikov v skladu z JR.

2711-19-0012 - Usmerjena integrirana oskrba DOMA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilji projekta so: - vzpostavitev enotne vstopno informacijske točke; - testiranje novega ocenjevalnega orodja za oceno upravičenosti
do integrirane oskrbe; - razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in vrednotenje novih storitev, vključno s storitvami e-oskrbe, za odraslo
in starejšo populacijo, ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih
sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil in so skladu s
z ocenjevalnim orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjeni kot upravičeni do storitev; - oblikovanje integrirane obravnave posameznika (s
povezovanjem obstoječih in novih storitev) in kontinuiranega spremljanja v primeru prehodov med izvajalci s področja zdravstva in socialnega
varstva; - oblikovanje kliničnih poti oziroma protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva; - oblikovanje in spremljanje
kazalnikov kakovosti storitev; - vzpostavitev informacijske podpore oceni upravičenosti, načrtovanju in spremljanju izvajanja obstoječih in
novih storitev izvajalca v realnem času; - razvoj in krepitev mrež za paliativno oskrbo na primarni ravni; - usposabljanje zaposlenih za
kakovostno, varno, multiprofesionalno in multisektorsko, k uporabniku in njegovim potrebam usmerjeno izvajanje storitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
- Začetek izvajanja aktivnosti zaposlitve kadra predvidenega v JR;
- začetek oblikovanja kliničnih poti oz protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva;
- priprava na vzpostavitev VIT;
- priprava na vzpostavitev informacijske podpore projekta;
- priprava analize obstoječega stanja v skladu z JR.

2711-19-0013 - Skupaj za starejše v Mestni občini Koper
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilji projekta so: - vzpostavitev enotne vstopno informacijske točke; - testiranje novega ocenjevalnega orodja za oceno upravičenosti
do integrirane oskrbe; - razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in vrednotenje novih storitev, vključno s storitvami e-oskrbe, za odraslo
in starejšo populacijo, ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih
sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil in so skladu s
z ocenjevalnim orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjeni kot upravičeni do storitev; - oblikovanje integrirane obravnave posameznika (s
povezovanjem obstoječih in novih storitev) in kontinuiranega spremljanja v primeru prehodov med izvajalci s področja zdravstva in socialnega
varstva; - oblikovanje kliničnih poti oziroma protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva; - oblikovanje in spremljanje
kazalnikov kakovosti storitev; - vzpostavitev informacijske podpore oceni upravičenosti, načrtovanju in spremljanju izvajanja obstoječih in
novih storitev izvajalca v realnem času; - razvoj in krepitev mrež za paliativno oskrbo na primarni ravni; - usposabljanje zaposlenih za
kakovostno, varno, multiprofesionalno in multisektorsko, k uporabniku in njegovim potrebam usmerjeno izvajanje storitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
- Začetek izvajanja aktivnosti zaposlitve kadra predvidenega v JR;
- začetek oblikovanja kliničnih poti oz protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva;
- priprava na vzpostavitev VIT;
- priprava na vzpostavitev informacijske podpore projekta;
- priprava analize obstoječega stanja v skladu z JR.

2711-19-0014 - Implementacija modela integrirane oskrbe starejših
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen in cilji projekta so: - vzpostavitev enotne vstopno informacijske točke; - testiranje novega ocenjevalnega orodja za oceno upravičenosti
do integrirane oskrbe; - razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in vrednotenje novih storitev, vključno s storitvami e-oskrbe, za odraslo
in starejšo populacijo, ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih
sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil in so skladu s
z ocenjevalnim orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjeni kot upravičeni do storitev; - oblikovanje integrirane obravnave posameznika (s
povezovanjem obstoječih in novih storitev) in kontinuiranega spremljanja v primeru prehodov med izvajalci s področja zdravstva in socialnega
varstva; - oblikovanje kliničnih poti oziroma protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva; - oblikovanje in spremljanje
kazalnikov kakovosti storitev; - vzpostavitev informacijske podpore oceni upravičenosti, načrtovanju in spremljanju izvajanja obstoječih in
novih storitev izvajalca v realnem času; - razvoj in krepitev mrež za paliativno oskrbo na primarni ravni; - usposabljanje zaposlenih za
kakovostno, varno, multiprofesionalno in multisektorsko, k uporabniku in njegovim potrebam usmerjeno izvajanje storitev.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
- Začetek izvajanja aktivnosti zaposlitve kadra predvidenega v JR;
- začetek oblikovanja kliničnih poti oz protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva;
- priprava na vzpostavitev VIT;
- priprava na vzpostavitev informacijske podpore projekta;
- priprava analize obstoječega stanja v skladu z JR.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Ministrstvo za zdravje je na Proračunskem skladu MZ na dan 31. 12. 2019 imelo 53.037.912 Eur namenskih sredstev.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 imelo terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil v višini 14.786 Eur, ki v celoti predstavlja dolgoročne
obveznosti za zadržana sredstva, ki so v skladu s pogodbami za plačilo investicij v teku javnim zdravstvenim zavodom.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo v Bilanci stanja skupino kontov 00 (406.358 Eur). Sprememba se
nanaša na nakup računalniških programov (3.275,19 Eur). Nepremičnine predstavljajo v Bilanci stanja skupino kontov 02 (19.324.321
Eur). Povečanje predstavljajo vlaganja v nepremičnine v gradnji ali izdelavi za zavode v višini 21.087.288,46
Eur. Zmanjšanje pa predstavljajo izločene nepremičnine v gradnji ali izdelavi za zavode v višini 17.336.247,37 Eur.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva predstavljajo konto skupine 04 (1.475.661 Eur). Povečanje predstavlja aktiviranje v višini 677,73
Eur za naprave, 72.925,68 Eur za sredstva za transport, 11.574,06 Eur za sredstva za zveze, 22.796,87 Eur za pohištvo, 2.469,98
Eur za drobni inventar. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se zmanjšala za izločena sredstva v višini 1.044,17 Eur za sredstva za
zveze, 635,16 Eur za izločeno pohištvo, 23.798,75 Eur za pohištvo, 96,54 Eur za drugo opremo in 390,67 Eur za drobni inventar.
Sredstva so povečana za popravke vrednosti skupin kontov 01 (33.374 Eur) in kontov 05 (122.697 Eur).
Iz naziva konta v okviru posamezne skupine kontov je v glavni knjigi razvidna vrsta osnovnih sredstev, v pomožni knjigi osnovnih sredstev pa
se vodi analitična evidenca po inventarnih številkah.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 imelo 777.622.027 Eur terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Terjatve iz tega naslova so se zmanjšale za
3.323.068,51 Eur, in sicer: - Povečanje se nanaša na pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje JZZ - prenos iz konta 023100 na konto 091000 v
višini 18.384.081,30 Eur, na investicijske transfere JZZ v višini 10.587.137,86 Eur in na usklajevanje IOP obrazcev z JZZ v višini 15.718.435,44 Eur
(presežek prihodkov nad odhodki, vlaganja v nakup NDS in OOS, brezplačno pridobljena sredstva, druga povečanja) in na dogovor o prenosu
pravice upravljanja OS - digitalizator rentgenskih slik med SB Jesenice in SB Nova Gorica v višini 14.659,18 Eur. Zmanjšanje pa se nanaša na
usklajevanje IOP obrazcev z JZZ v višini 47.904.950,92 Eur (amortizacija, izločitve sredstev, presežek odhodkov nad prihodki, druga zmanjšanja),
na dogovor o prenosu pravice upravljanja OS - digitalizator rentgenskih slik v višini 14.659,18 Eur in na prodajo stanovanj, parcel, delnic in
zdravilišča Rimske terme v skupni višini 107.772,19 Eur.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
a) Neporavnanih terjatev, ki so zapadle do 31.12.2019: - 12 Kratkoročne terjatve do kupcev: 0 Eur. - 13 Dani predujmi in varščine: 50.088 Eur iz
naslova kratkoročno danih predujmov upravičencem za sofinanciranje programov. - 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta: Terjatev do MZ - prenos sredstev najemnine za december 2019 in proračunske postavke 2229 na proračunski sklad MZ (300 Eur);
Terjatve do sodišč, ki se nanašajo na povrnitev stroškov dela za udeležbo zaposlenih kot sodnikov porotnikov na sodišču (104,66 Eur); Terjatve
do Urada RS za kemikalije, ki se nanašajo na uporabo službenega vozila MZ za obdobje od ma ja 2019 do oktobra 2019 (2.180 Eur); Sporne in
dvomljive terjatve do Mestne občine Ljubljana (MOL) na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti - odškodnina za leta 2013 - 2019
(69.680,81 Eur); Terjatve do JZZ iz naslova najemnin (9.281,13 Eur ; Terjatve iz naslova obveznega odvajanja dela amortizacije javnih
zdravstvenih zavodov na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode (744.529 Eur). - 17 Druge kratkoročne terjatve: Terjatve iz
naslova boleznin za mesec september in oktober 2019, obračunane pri plači 11/2019 (11.795,62 Eur). b) Neporavnane terjatve, ki bodo zapadle po
31.12.2019: - 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: Znesek predstavlja Kratkoročni dane predujmi do EKN za
sofinanciranje programov (2.074.391,82 Eur); Terjatve do JZZ iz naslova najemnin (7.480,79 Eur).
- 17 Druge kratkoročne terjatve: Znesek predstavlja terjatve iz naslova boleznin za mesec november 2019, obračunane pri plači 12/2019
(12.453,35 Eur); Terjatev do zaposlene iz naslova razveze pogodbe o usposabljanju za pravniški državni izpit (496,64 Eur).
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
a) neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31.12.2019, so v višini 10.197.798 Eur in se nanašajo na plače, prispevke in davke za december 2019,
druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz naslova potnih nalogov (461.180 Eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
(3.137.111 Eur), podjemne pogodbe, obveznosti za DDV, obveznosti iz naslova RTV prispevka in ostale kratkoročne obveznosti (89.271 Eur) in
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (6.510.236 Eur). Gre za nastale obveznosti v letu 2019, ki zapadejo v plačilo v
letu 2020, in za katere je predvideno plačilo iz sredstev v letu 2020.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Ministrstvo za zdravje
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Ministrstvo za zdravje

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: kemikalij, javnega zdravja, delno sekretariat,...
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: kabinet, direktorati, organizacijske enote izven direktoratov in sekretariata
ter organa v sestavi URSVS in ZIRS...
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Poročila in porevizijska poročila računskega sodišča Učinkovitost MZ pri načrtovanju razvojnih projektov izgradnje
urgentnih centrov, Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih, Podeljevanje
koncesij za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zbirne bilance stanja RS, zaključnega računa
proračuna, Zapisnik inšpekcijskega nadzora Ministrstva za javno upravo Inšpektorata za javni sektor, Letno poročilo Varuha
človekovih pravic,...

V/Na
Ministrstvo za zdravje

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
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b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv:
sedež:
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- sprejem programa dela
- posodobitev registra tveganj
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- zamude pri upravnih postopkih zaradi neustrezne zakonodaje,
- neustreznost notranje organizacije / vzpostavitev jasnih pristojnosti in odgovornosti in zagotavljanje skladnosti s predpisi in
internimi akti
- neustreznost in izvajanje predpisov iz delovnega področja ministrstva in URSK in njihove spremembe
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Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Aleš Šabeder

Datum podpisa predstojnika:
26.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2713 - Zdravstveni inšpektorat RS

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) deluje kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Pristojnosti, naloge in postopke inšpektoratu določajo
Zakon o državni upravi (ZDU), Uredba o organih v sestavi ministrstev, Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI), Zakon o inšpekcijskem nadzoru
(ZIN), Zakon o prekrških (ZP-1), področna zakonodaja, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in interna navodila za delo inšpekcije.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Skladno s programom dela ZIRS in strategijo delovanja inšpekcijskih služb je inšpektorat tudi v letu 2019 aktivno sodeloval z različnimi drugimi
inšpekcijskimi službami predvsem z aktivno udeležbo v Inšpekcijskem svetu, načrtovanjem in izvedbo skupnih inšpekcijskih nadzorov v okviru
regijskih koordinacij inšpekcijskih služb, ki so omogočile hitrejšo izmenjavo informacij, odstope pobud, ki ne sodijo v stvarno pristojnost
inšpektorata, ter posvetovanjem o predmetnih zadevah z drugimi inšpekcijskimi organi in službami.
ZIRS je pri svojem delu sodeloval z Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), Upravo Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Inšpektoratom
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN), Inšpekcijo za kemikalije pri URSK, Tržni inšpektoratom
Republike Slovenije (TIRS), Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) in Finančno upravo Republike Slovenije (FURS.
Področja, na katerih je potekal nadzor v sodelovanju z drugimi inšpekcijami:
• omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in omejevanje porabe alkohola: TIRS, FURS,
• kozmetični proizvodi, igrače in nekateri drugi proizvodi z vidika varnosti: Inšpekcija za kemikalije pri URSK, TIRS, JAZMP,
• živila in materiali, ki prihajajo z njimi v stik: UVHVVR, JAZMP, TIRS,
• nalezljivih bolezni, ravnanja z odpadki, minimalno sanitarno zdravstvenih pogojev, zdravstvo, zdravilstvo: IRSOP, Inšpekcija za kemikalije pri
URSK, JAZMP, FURS, IRSD, TIRS
• pitne vode: IRSOP,
• kopalne vode, kopališča: IRSOP, IRSVNDN.
V okviru skupnih inšpekcijskih nadzorov smo izvajali nadzor, usmerjen v določeno problematiko. Sodelovali smo v Akciji "0,0 šofer – Slovenija
piha 0,0", nosilec akcije je bilo Ministrstvo za zdravje, poleg ZIRS so v njej sodelovali TIRS, IRSD, Javna agencija Republike Slovenije za
varnost prometa, Ministrstvo za notranje zadeve (Policija), Nacionalni inštitut za javno zdravje in nevladne organizacije. Namen akcije je
zmanjšati škodljivo in tvegano rabo alkohola v povezavi z varnostjo v cestnem prometu. Sodelovali smo tudi v aktivnostih na dan ulične
maturantske četvorke, v okviru katerih smo skupaj s TIRS in Policijo izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem prepovedi prodaje alkoholnih
pijač mladoletnim. V skupnih akcijah v gostinstvu, ki so usmerjene na omejevanje porabe alkohola in uporabe tobačnih in povezanih izdelkov na
javnih prireditvah in v gostinskih objektih, smo sodelovali s TIRS, Policijo, FURS in IRSVNDN.
Inšpektorat je sodeloval pri pripravi Nacionalnega večletnega nadzornega programa za ostanke pesticidov in v delovni skupini za pripravo
programa monitoringa zoonoz. Inšpektorat je v okviru sistema RASFF sodeloval na področju varnosti živil in materialov, ki prihajajo z njimi v stik
z UVHVVR.
S TIRS je sodeloval inšpektorat v okviru sistema RAPEX na področju kozmetike, igrač in določenih skupin proizvodov splošne varnosti.
Inšpektorat je bil aktivno vključen tudi v delo na področju standardizacije, in sicer v dveh tehničnih odborih SIST/TC KDS Kozmetična,
dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi in SIST/TC OTR Izdelki za otroke. V okviru EU je inšpektorat sodeloval v skupinah
predstavnikov nadzornih organov držav članic in ekspertnih skupinah na področju kozmetičnih proizvodov in varnosti igrač (PEMSAC, ADCO
in Toys Expert Group on Toys Safety) in v komitološkem odboru, ustanovljenem v skladu z direktivo o varnosti igrač. V teh skupinah je potekala
obravnava problematike nadzora, metod, ukrepov. Cilj njihovega delovanja je pospeševanje sodelovanja med članicami, koordinacija dejavnosti,
priprava smernic, izmenjava podatkov, mnenj in izkušenj ter izvedba skupnih projektov. Inšpektorat je z odvzemom vzorcev sodeloval tudi v
okviru evropskega projekta EU CASP SLIME2019.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 so bila sredstva v višini 3.397.925 EUR porabljena za:
- za plače in dodatke v višini 3.052.493 EUR,
- za regres za letni dopust v višini 90.801 EUR,
- za povračila in nadomestila v višini 158.615 EUR,
- sredstva za delovno uspešnost v višini 39.429 EUR,
- za nadurno delo v višini 11.481 EUR,
- za druge izdatke zaposlenim v višini 45.106 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 so bila sredstva v višini 545.934 EUR porabljena za:
- prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 276.497 EUR,
- prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 221.511 EUR,
- prispevke za zaposlovanje v višini 1.836 EUR,
- prispevke za starševsko varstvo v višini 3.124 EUR,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU v višini 42.966 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 so bila sredstva v višini 381.415 EUR porabljena za:
- pisarniški in splošni material in storitve v višini 15.766 EUR,
- posebni material in storitve v višini 202.114 EUR, od tega 188.390 EUR za izvedbo analiz, ekspertiz oziroma ocen tveganj na odvzetih vzorcih,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 33.742EUR,
- prevozne stroške in storitve v višini 70.761 EUR,
- izdatke za službena potovanja v višini 6.247 EUR,
- tekoče vzdrževanje v višini 20.189 EUR,
- poslovne najemnine in zakupnine v višini 13.410 EUR,
- druge operativne odhodke v višini 19.186 EUR.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 so bila sredstva v višini 50.969 EUR porabljena za nakup osnovnih sredstev:
- nakup prevoznih sredstev v višini 24.257 EUR,
- nakup opreme v višini 21.007 EUR,
- nakup nematerialnega premoženja 5.705 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu ni bilo (realizacija 2019/ Spremenjen sprejeti proračun x 100= 90 %).

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ni bilo.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti v
skladu z 41. členom ZJF.
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Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Porabe proračunskega sklada ni bilo.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170102 - Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva

Poročilo o doseženih ciljih
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170102 - Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva
Opis podprograma
Delovanje Zdravstvenega inšpektorata RS je povezano z varovanjem zdravja kot javnega interesa. Svoje poslanstvo inšpektorat uresničuje z
inšpekcijskim nadzorom, s katerim se preverjata izvajanje in spoštovanje zakonov in predpisov na področjih, opredeljenih z delokrogom
inšpektorata. Pri inšpekcijskem nadzoru uporabljajo inšpektorji ZIRS dve osnovni metodi: inšpekcijski pregled in vzorčenje ter vodijo posebni
upravni in prekrškovni postopek.

2713-11-S001 - Manjše investicije ZIRS
Opis skupine projektov
Nakup osnovnih sredstev, ki so potrebna za zagotavljanje pogojev za delo organa, varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora in drugih nalog.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

191.451,00

50.969,18

50.969,18

26,62

Neposredni učinki
C3935 - Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljanje z ustrezno infrastrukturo
Prispeva k rezultatu: C2014 - Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljanje z ustrezno infrastrukturo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zagotovljeni so bili pogoji za delo organa in opremljanje organa z ustrezno infrastrukturo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in opremljenosti organa zagotovljeno izvajanje inšpekcijskega nadzora, s čemer se prispeva k
doseganju rezultatov nadrejenega cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06009 Stopnja izvedbe projektov v posameznem proračunskem
letu

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2011

95,00

2012 95,00

99,00

2013 95,00

57,00

2014 95,00

85,00

2015 95,00

78,00

2016 95,00

99,00

2017 95,00

95,00

2018 95,00

94,00

2019 95,00

26,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 95,00
2021 95,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06009 Stopnja izvedbe projektov v posameznem
proračunskem letu"
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Zaradi neuspešne izvedbe skupnega javnega naročila za osebna vozila nakup osebnih vozil ni izveden skladno z načrtom.

Obrazložitev projektov
2713-17-0002 - Informatizacija in opremljenost ZIRS 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Nakup osnovnih sredstev, ki so potrebna za zagotavljanje pogojev za delo organa, varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora in drugih nalog.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Nakup osebnih vozil ni izveden skladno z načrtom zaradi neuspešne izvedbe skupnega javnega naročila za osebna vozila. Nakup ostalih
osnovnih sredstev izveden skladno z načrtom za posamezno leto.

2713-17-0001 - Izvajanje nalog Zdravstvene inšpekcije
Opis ukrepa
Zdravstveni inšpektorat svoje naloge opravlja v okviru devetih notranjih organizacijskih enot, od katerih Sektor za strategijo in planiranje in
sedem območnih enot izvajajo naloge inšpekcijskega nadzora. Služba za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu je zadolžena za pripravo in
izvajanje kadrovskih in finančnih načrtov ter zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno in učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora.
Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Predmet inšpekcijskega nadzora so lahko
osebe, objekti, naprave, proizvodi ali storitve, vključno z dejavnostmi in procesi, ki se izvajajo pri proizvodnji oziroma storitvah. Pri izvajanju
inšpekcijskega nadzora zagotavljajo inšpektoratu strokovno podporo strokovne inštitucije, vključno z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje
(NIJZ) in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

4.680.224,00

4.325.273,22

4.325.273,22

92,41

Neposredni učinki
C7051 - Izvajanje nalog Zdravstvene inšpekcije
Prispeva k rezultatu: C2014 - Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki
Opis neposrednega učinka
Izvajanje nalog Zdravstvene inšpekcije
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju inšpektorat) je zadolžen za izvajanje inšpekcijskega nadzora oziroma nalog
prekrškovnega organa na področjih: zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic, zdravniške službe, duševnega zdravja, presaditev delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja, ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, nalezljivih bolezni, minimalnih
sanitarno zdravstvenih pogojev, zdravilstva, kopališč in kopalnih vod, pitne vode in objektov ter naprav za javno preskrbo za pitno vodo,
varnosti na smučiščih, splošne varnosti proizvodov, kozmetičnih proizvodov, varnosti igrač, materialov in izdelkov, namenjenim za stik z živili,
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine, omejevanje porabe alkohola in omejevanja uporabe
tobačnih in povezanih izdelkov. Delokrog obsega tudi preprečevanje dela in zaposlovanja na črno pri izvajalcih dejavnosti, ki so pod nadzorom
inšpektorata. Za delokrog inšpektorata je značilno, da je pester in obsežen.
Inšpektorat je svoje naloge opravljal v okviru devetih notranjih organizacijskih enot: Sektorja za strategijo in planiranje ter Službe za kakovost in
podporo inšpekcijskemu delu, ki delujeta na sedežu inšpektorata in sedmih območnih enot. Sektor za strategijo in planiranje je bil zadolžen za
načrtovanje, opredelitev ciljev in prioritet nadzora v skladu s področno zakonodajo. Služba za kakovost in podporo inšpekcijskemu delu je bila
zadolžena za izvajanje kadrovskega in finančnega načrta ter zagotavljanje delovnih pogojev in informacijske podpore za izvajanje inšpekcijskega
nadzora. Služba je skrbela tudi za sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja procesni pristop pri načrtovanju, izvajanju in notranjem kontroliranju
dejavnosti inšpektorata. Naloge terenskega inšpekcijskega nadzora ter prekrškovne naloge so opravljali inšpektorjih iz območnih enot in
Sektorja za strategijo in planiranje.
Obseg in vsebina nalog oziroma aktivnosti inšpekcijskega nadzora (inšpekcijskih pregledov in vzorčenj) na posameznem področju iz delokroga
inšpektorata sta za obdobje poročanja določena v Letnem programu inšpekcijskega nadzora. Letni program inšpekcijskega nadzora obsega
plan rednega nadzora, ki se izvaja po uradni dolžnosti tekoče brez posebnih dodatnih povodov, ter oceno dodatnega nadzora. Dodatni nadzor je
inšpektorat dolžan izvesti v vseh primerih podanega suma na neskladnost s predpisi ter v primerih potrjene neskladnosti.
Redni inšpekcijski nadzor je potekal na vseh področjih delokroga, dodatni nadzor je bil izveden na tistih področjih, kjer so bili ugotovljeni
primeri, pri katerih je bilo potrebno raziskati utemeljene sume na neskladnost (izredni nadzor) oziroma izvesti kontrolo odprave predhodno
ugotovljenih neskladnosti (kontrolni nadzor).
Inšpekcijski pregledi so bili opravljeni na vseh področjih, vzorčenje pa na področjih proizvodnje oziroma prometa različnih vrst proizvodov ter
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pri dejavnostih, pri katerih se preverjajo sanitarno zdravstveni pogoji.
Inšpektorat je v poročevalskem obdobju dosegel načrtovane cilje. Zdravstveni inšpektorji so v letu 2019 skupaj opravili preko 28.600
inšpekcijskih pregledov ter odvzeli preko 850 vzorcev različnih proizvodov in materialov za laboratorijske analize.
Inšpektorji so v vseh primerih, ko so ugotovili neskladnosti z zahtevami predpisov, izdali upravne ukrepe oziroma izrekli prekrškovne sankcije, v
letu 2019 skupaj preko 6.900 ukrepov. Od tega je bilo 60 % upravnih in 40 % prekrškovnih sankcij in ukrepov. Področja, na katerih je bilo
izrečenih največ ukrepov so: pacientove pravice, nalezljive bolezni, minimalno sanitarno zdravstveni pogoji v različnih javnih objektih, kopališča
in higienska ustreznosti kopalnih vod, zdravstvene dejavnosti, omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kozmetičnih proizvodov,
omejevanje porabe alkohola.
V letu 2019 je bila prioriteta nadzor na področju Zakona o pacientovih pravicah, kjer je bil cilj ugotoviti stanje glede zagotavljanja ažurnih in
resničnih podatkov o prostih terminih, okvirnih terminih in številu uvrščenih na čakalni seznam. Pregledanih je bilo več kot 10.000 čakalnih
seznamov vrst zdravstvenih storitev in sicer v UKC LJ, UKC MB, v vseh bolnišnicah (splošnih in specialističnih), vseh zdravstvenih domovih
in pri zasebnikih s koncesijo.
Posebno pozornost je inšpektorat v letu 2019 posvetil preventivnim aktivnostim na področju zdravstvene dejavnosti s poudarkom na Zakonu o
pacientovih pravicah. Na pobudo inšpektorata in ob organizacijski pomoči Zdravniške zbornice Slovenije je bilo izvedeno osem regijskih
sestankov z namenom seznanitve zavezancev z zahtevami zakonodaje, pojasnitve posameznih zahtev zakonodaje in predstavitve možnosti
implementacije zakonskih zahtev na področju pacientovih pravic. Inšpektorat se je na vseh organizacijskih nivojih aktivno vključeval v različne
aktivnosti, ki so potekale v okviru in na pobudo Inšpekcijskega sveta, vključno s terenskimi akcijskimi nadzori.
Inšpektorat je deloval v dveh sistemih EU za hitro izmenjavo informacij o nevarnih proizvodih, namenjenih potrošnikom: RASFF - sistem hitrega
obveščanja za živila in krmo in RAPEX – sistem hitrega obveščanja za ostale proizvode. O ugotovljenih nevarnih proizvodih je inšpektorat
javnosti sproti obveščal z objavami obvestil na svojih spletnih straneh.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora je bilo izrečenih 6936 ukrepov, od tega 4198 upravnih ukrepov (46 odločb o prepovedi opravljanja
dejavnosti, 1088 odločb o odpravi nepravilnosti, 3064 upravnih opozoril) in 2738 prekrškovnih ukrepov (249 odločb o prekršku z izrekom globe,
374 plačilnih nalogov, 409 opominov, 1701 opozoril za storjen prekršek, 5 obdolžilnih predlogov).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08927 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2017

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
30.000,00

2018 30.000,00

28.326,00

2019 28.200,00

28.603,00

2020 28.200,00
2021 28.200,00
I08928 Število izvedenih laboratorijskih analiz, ekspertiz in ocen skladnosti ali ocen
tveganj na odvzetih vzorcih

Število 2018

3.500,00

2018 4.000,00

4.606,00

2019 4.100,00

4.576,00

2020 4.100,00
2021 4.100,00
I08929 Število odvzetih vzorcev

Število 2018

650,00

2018 800,00

868,00

2019 830,00

855,00

2020 830,00
2021 830,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08927 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov"
Zdravstveni inšpektorat RS je v letu 2019 v skladu z načrtom inšpekcijskega nadzora na vseh področjih nadzora skupaj opravil 28603
inšpekcijskih pregledov. Zastavljeni cilji v letu 2019 so bili doseženi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08928 Število izvedenih laboratorijskih analiz, ekspertiz
in ocen skladnosti ali ocen tveganj na odvzetih vzorcih"
Zdravstveni inšpektorat RS je v letu 2019 v skladu z načrtom inšpekcijskega nadzora na tistih področjih nadzora, kjer je potekalo vzorčenje, na
odvzetih vzorcih opravil 4576 analiz, ekspertiz oziroma ocen tveganj. Zastavljeni cilji v letu 2019 so bili doseženi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08929 Število odvzetih vzorcev"
Zdravstveni inšpektorat RS je v letu 2019 v skladu z načrtom inšpekcijskega nadzora na določenih področjih nadzora skupaj odvzel 855 vzorcev
različnih vrst proizvodov in materialov za laboratorijske analize na mikrobiološke in/ali kemične oziroma fizikalne parametre. Zastavljeni cilji v letu
2019 so bili doseženi.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDZdr

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)

ZIN

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
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ZKP

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

ZKP-UPB1

Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB1)

ZKP-UPB2

Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB2)

ZKP-UPB3

Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB3)

ZKP-UPB4

Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB4)

ZNB

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

ZNB-UPB1

Zakon o nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo)

ZOPA

Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)

ZOUTI

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)

ZOUTI-UPB1 Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB1)
ZOUTI-UPB2 Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB2)
ZOUTI-UPB3 Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB3)
ZP-1

Zakon o prekrških (ZP-1)

ZP-1-UPB1

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB1)

ZP-1-UPB2

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB2)

ZP-1-UPB3

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB3)

ZP-1-UPB4

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4)

ZP-1-UPB8

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

ZPacP

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

ZPDZC

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC)

ZPDZC-UPB1 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)
ZPPKZ

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist
(ZPPKZ)

ZSNT

Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT)

ZSVP-1

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1)

ZTZPUS-1

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

ZUP-UPB1

Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB1)

ZUP-UPB2

Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)

ZV-1

Zakon o vodah (ZV-1)

ZVO-1

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

ZVO-1-UPB1 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1)
ZVPNPP

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)

ZVPot

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)

ZVPot-UPB1 Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB1)
ZVPot-UPB2 Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB2)
ZVrt

Zakon o vrtcih (ZVrt)

ZVrt-UPB1

Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB1)

ZVrt-UPB2

Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)

ZVSmuč

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč)

ZVSmučUPB1

Zakon o varnosti na smučiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVSmuč-UPB1)

ZVU

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)

ZVU-UPB1

Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZDej-UPB1 Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB1)
ZZDej-UPB2 Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB2)
ZZdrav

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav)

ZZdrI-UPB1

Zakon o zdravstveni inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrI-UPB1)

ZZdrI-UPB2

Zakon o zdravstveni inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrI-UPB2)

ZZdrS-UPB1

Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB1)

ZZdrS-UPB2

Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB2)

ZZdrS-UPB3

Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB3)

ZZUZIS

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v letu 2019 ni imel sredstev na računih.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v letu 2019 ni imel terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Lastna neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo v Bilanci stanja skupino kontov 00 (609.099 EUR;
aktiviranje med letom v višini 18.471 EUR za računalniške programe in licence. Zmanjšanje nabavne vrednosti zaradi izločitve računalniških
programov, patentov, licenc in blagovnih znamk v višini 5.409.
Nepremičnine predstavljajo skupino kontov 02 (Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v letu 2019 ni imel v lasti nepremičnin).
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva predstavljajo konto skupine 04 (1.133.719 EUR; aktiviranje med letom v višini nabavne
vrednosti 503 EUR za naprave, 24.257 EUR za sredstva za transport,504 EUR za laboratorijsko opremo, 9.393 EUR za računalnike,9.366 EUR za
drugo opremo, 128 EUR za drobni inventar. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se zmanjšala za izločena sredstva v višini
nabavne vrednosti 128.907 EUR (računalniki, sredstva za zveze, naprave, sredstva za transport, pohištvo, drobni inventar, pisalni in računski
stroji, ter druga oprema).
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev predstavljajo v bilanci stanja skupino kontov 01 (509.318;Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi
izločitve računalniških programov, patentov, licenc in blagovnih znamk v višini 5.409, Amortizacija znaša 38.409).
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja v bilanci stanja skupino kontov 05 ( 934.512: Povečanje
popravka vrednosti za znesek drobnega inventarja 128, zmanjšanje popravka zaradi izločitve računalnikov, sredstev za zveze, sredstev za
transport, pohištva, drobnega inventarja, pisalnih in računskih strojev, ter opreme za 128.810, ter Amortizacija znaša 54.143).
Iz naziva konta v okviru posamezne skupine kontov je v glavni knjigi razvidna vrsta osnovnih sredstev, v pomožni knjigi osnovnih sredstev pa
se vodi analitična evidenca po inventarnih številkah.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v letu 2019 ni imel terjatev za sredstva, dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
a) Neporavnanih terjatev, ki so zapadle do 31.12.2019:
- 120010 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: 1.706 EUR
- 120030 Dvomljive in sporne terjatve: 1.362 EUR
- 141100 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine: 30EUR
- 143100 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine: 112 EUR
- 170500 Terjatve do ZZZS, boleznine: 3.899 EUR
- 175901 Druge kratkoročne terjatve: 11.017 EUR
Terjatve predstavljajo plačila zavezancev po sklepih o plačilu stroškov analiz vzorcev, ki jih v postopku inšpekcijskega nadzora izda inšpektor, v
kolikor je ugotovljena neskladnost vzorca. Ugotovljeno je, da je za stare terjatve (nekatere terjatve so odprte še iz leta 2006) podana zahteva na
sodno varstvo (odloča sodišče) ali so poslane v izterjavo na FURS.
b) Neporavnane terjatve, ki bodo zapadle po 31.12.2018:
- 120010 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi: 50 EUR
- 170500 Terjatve do ZZZS – boleznine: 280 EUR
- 170600 Terjatve do ZPIZ – invalidnine: 3.415 EUR
Terjatve zapadejo v letu 2020.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
a) neporavnanih obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2019 ni.
b) neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31.12.2019, so v višini 367.845 EUR in se nanašajo na decembrske plače, prispevke, davke in druge
kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi, kratkoročne obveznosti za dajatve, ostale kratkoročne
obveznosti iz poslovanja ter kratkoročne obveznosti do (ne)posrednih uporabnikov proračuna države in občine.
Gre za nastale obveznosti v letu 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, in je predvideno plačilo obveznosti iz proračunskih sredstev v letu 2020.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Zdravstveni inšpektorat RS
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Zdravstveni inšpektorat RS

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: x
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: finančno poslovanje, kadrovsko področje, nabava, izvajanje inšpekcijskega
nadzora, obvladovanje tveganj.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: x

V/Na
Zdravstveni inšpektorat RS

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv:
sedež:
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- pregled in posodobitev registra tveganj in notranjih kontrol,
- posodobitev navodil za delo na področju upravnega poslovanja,
- posodobitev navodil na področju obvladovanja osebnih podatkov.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- izboljšanje informacijske podpore procesom inšpekcijskega nadzora.
-x
-x
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Darko Mehikić

Datum podpisa predstojnika:
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7.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2715 - Urad RS za kemikalije

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Urad RS za kemikalije (v nadaljevanju: Urad) opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge, ter naloge inšpekcijskega nadzora proizvodnje,
prometa in uporabe kemikalij za industrijsko in splošno uporabo, z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja pred njihovimi škodljivimi vplivi.
Na podlagi EU zakonodaje in procesov se vključuje v postopke ugotavljanja izpostavljenost ljudi in okolja kemikalijam in njihovim razgradnim
produktom, ocenjevanja tveganja zaradi izpostavljenosti kemikalijam in priprave ukrepov za obvladovanje teh tveganj. V skladu s posebnimi
predpisi izvaja posebne ukrepe za nadzor proizvodnje, prometa, uvoza ali izvoza posebnih skupin kemikalij (biocidni proizvodi, predhodne
sestavine za prepovedane droge, kozmetični proizvodi, detergenti, strateško blago,...) zaradi omejevanja in preprečevanja njihove zlorabe v
nedovoljene namene ali drugih specifičnih vrst in oblik ogrožanja zdravja ljudi ali okolja ali nacionalne in mednarodne varnosti. Sodeluje pri
pripravi in harmonizaciji evropskega pravnega reda ter izvaja posebne naloge in obveznosti na podlagi predpisov EU in procesov delitve dela v
okviru EU. Sodeluje z drugimi ministrstvi, ki izvajajo pristojnosti na področju upravljanja specifičnih tveganj posebnih skupin ali življenjskih faz
kemikalij (FFS, varstvo pri delu, nesreče s kemikalijami, transport kemikalij, emisije in odpadki kemikalij), ter skrbi za usklajeno in koordinirano
delovanje udeležencev na področju kemijske varnosti. S svojim delovanjem Urad vzpostavlja podlago za upravljanje tveganja s kemikalijami, na
kateri temeljijo ukrepi za varovanje zdravja in okolja v vseh resorjih, ki imajo pristojnosti na področju kemijskih tveganj. Z ocenjevanjem tveganja
in priprave ukrepov za omejevanje tveganj v fazi proizvodnje, prometa in uporabe kemikalij in nadzora njihovega izvajanja Urad neposredno na
izvoru omejuje in preprečuje negativne vplive in učinke kemikalij na zdravje ljudi in okolje. Z vzpostavljanjem procesov za pridobivanje,
obdelovanje in posredovanje informacij o lastnostih kemikalij in ravnanje z njimi ter nadzorom njihovega izvajanja pri proizvajalcih in uvoznikih
pa zagotavlja osnovne pogoje za odločanje in ravnanje drugih resorjev s pristojnostmi na področju obvladovanja kemijskih tveganj in
vzpostavljanja kemijske varnosti v RS.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Delovanje Urada je izrazito multidisciplinarno in posega na številne sektorje. Zakonodaja v pristojnosti Urada je usmerjena predvsem na nadzor
tveganj kemikalij na izvoru, torej v fazi proizvodnje in prometa, njeni rezultati pa predstavljajo podlago za zagotavljanje kemijske varnosti na
številnih drugih področjih (varnost in zdravje pri delu s kemikalijami, kemijske nesreče, transport kemikalij, odpadki in emisije kemikalij, varovanje
voda,…). Z vzdrževanjem sistema zbiranja, obdelave in izmenjave podatkov o lastnostih kemikalij, njihovem obnašanju, izpostavljenosti ljudi in
okolja in ravnanju z njimi, ter z nadzorom njihovega izvajanja pri proizvajalcih in uvoznikih, Urad zagotavlja izhodišča za odločanje in ravnanje
drugih resorjev s pristojnostmi na področju obvladovanja kemijskih tveganj v RS in EU. Preko ocenjevanja tveganja in priprave ukrepov za
omejevanje tveganj v fazi proizvodnje, prometa in uporabe kemikalij Urad neposredno na izvoru omejuje in preprečuje negativne vplive in učinke
kemikalij na zdravje ljudi in okolje. S svojim delovanjem Urad podpira upravljanje tveganj s kemikalijami, na katerih temeljijo ukrepi za varovanje
zdravja in okolja v drugih resorjih. S svojimi nalogami vzpostavlja izhodišča za politike na področju kemijske varnosti v Republiki Sloveniji in
deluje kot stičišče vladnih resorjev, gospodarstva, znanosti, nevladnih organizacij in strokovne javnosti.

Stran 157 od 191

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim je bilo načrtovanih 774.697,33 EUR, izdatki so izkazani v višini 704.427,96 EUR, od tega je
6.376,19 EUR oziroma 0,91 % sredstev EU in 2.732,96 EUR oziroma 0,39 % slovenske udeležbe ter 1.066,94 EUR oziroma 0,15 % namenskih
sredstev.
Realizacija te podskupine znaša 44,89% realizacije celotnega finančnega načrta Urada RS za kemikalije in 90,93 % sredstev, načrtovanih v
rebalansu za leto 2019.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4000 Plače in dodatki, v katere so zajete osnovne plače z dodatki za delovno dobo, za stalnost, za delo v posebnih pogojih, položajni in drugi
dodatki, od načrtovanih 704.986,55 EUR znaša realizacija 653.733,19 EUR, kar je 92,80 % realizacije na ravni podskupine,
- 4001 Regres za letni dopust – od načrtovanih 13.377,00 EUR so izdatki izkazani v višini 16.845,97 EUR, kar znaša 2,39 % realizacije na ravni
podskupine,
- 4002 Povračila in nadomestila, ki vključujejo izdatke za povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in z dela.
Od načrtovanih 42.726,19 EUR so izdatki izkazani v višini 28.202,30 EUR, kar znaša 4,00 % realizacije na ravni podskupine,
- 4003 Sredstva za delovno uspešnost, ki so izkazana v višini 4.608,78 EUR od načrtovanih 4.500,00 EUR, kar predstavlja 0,65 % realizacije na
ravni podskupine,
- 4004 Sredstva za nadurno delo, ki so izkazana v višini 171,46 EUR od načrtovanih 3.468,66 EUR, kar znaša 0,02 % realizacije na ravni
podskupine,
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim, ki so izkazani v višini 866,26 EUR od načrtovanih 5.638,93 EUR, kar predstavlja 0,12 % realizacije na ravni
podskupine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost je bilo načrtovanih 108.855,67 EUR, izdatki so izkazani v višini 113.916,99 EUR, od
tega je 1.033,66 EUR oziroma 0,91 % sredstev EU in 442,94 EUR oziroma 0,39 % slovenske udeležbe ter 171,79 EUR oziroma 0,15 % namenskih
sredstev.
Realizacija te podskupine znaša 7,26% realizacije celotnega finančnega načrta Urada RS za kemikalije in 104,65 % sredstev, načrtovanih v
rebalansu za leto 2019.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer je znašala realizacija 57.972,21 EUR od načrtovanih 53.363,94 EUR, kar predstavlja
50,89 % realizacije na ravni podskupine,
- 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje, kjer je znašala realizacija 46.986,17 EUR od načrtovanih 42.540,03 EUR, kar predstavlja 41,25 %
realizacije na ravni podskupine,
- 4012 Prispevki za zaposlovanje, ki so bili načrtovani v višini 1.544,67 EUR, realizirani pa v višini 397,29 EUR, kar predstavlja 0,35 % realizacije na
ravni podskupine,
- 4013 Prispevki za starševsko varstvo, ki so izkazani v višini 662,68 EUR od načrtovanih 2.974,09 EUR, kar predstavlja 0,58 % realizacije na ravni
podskupine,
- 4015 Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, ki so izkazane v višini 7.898,64 EUR od načrtovanih 8.432,94 EUR,
kar predstavlja 6,93% realizacije na ravni podskupine.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je bilo načrtovanih 640.370,00 EUR, izdatki so izkazani v višini 194.385,18 EUR, od tega je 1.086,45
EUR oziroma 0,56 % sredstev EU, 465,63 EUR oziroma 0,24 % slovenske udeležbe ter 1.410,00 EUR oziroma 0,73 % namenskih sredstev.
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Realizacija te podskupine znaša 12,39 % celotne realizacije finančnega načrta Urada RS za kemikalije in 30,36 % v rebalansu 2019 predvidenih
sredstev.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4020 Pisarniški, splošni material in storitve v vrednosti 13.118,39 EUR, kar predstavlja 6,75 % realizacije na ravni podskupine,
- 4021 Posebni material in storitve v vrednosti 134.700,39 EUR, kar predstavlja 69,30 % realizacije na ravni podskupine,
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v vrednosti 5.730,22 EUR, kar predstavlja 2,95 % realizacije na ravni podskupine,
- 4023 Prevozni stroški in storitve v vrednosti 1.493,75 EUR, kar predstavlja 0,77 % realizacije na ravni podskupine,
- 4024 Izdatki za službena potovanja v vrednosti 27.364,10 EUR, kar predstavlja 14,08 % realizacije na ravni podskupine,
- 4025 Tekoče vzdrževanje v vrednosti 9.029,73 EUR, kar predstavlja 4,65 % realizacije na ravni podskupine,
- 4029 Drugi operativni odhodki v višini 2.948,60 EUR, kar predstavlja 1,52 % realizacije na ravni podskupine.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 181.426,78 EUR, porabljenih pa je bilo 542.179,26 EUR, kar
predstavlja 298,84 % porabo načrtovanih sredstev. V celotni realizaciji Urada RS za kemikalije to predstavlja 34,55 % izdatkov. V realizaciji te
podskupine kontov je 2,46 % oziroma 13.333,38 EUR lastne udeležbe, iz naslova EU sredstev in iz naslova namenskih sredstev porabe ni bilo.
V okviru projekta HBM4EU Evropski Biomonitoring Urad RS za kemikalije zagotavlja sredstva lastne udeležbe v višini 30 % od vseh upravičenih
stroškov in jih nakazuje ostalim pogodbenima strankama, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in Univerzitetnemu kliničnemu centru
Ljubljana.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4133 Tekoči transferi v javne zavode v vrednosti 542.179,26 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije na ravni podskupine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 27.451,00 EUR, izdatki so izkazani v višini 14.182,21
EUR. Realizacija finančnega načrta v podskupini predstavlja 0,90 % celotne realizacije finančnega načrta Uprave RS za varstvo pred sevanji in
51,66 % sredstev, načrtovanih v sprejetem rebalansu za leto 2019.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4201 Nakup prevoznih sredstev v višini 14.095,21 EUR, kar predstavlja 99,39 % realizacije na ravni podskupine,
- 4202 Nakup opreme v višini 87,00 EUR, kar predstavlja 0,61 % na ravni podskupine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija sprejetega finančnega načrta Urada Republike Slovenije za kemikalije je v letu 2019 znašala 90,55 % načrtovanih sredstev.
Sprejeti finančni načrt je bil po podprogramu 170104 Urejanje na področju kemikalij v višini 1.732.800,78 EUR. V okviru podprograma 170104 je
odstopanje od načrtovane porabe v znesku 163.709,18 EUR.
Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom nastajajo predvsem na področjih, kjer se delo Urada navezuje izvajanje nalog v okviru
skupnih EU procesov ocenjevanja snovi in projektov, v katerih dinamiko - in posledično realizacijo - določajo zunanji partnerji in Urad nanjo
nima vpliva (EHBMI, ECHA donacija). Odstopanja na materialnih stroških (58%) so posledica refundacij letalskih kart za službene poti iz
naslova EU, na investicijah pa zaradi odloga izvajanja EU zakonodaje za sprejemanje podatkov o kemikalijah za potrebe centra za zastrupitve na
nivoju EU in prenosa nadgradnje informacijskega sistema za kemikalije v leto 2020.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Zakon o javnih financah v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Urad RS za kemikalije je v leto 2019 prenesel 9.379,12 EUR
neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V leto 2019 so bile prenesene obveznosti iz leta 2018 z zapadlostjo po 31. decembru 2018. Vse obveznosti so bile poravnane v letu 2019.
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Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
Urad RS za kemikalije v letu 2019 v svoj finančni načrt ni vključil novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Urad RS za kemikalije v letu 2019 ni izdal ali unovčil poroštev ter ni imel izterjav iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Porabe proračunskega sklada ni bilo.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170104 - Urejanje na področju kemikalij

Poročilo o doseženih ciljih
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170104 - Urejanje na področju kemikalij
Opis podprograma
V okviru podprograma Urejanje na področju kemikalij Urad RS za kemikalije izvaja aktivnosti upravljanja s tveganji industrijskih kemikalij in
kemikalij v splošni rabi, usmerjene v varovanje naravnega okolja in zdravja prebivalcev Republike Slovenije. Temeljni predmet teh aktivnosti je
več kot 100 000 snovi v industrijski in splošni uporabi in njihovih zmesi (pripravkov) in potekajo na treh nivojih: proučevanje nevarnih kemikalij
v vseh fazah njihovega življenjskega kroga, njihovih lastnosti, načinov in poti uporabe, obnašanja in usode, izpostavljenosti okolja, ljudi ter
drugih živih organizmov (identifikacija in ocenjevanje tveganj), priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje njihovih škodljivih učinkov na
zdravje ljudi in okolje (obvladovanje tveganj) in inšpekcijski nadzor.
Aktivnosti upravljanja tveganj s kemikalijami potekajo na podlagi skupne EU zakonodaje, v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi držav
članic, koordinira pa jih Evropska kemijska agencija v Helsinkih. Obsegajo: spremljanje obremenjenosti s kemikalijami, preko projekta
biomonitoringa, s katerim s na nacionalnem nivoju sistematično pridobivajo podatki o vsebnosti določenih kemikalij v ljudeh, dolgoročno pa
tudi v drugih živih organizmih; ocenjevanje učinkov in posledic kemikalij za zdravje in okolje na nacionalnem nivoju in v okviru delitve dela med
državami članicami na nivoju EU (evalvacija kemikalij, ocene aktivnih biocidnih snovi, kozmetičnih sestavin in proizvodov, kemikalij, ki
povzročajo posebno zaskrbljenost...); priprava zakonskih ukrepov in vzpostavljanje pravnega okvira za obvladovanje kemijskih tveganj na
nivoju EU (priprava predpisov za urejanje proizvodnje, prometa in uporabe snovi, zmesi in kemijskih proizvodov (kozmetični proizvodi,
detergenti)) in na nacionalnem nivoju (harmonizacija pravnega reda EU, urejanje nacionalnih posebnosti); izvajanje upravnih postopkov in
drugih nalog na podlagi EU in nacionalne zakonodaje, ter nalog na podlagi drugih sprejetih obveznosti, pogodb in konvencij; obravnava
strokovnih vprašanj o lastnostih in obnašanju kemikalij v okolju, izpostavljenosti ljudi in okolja, ter socio-ekonomskih posledic ukrepov za
njihovo omejevanje, v okviru strokovnih teles in odborov Evropske komisije in Evropske kemijske agencije v Helsinkih, vzpodbujanje racionalne
in odgovorne uporabe nevarnih kemikalij v vseh življenjskih ciklih z ozaveščanjem in izobraževanjem splošnih in strokovnih populacij in
industrije nšpekcijski nadzor z vzorčenjem in laboratorijskimi analizami , ki jih vsebujejo, s katerim se ugotavlja skladnost kemikalij in proizvodov
s predpisi, ki urejajo njihovo proizvodnjo, promet in uporabo.

2715-11-S002 - Projekti s področja kemijske varnosti
Opis skupine projektov
Skupina projektov združuje projekte, ki potekajo na Uradu in neposredno niso usmerjeni na urejanje prometa in uporabe posameznih kemikalij,
so pa strokovna podlaga za sprejemanje tovrstnih ukrepov, ali pa njihovi rezultati na kak drugačen način prispevajo k izboljšanju kemijske
varnosti v RS ali EU. Projekti se praviloma izvajajo z neproračunskimi sredstvi, RS zagotavlja le omejene deleže lastne udeležbe.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

14.214.947,19

14.549.393,56

14.549.393,56

102,35

PV

Proračunski viri

41.725,78

25.471,21

25.471,21

61,04

Neposredni učinki
C7536 - Realizacija letnega programa dela
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Cilj jasno opredeljuje delovanje projektnega konzorcija in vlogo Urada v njem. Urad v projektu nastopa kot del konzorcija in k uspehu projekta
prispeva z nalogami, določenimi na podlagi letnega načrta dela, ki ga pripravi koordinator projekta na nivoju EU. Izvedba nalog, določenih s tem
programom, je odvisna od zanesljivosti vsakega člana konzorcija; zato je izpolnjevanje vseh dogovorjenih nalog in obveznosti temeljni in
najsplošnejši cilj Urada.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V tretjem letu projekta smo v sledili dejavnostim, ki so jih pripravili vodilni partnerji projekta - vodje nalog, paketov in stebrov. Svoje strokovno
znanje in izkušnje smo prispevali pri komentiranju zaključnih izdelkov. Veliko dela je bilo opravljenega, da bi vzpostavili mrežo med projektnimi
partnerji v državi in partnerji v HBM4EU. V okviru Nacionalnega vozlišča smo razpravljali in se dogovorili o naši ponudbi nacionalnih podatkov
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biomonitoringa, ki bi jih lahko vključili v HBM platformo EU (IPCHEM). Zbrali in posredovali smo podatke biomonitoringov za bakrove spojine
na zaprosilo DG SANTE. Koordinirali in posredovali smo stališča glede 2. seznama prednostnih snovi za HBM in pripravili predlog vodje za
delovno skupino (CGL) za akrilamid (NIJZ). V okviru nacionalnega vozlišča smo obravnavali smernice HBM za več kemikalij s prednostnega
seznama (DIBP, BPA in BBzP) ter jih razdelili s člani NV. Pregledali in razširili smo prvo poročilo o D6.5: Trajnost HBM4EU v prihodnosti in s tem
povezan koncept operativne arhitekture HBM v Evropi (D6.1). Opravili smo nacionalno posvetovanje o trajnosti in partnerstvu EU za HBM in
RA in sodelovali na delavnici v Parizu.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, KIMDPŠ je tretji povezan partner (LTP), ki sodeluje pri pripravi in uresničevanju strategije usposabljanja
za HBM4EU (WP2). V obdobju od januarja do junija 2019 je sodeloval pri pripravi 3. šole za usposabljanje HBM4EU v Brnu in pri izvedbi tudi
aktivno sodeloval.
NIJZ je sodeloval v več delovnih sklopih: pri nalogi 4.2, kjer se je želelo opredeliti jasna merila za določitev snovi ali skupin snovi, ki bi bile
prednostne za HBM4EU. Delo pri pripravi izhodišč za določanje prednostnih nalog je vključevalo dopolnjevanje že sprejetih meril, ki so osnova
za odločitev, katere snovi je treba upoštevati pri pripravi tretjega prioritetnega seznama. Skupaj s partnerji smo pripravili tretji seznam
prednostnih snovi, ki jih je treba vključiti v nadaljnje izvajanje HBM4EU. Sodelovali smo na telekonferencah in poročali o stanju dela vsake
skupine s 1. seznama prednostnih snovi, opravili pregled končnega osnutka znanstvenega dokumenta o rezultatih prvega leta dela, pregledali
poročilo za nalogo 5.3 in podali povratne informacije o poročilu. Pred objavo smo pregledali poročilo o rezultatih naloge D5.5.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvajanjem nalog in aktivnosti v okviru EHBMI projekta se krepijo nadgrajujejo nacionalne kapacitete na področju humanega biomonitoringa.
S tem RS pridobiva in izboljšuje osnove za izvajanje nacionalnih programov humanega biomonitoringa in jih povezuje s procesi na nivoju EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10127 Delež realizacije letnega programa dela

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
%

2017

100,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

100,00

2018

100,00

58,00

2019

100,00

34,00

2020

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10127 Delež realizacije letnega programa dela"
Od načrtovanega števila delovnih ur je bilo realiziranih 34% . 32% odobrenih sredstev je bilo realizirano za kritje stroškov dela in 99% za
službene poti. Za potrebe projekta nismo koristili ustvarjenih indirektnih stroškov (25% dodatka na realizacijo). Načrtovani obseg dela in
sredstev za URSK v vlogi nacionalnega koordinatorja je, glede na kapacitete in obseg sodelovanja slovenskih projektnih partnerjev
predimenzioniran in ga realno ni mogoče izpolniti v celotnem obsegu. Sredstva se tako prenašajo v naslednja leta ali pam prerazporejajo na
druge aktivnosti znotraj slovenske udeležbe.

Obrazložitev projektov
2715-17-0003 - Evropski biomonitoring - Horizon 2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen programa je pridobiti podatke o izpostavljenosti prebivalcev Evropske unije določenim kemikalijam, cilj pa je povezati predstavnike
znanosti in politike pri oblikovanju skupne evropske platforme, ki bo združevala podatke o izpostavljenosti evropskih prebivalcev kemikalijam ter
raziskovala posledice na zdravje. To bo pomembna pridobitev za nacionalne, EU in globalne politike v smislu znanstveno utemeljenih podlag za
sprejemanje ukrepov na področjih kemijske varnosti, okolja in zdravja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je potekal v skladu z vsebinskim načrtom in letnim programom. Slovenski partnerji projekta (NIJZ, UKC-KIDMPŠ in URSK) se aktivno
vključujejo v delovna področja v skladu z usmeritvami vodilnih partnerjev projekta. naloge so bile v pretežni meri realizirane, zato ocenjujemo
delo v projektu kot uspešno in v skladu z generalnimi cilji projekta na EU ravni.

2715-11-S003 - Opremljenost organa v sestavi-URSK
Opis skupine projektov
Projekt vsebuje nakup opreme za normalno delovanje zaposlenih na URSK: od stolov, delovnih miz, omar, računalnikov, monitorjev, tiskalnikov,
strežnikov, informacijskih programov, telefonskih in mobilnih aparatov, fotokopirnih strojev, aparatov za razrez papirja, drugih pisarniških
aparatov do prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev. Z izvedbo investicije se zagotavlja osnovne pogoje za delovanja upravnega
organa in s tem izvajanje opredeljenih nalog, skladno s pristojnostmi. Zagotavlja se kakovostno delo s podatki in prijazno uporabniško okolje za
vse uporabnike aplikacije ISK.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

27.451,00

14.182,21

14.182,21

51,66
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Neposredni učinki
C5615 - Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljenost z ustrezno infrastrukturo
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Zaposleni imajo na razpolago vsa potrebna tehnična sredstva in opremo za opravljanje svojih nalog, ter ustrezno programsko in informacijsko
opremo za nemoteno delovanje in sodelovanje na nacionalnem nivoju in v okviru informacijskega sistema Evropske kemijske agencije.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bile izvedene investicije v komunikacijsko opremo in prevozna sredstva, s čimer smo se prilagodili izkazanim potrebam:
- nabava mobilnega telefona
- nabava novega službenega vozilo za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju kemikalij.
Potreb za tekoče manjše nadgradnje aplikacije ISK ni bilo
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvedenimi investicijami se je zagotovila ustrezna tehnična podpora za tekoče in nemoteno izvajanje strokovnih in administrativnih postopkov,
katerih namen je zmanjšanje tveganj zaradi uporabe kemikalij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05623 Realizacija načrta investicij in investicijskega vzdrževanja
državnega organa

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

100,00

2012 50,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR
48,66

2013 100,00

92,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

31,32

2018 100,00

13,50

2019 100,00

51,70

2020 100,00
2021 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05623 Realizacija načrta investicij in investicijskega
vzdrževanja državnega organa"
Za investicije je bilo od skupaj načrtovanih 27.451 EUR porabljenih14.182,21 EUR sredstev, kar predstavlja 51,7 % realizacijo. Do večjega
odstopanja v realizaciji investicij je prišlo, ker potreb za tekoče manjše nadgradnje aplikacije ISK ni bilo in ker zaradi nepotrjenih sredstev za
celovito tehnološko prenovo ISK v letu 2020 ni bilo mogoče del te prenove izvesti že v letu 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05623

Kazalnik prikazuje stopnjo realizacije načrta investicij in investicijskega vzdrževanja Urada RS za kemikalije.

Obrazložitev projektov
2715-17-0002 - Informatizacija in opremljenost URSK 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt vsebuje nakup opreme za normalno delovanje zaposlenih na URSK: od stolov, delovnih miz, omar, tiskalnikov, telefonskih in mobilnih
aparatov, fotokopirnih strojev, aparatov za razrez papirja, drugih pisarniških aparatov do prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev. Z
izvedbo investicije se zagotavlja osnovne pogoje za delovanja upravnega organa in s tem izvajanje opredeljenih nalog, skladno s pristojnostmi.
Zagotavlja se kakovostno delo s podatki in prijazno uporabniško okolje za vse uporabnike aplikacije ISK.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bile izvedene investicije v komunikacijsko opremo in prevozna sredstva, s čimer smo se prilagodili izkazanim potrebam:
- nabava mobilnega telefona
- nabava novega službenega vozilo za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju kemikalij.
Potreb za tekoče manjše nadgradnje aplikacije ISK ni bilo.

2715-11-S004 - Nadgradnja in podpora kem. varnosti
Opis skupine projektov
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xx

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

25.000,00

2.648,73

2.648,73

10,59

Neposredni učinki
C6197 - Globalna kemijska varnost
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Krepitev mednarodne vloge Slovenije na področju kemijske varnosti in višanje globalne kemijske varnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Urad je s svojimi strokovnjaki sodeloval v eni aktivnosti v okviru Taiex projektov pomoči v Črni gori, organiziral regijsko srečanje skupine za
biocidne proizvode, na kateri so sodelovali predstavniki pristojnih organov Češke, Slovaške Srbije in Slovenije.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z aktivnostmi na globalnem nivoju se urad vključuje v upravljanje s kemijskimi tveganji, ki imajo čezmejne učinke in jih je praviloma nemogoče
obvladovati zgolj v nacionalnih okvirih. Pomoč in sodelovanje z drugimi pristojnimi organi pri vzpostavljanju in izvajanju ukrepov za
obvladovanje tveganj se odraža v višji stopnji kemijske varnosti v teh državah in posledično vpliva tudi na izpostavljenost in tveganja za ljudi in
okolje v Sloveniji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06818 Število opravljenih človek-dni v okviru projektov bilateralne in
mednarodne pomoči

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2011

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

7,00

2012 20,00

34,00

2013 20,00

2,00

2014 4,00

10,00

2015 4,00

132,00

2016 120,00

362,50

2017 150,00

346,00

2018 10,00

106,50

2019 5,00

10,00

2020 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06818 Število opravljenih človek-dni v okviru projektov
bilateralne in mednarodne pomoči"
V okviru Taiexa je urad v letu 2019 izvedel študijski obisk inšpektorjev iz ČG na področju inšpekcijskega nadzora biocidnih proizvodov.
Novembra je v Ljubljani v organizaciji Urada potekalo regijsko srečanje srednjeevropske skupine za biocidne proizvode MEGB, na povabilo
ukrajinskega ministrstva za gospodarstvo pa smo sodelovali na dvodnevni delavnici o izvajanju RoHS direktive v Kijevu.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06818

Kazalnik prikazuje delovanje Urada v mednarodnem okviru, v obliki bilateralnih projektov sodelovanja in pomoči ter sodelovanja v regiji. Podan je s
številom delovnih dni, ki jih zaposleni Urada porabijo za izvajanje teh projektov.

C6198 - Ukrepi za obvladovanje kemijskih tveganj
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Aktivno sodevanje pri pripravi ukrepov za obvladovanje kemijskih tveganj na nivoju EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekt nadgradnja kemijske zakonodaje je potekal v skladu z načrtovanim. Vse storitve, naročene s strani Evropske kemijske Agencije (ECHA)
so bile izvedene v danih rokih in v skladu s terminskim planom prav tako so bile izvedene vse določene obveznosti s strani Slovenije do ECHA.
Slovenija je na ravni EU je po aktivnosti primerljiva z večino držav oz. celo nad povprečjem. Slovenija je evalvirala četrto snov iz Akcijskega
seznama Skupnosti, s čim je po aktivnosti primerljiva z večino držav oz. celo nad povprečjem, opravila pa je tudi zelo zahtevno in obsežno delo
na področju ocenjevanja biocidnih aktivnih snovi. Vse izvedene aktivnosti so prispevek RS k skupnim EU ukrepom za varovanje zdravja in
okolja in služijo kot podlaga za sprejem ustreznih skupnih ukrepov za zmanjševanje negativnih učinkov kemikalij na ravni EU. Teh posledic
zaradi čezmejnega učinkovanja kemikaij ni mogoče omejevati zgolj na nacionalnem nivoju.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekt nadgradnja kemijske zakonodaje je potekal v skladu z načrtovanim. Vse storitve, naročene s strani Evropske kemijske Agencije (ECHA)
so bile izvedene v danih rokih in v skladu s terminskim planom, prav tako so bile izvedene vse določene obveznosti s strani Slovenije do ECHA.
Slovenija je na ravni EU je po aktivnosti primerljiva z večino držav oz. celo nad povprečjem

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06819 Število članstev v odborih Evropske kemijske agencije

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2011

IZH.
VREDNOST

LETO

2,00

2012 3,00

2,00

2013 4,00

4,00

2014 5,00

4,00

2015 5,00

7,00

2016 5,00

8,00

2017 5,00

8,00

2018 5,00

8,00

2019 5,00

3,75

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 5,00
2021 5,00
I06820 Število pripravljenih poročil k dosjejem v odborih Evropske
kemijske agencije

Število 2011

0,00

2012 2,00

1,00

2013 2,00

2,00

2014 2,00

1,00

2015 2,00

5,00

2016 2,00

13,00

2017 5,00

7,00

2018 5,00

10,00

2019 5,00

1,00

2020 5,00
2021 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06819 Število članstev v odborih Evropske kemijske
agencije"
Odbor držav članic (MSC): ena članica Odbor za ocenjevanje tveganja (RAC): 2 članici, ena članica z Urada RS za kemikalije in druga, v skladu z
Dogovorom z Nemčijo, iz inštituta za varstvo potrošnikov v Nemčiji. Odbor za socialno ekonomske analize: ena članica (do septembra 2019).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06820 Število pripravljenih poročil k dosjejem v odborih
Evropske kemijske agencije"
V odboru SEAC je bilo od petih naročenih izdelano eno mnenje; v RAC odboru pa sta v delu dve oceni, ki pa v letu 2019 nista bili zaključeni in
se nadaljujeta v 2020. Drugih naročil Evropske agencije za kemikalije nismo prejeli.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06819 Kazalnik prikazuje število strokovnjakov, ki sodelujejo v strokovnih odborih Evropske kemijske agencije.
I06820 Kazalnik prikazuje število poročil, ki so jih pripravili slovenski člani strokovnih odborov Evropske kemijske agencije (RAC. SEAC).

Obrazložitev projektov
2715-10-0001 - Nadgradnja kemijske zakonodaje EU v RS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen Programa je neposredna pomoč institucijam EU pri pripravi ukrepov za varovanje zdravja in okolja na nivoju EU in zagotovitev
doslednega izvajanja sprejete zakonodaje z izboljšanjem zakonskih predpisov in približevanje zakonodaje izvajalcem. Urad RS za kemikalije bo v
skladu z zahtevami in potrebami EU institucij izvajal nacionalni del teh aktivnosti kot npr. priprava ocen tveganja, priprava in pregled dosjejev o
kemikalijah in priprava poročil o dosjejih v okviru strokovnih odborov. Cilji: -pregled in izboljšanje strokovne terminologije s področja kemijske
zakonodaje, -sprejemanje informiranih odločitev na nivoju EU, ki bodo zagotavljale kar najvišjo možno raven varovanja zdravja in okolja, ob
upoštevanju socialno ekonomskih posledic za slovensko gospodarstvo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Namen projekta je neposredna pomoč inštitucijam EU in sicer Evropski kemijski Agenciji (v nadaljnjem besedilu: ECHA) pri pripravi ukrepov za
varovanje zdravja in okolja na nivoju EU. V namen, da se aktivno delovanje držav članic spodbuja in s tem prispe k skupnemu cilju in delitvi
dela, ECHA za določene storitve prispeva donacije.
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V letu 2019 je v Odborih pri Evropski Kemijski Agenciji v prvi polovici leta delovalo 5 članov imenovanih s strani Slovenije in ob zaključku leta
2019 le še 4 člani in sicer.
Odbor držav članic (MSC) ena članica
Odbor za ocenjevanje tveganja (RAC) 2 članici, ena članica z Urada RS za kemikalije in druga, v skladu z Dogovorom z Nemčijo, iz inštituta za
varstvo potrošnikov v Nemčiji.
Odbor za socialno ekonomske analize- ena članica (do septembra 2019), zaradi odstopa članice iz Odbora (na njeno željo) je bilo v zadnjem
četrtletju 2019 v Odboru SEAC 0 članov.
Doseženi rezultati:
Odbor RAC:
1.) S stani ECHA smo prejeli naročilo za Poročevalstvo (priprava mnenja) za dosje za omejitev za snov formaldehid. Vrednost donacije ECHA za
dosje je 3895, 50 Euro. Delo se je začelo januarja 2019. Zaradi obsežnega dela in vključitve dodatnih strokovnjakov je prišlo do krajšega zamika.
Delo bo zaključeno ob koncu marca 2020, namesto prvotno planiranega konec januarja 2020.
2.) S stani Evropske Kemijske Agencije smo prejeli naročilo za Poročevalstvo (priprava mnenja) za dosje za omejitev za snov PFHxS, njenih soli
in sorodnih snovi. Vrednost donacije ECHA za dosje je 3895,50 Euro. Delo poteka v skladu s časovnico in bo zaključeno v marcu 2020.
Odbor SEAC:
S strani Evropske kemijske Agencije smo prejeli 5 naročil za pripravo mnenj za avtorizacijske vloge. Skupna vrednost donacije za naročila je
znašala 14006,92 Euro. Delo ni bilo izvedeno zaradi odstopa članice iz Odbora. ECHA je zaradi tega končala 4 pogodbe v vrednosti donacije
12875, 59 Euro. Za eno pogodbo za katero bilo delo delno opravljeno in bo izplačano v letu 2020.
Evalvacija snovi:
V letu 2019 ni bilo nobenega naročila s strani ECHA.

2715-17-0001 - Izvajanje nalog na področju kemikalij
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen zmanjševanju oz. odpravljanju tveganj, ki jih povzročajo kemikalije v prometu in uporabi za zdravje ljudi in okolja, s čimer se v
skladu s cilji podprograma zmanjšuje eden od pomembnih dejavnikov tveganja in ogrožanja zdravja. Cilji ukrepa so: zmanjševanje kemijske
izpostavljenosti prebivalstva ter posledično kroničnih in akutnih učinkov kemikalij na zdravje ljudi; preprečevanje vseh drugih vrst in oblik
ogrožanja nacionalne in mednarodne varnosti s kemikalijami; zagotavljanje pogojev za izvajanje predpisanih obveznosti in zahtev, ki jih imajo na
podlagi relevantne zakonodaje različni zavezanci v RS; učinkovito in kakovostno izvajanje nalog za obvladovanje kemijskih tveganj na podlagi
sprejete zakonodaje. Kazalniki vhoda: obseg-število obravnav zastrupitev in poškodb s kemikalijami; število ukrepov, uvedenih za obvladovanje
tveganj posameznih kemikalij ali skupin kemikalij, število kemikalij, vključenih v monitoring; število izvedenih inšpekcijskih pregledov; število
odvzetih vzorcev; delež upravnih postopkov, izvedenih v zakonskem roku; število pritožb na prvostopenjske odločitve; število izvedenih
evalvacij kemikalij; število predlogov za uvrstitve kemikalij na kandidatne liste; delež pravočasno harmoniziranih EU in mednarodnih predpisov,
delež ugotovljenih kršitev zakonodaje pri zavezancih.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.638.624,00

1.526.789,45

1.526.789,45

93,17

Neposredni učinki
C7066 - Inšpekcijski nadzor nad kemikalijami
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Zavezanci izvajajo vse predpisane obveznosti in izpolnjujejo zahteve v skladu z zakonodajo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
a) Na področju nadzora po ZKem ostaja stanje že nekaj let večinoma nespremenjeno: še vedno najdemo nova in stara podjetja, ki ne poznajo
URSK in ne izpolnjujejo obveznosti, z izpolnjevanjem inšpekcijskih ukrepov pa načeloma ni težav.
b) Na področju REACH glede na neformalne tuje informacije IK ukrepa hitro in ostro v skladu z zakonodajo v primerjavi s tujimi nadzornimi
organi, kjer kljub široko zastavljenemu delu do končnih odločitev oz. ukrepov v skladu z zakonodajo velikokrat ne pride. V l. 2019 nismo prejeli
nobenega preklica registracij za slovenska podjetja, v prihodnosti pa pričakujemo zahteve za nadzor pri strankah, ki ne izpolnjujejo zahtev
agencije po dopolnjevanju registracijskih dosjejev.
c) RPO kemikalij je v okviru »normalnih« in standardnih nepravilnosti, večina ugotovljenih (manjših) nepravilnosti je najdenih prav na področju
označevanja in varnostnih listov, razvrščanje pa je skoraj vedno pravilno; če že ugotovimo nepravilnosti na področju razvrščanja, pa le-te niso
odgovornost slovenskih proizvajalcev in distributerjev. Tako razmišljanje je potrdilo tudi poročilo o REF projektu, kjer so zajeti tudi podatki
našega sodelovanja.
d) Biocidi so glede na zahteve nacionalne in evropske zakonodaje največji problem za nadzor in za podjetja. Največ najdenih nepravilnosti pri
biocidih se nanaša na označevanje in še vedno na priglasitev, manj na nepravilnosti po čl. 95 in izločitve iz prometa, zaradi tega smo izrekli tudi
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največ ustavitev prometa. Glede na izkušnje ostalih inšpekcij v državah članicah pa se drugje biocidov ne nadzoruje ne sistematično ne v
velikem obsegu, prva skupna akcija je bila opravljena v tem poročevalskem letu, l. 2020 je namenjeno poročanju, rezultate lahko pričakujemo šele
v prihodnjem letu.
e) Na področju PIC postopka, prekurzorjev za prepovedane droge, električne in elektronske opreme, hlapnih organskih sestavin ter strateškega
blaga ni posebnosti, nadzor je omejen na posamezne zavezance ali prijave in na dvoletno vzorčenje zaradi poročanja. Ta področja so zato le
omejena prioriteta pri inšpekcijskem nadzoru v okviru posameznih akcij nadzora.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z izvedbo inšpekcijskih aktivnosti je Inšpekcija za kemikaije spremljala izvajanje zakonodaje pri različnih zavezancih in odpravljala nepravilnosti
pri proizvodnji, prometu in uporabi kemikaij in prispevala k zmanjševanju tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08972 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov

I08973 Število odvzetih vzorcev

I08974 Število RAPEX poizvedb

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

Število 2015

Število 2015

Število 2015

333,00

40,00

1.784,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

350,00

552,00

2019

350,00

368,00

2020

350,00

2021

350,00

2018

50,00

77,00

2019

50,00

80,00

2020

70,00

2021

70,00

2018

1.800,00

1.612,00

2019

1.850,00

2.891,00

2020

1.900,00

2021

2.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08972 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov"
Načrtovano število vseh pregledov je bilo preseženo (368 od 350načrtovanih). Razlika je posledica narave inšpekcijskega nadzora, ki je odvisen
od več zunanjih dejavnikov: – število prijav in odstopov drugih organov je težko načrtovati, možno je le predvidevanje na osnovi izkušenj,
prijave pa še vedno obravnavamo prednostno; - potreba po kontrolnem pregledu je nujna v primeru ustavitve prometa biocidnih proizvodov in
v primeru nadzora nad skladiščenjem, ker izjava o odpravi pomanjkljivosti ni zadostna, pa tudi ob večjih nepravilnostih je kontrola potrebna
zaradi celovite in natančne odprave pomanjkljivosti. Z večjim deležem rednih pregledov in izvajanjem načrtovanih akcij je ta potreba lahko
manjša.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08973 Število odvzetih vzorcev"
Na področju vzorčevanja že nekaj let opravimo večjo akcijo odvzema vzorcev na področju izdelkov, ki zajemajo in zanimajo najširši krog javnosti,
ter dve manjši akciji, od tega je ena zaradi obveznega dvoletnega poročanja na dveh področjih (ROHS, HOS). Izstopa pa relativno visoko število
neustreznih vzorcev, ki odraža le statistična nihanja pri tako razpršenem vzorčenju zanemarljivih deležev vzorcev glede na ogromno število
izdelkov na trgu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08974 Število RAPEX poizvedb"
RAPEX pregledi ostajajo pomemben del inšpekcijskega dela, po številu notifikacij in posledično po številu pregledov so nepredvidljivi. V letu
2019 je bilo opravljenih 2891 poizvedb za 325 prejetih notifikacij. Za posamezni izdelek smo v l. 2019 opravili skoraj 9 poizvedb na notifikacijo.
Najdenih je bilo 15 neustreznih izdelkov in podane 4 notifikacije v sistem (za okolje škodljivih izdelkov ne notificiramo, zaradi poznega prejema
izvidov pa smo del izdelkov notificirali v začetku l. 2020). Delo IK na tem področju je opaženo in pohvaljeno v krogu inšpekcij, ki opravljajo
RAPEX preglede in notifikacije.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08972 Indikator podaja število inšpekcijskih pregledov, ki jih Inšpekcija za kemikalije opravi na področju proizvodnje, prometa in uporabe kemikalij.
I08973 Indikator prikazuje število vzorcev, ki jih Inšpekcija za kemikalije odvzame za laboratorijske analize v posebnih akcijah vzorčenja.
I08974 Število RAPEX poizvedb.

C7067 - Izvajanje upravnih nalog s področja upravljanja s kemijskimi tveganji
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Učinkovito in kakovostno izvajanje ukrepov za obvladovanje kemijskih tveganj na podlagi sprejete zakonodaje - Kemikalije v prometu in uporabi
ne ogrožajo zdravja, okolja ali varnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Za doseganje neposrednega učinka Urad na podlagi različnih predpisov izvaja naslednje upravne naloge:
-dovoljenja za opravljanje dejavnosti z nevarnimi kemikalijami (v 2019: 162)
-sprejemanje in obdelava podatkov o nevarnih kemikalijah
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-priglasitve biocidnih proizvodov na podlagi 89. člena Uredbe o biocidnih proizvodih (296)
-licence za promet s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge
-izvozna dovoljenj za predhodne sestavine za prepovedane droge (84)
-medsebojnea priznavanja biocidnih proizvodov (vzporedno/zaporedno) (127)
-dovoljenja za opravljanje strateških dejavnosti (1)
-obravnava notifikacij za izvoz nevarnih kemikalij po PIC postopku (97)
- priglasitve proizvajalcev/uvoznikov kozmetičnih proizvodov (62)
- soglasja k registracijam fitofarmacevtskih sredstev (59)
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z upravnimi postopki Urad izvaja zakonsko opredeljene naloge, ki predstavljajo osnovne ukrepe upravljanja s kemijskimi tveganji. Urad preko
teh postopkov:
-vzpostavlja pregled nad zavezanci in njihovimi dejavnostmi na področju kemikalij v RS;
-zagotavlja predhodni nadzor osnovnih zahtev in pogojev za zavezance in njihovo delovanje
-vzpostavlja pregled nad kemikalijami v RS in njihovimi lastnostmi.
-spremlja promet z nekaterimi najobčutljivejšimi skupinami kemikalij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08975 Število izvedenih evalvacij kemikalij

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

644,00

2018 530,00

8.870,00

2019 550,00

892,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 500,00
2021 500,00
I08976 Delež upravnih postopkov, izvedenih v zakonskem roku

%

2015

99,00

2018 95,00

100,00

2019 90,00

100,00

2020 95,00
2021 95,00
I08977 Število kemikalij uvrščenih na sezname reguliranih
kemikalij

Število 2015

61,00

2018 60,00

132,00

2019 60,00

49,00

2020 60,00
2021 60,00
I08978 Število pritožb na prvostopenjske odločitve

Število 2015

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00
2021 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08975 Število izvedenih evalvacij kemikalij"
V okviru avtorizacijskih postopkov po uredbi REACH smo sodelovali pri obravnavah predlogov avtorizacijskih odločb Evropske komisije za
uporabo snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost iz priloge XIV Uredbe REACH. V 2019 je bilo odobrenih osemnajst (18) avtorizacij za različne
uporabe in različne vlagatelje za skupno deset (10) snovi. Zavrnjena je bila ena avtorizacija enemu vlagatelju za eno snov in sicer natrijev
dikromat. Sprejeta je bila nova dopolnitev Priloge XIV uredbe REACH, v katero je bilo dodanih 11 snovi. Na nivoju EU smo sodelovali pri
obravnavi predlogov za prepovedi in omejitve uporabe določenih nevarnih snovi, ki povzročajo zaskrbljenost za zdravje ljudi in okolje: prepoved svinca in njegovih spojin v PVC -uporabo črnil za tatuje in permanentni make-up -omejitev svinca v strelivu na mokriščih -omejitev
diizocianatov. Na nivoju EU smo sodelovali pri obravnavah predlogov za dopolnitev Priloge I uredbe 649/2012, skupno 31 predlogov. V okviru
delovnega področja biocidni proizvodi smo sodelovali v postopkih odobritev prometa in uporabe 55 biocidnih proizvodov in aktivnih snovi na
EU nivoju, 127 proizvodov po postopkih medsebojnega priznavanja dovoljenj, ter 296 priglasitev in sprememb priglasitev. Obravnavali smo 59
predlogov za registracijo fitofarmacevtskih sredstev. Obravnavali smo 2 novi predhodni sestavini za prepovedane droge in 10 novih snovi na
seznamih strateškega blaga. Predstavniki Odbora za ocenjevanje tveganja, Odbora za socioekonomske analize in odbora držav članic pri
Evropski agenciji za kemikalije so bili vključeni v obravnavo 64, 17 in 102 snovi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08976 Delež upravnih postopkov, izvedenih v zakonskem
roku"
Načrtovana ciljna vrednost je bila v celoti dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08977 Število kemikalij uvrščenih na sezname reguliranih
kemikalij"
Na različne sezname snovi, reguliranih na EU nivoju, je bilo v letu 2019 dodanih 49 novih snovi. Velik del obravnav v letu 2019 še ni bil zaključen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08978 Število pritožb na prvostopenjske odločitve"
Na odločitev Urada je bila v letu 2019 vložena ena pritožba, ki pa je bila zavrnjena.

Opis kazalnikov
ID

OPIS
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I08975

V kazalniku so prikazane vse kemikalije, za katere je potekala kakršnakoli evalvacija in pri katerih je sodeloval Urad RS za kemikaije, ne glede na vrsto
odziva in aspekte ocenjevanja.

I08976 Kazalnik predstavlja število, oz. delež pravočasno, v zakonskem roku rešenih upravnih postopkov, ki jih izvaja Urad RS za kemikalije.
I08977

Število predlogov za uvrstitve snovi na priloge REACH in CPL, ki jih je izdelal ali pri njih sodeloval URSK, pri čemer se upoštevajo le dokončne
uvrstitve v obdobju

I08978 Kazalnik prikazuje število pritožb na odločit6ve Urada RS za kemikaije, ki so na pritožbenih instancah rešene v korist pritožnika.

C7068 - Priprava in zagotovitev izvajanja EU in nacionalne zakonodaje na področju kemikalij
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Zavezanci lahko izvajajo vse predpisane obveznosti in izpolnjujejo zahteve za vključevanje v skupni trg EU; nacionalna zakonodaja je
pravočasno in pravilno usklajena s pravnim redom EU.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z vključevanjem v zakonodajne postopke v EU in prenosom sprejete zakonodaje v slovenski pravni red, Urad skrbi za vzpostavljanje sistema
kemijske varnosti in uvajanje ukrepov, ki zaradi svoje kompleksnosti in zahtevnosti zahtevajo širši pristop. Specifika zakonodaje na področju
kemikalij je njena centraliziranost v obliki neposredno uporabnih Uredb, ter centralnega pristojnega organa- Evropske kemijske agencije.
Sodelovanje Urada pri pripravi in sprejemanju predpisov zagotavlja (vsaj na načelni ravni) uveljavljanje rešitev, ki so sprejemljive za slovensko
kemijsko industrijo, hkrati pa omogoča, da RS sprejete ukrepe uvaja pravočasno in v skladu s sprejetimi dogovori. V ta namen Urad vzdržuje,
kot eno svojih ključnih zadolžitev, službo za pomoč uporabnikom in na različne načine svetuje, pomaga in usmerja slovensko industrijo k
izpolnjevanju obveznosti, ki jim jo nalaga zakonodaja in podpira obstoj in konkurenčnost slovenskih podjetij na evropskih, pa tudi svetovnih
trgih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Uvajanje novih zakonskih rešitev in ukrepov, prilagajanje zakonodaje tehničnemu in znanstvenemu napredku, ter zagotavljanje njihovega
izvajanja pri zavezancih je eden od ključnih vidikov preventivnega delovanja Urada in Ministrstva za zdravje in neposredno prispeva k
zmanjševanju kemijskih tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08979 Delež kršitev zakonodaje pri zavezancih

VIR ME
%

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
2015

25,00

2018 35,00

11,00

2019 35,00

8,00

2020 25,00
2021 25,00
I08980 Delež pravočasno harmoniziranih EU predpisov

%

2015

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00
2021 100,00
I08981 Delovanje službe za pomoč zavezancem

Število 2015

500,00

2018 1.500,00

1.918,00

2019 1.500,00

928,00

2020 1.500,00
2021 1.500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08979 Delež kršitev zakonodaje pri zavezancih"
V 368 inšpekcijskih pregledih je Inšpekcija za kemikalije izdala 29 ukrepov ustavitve ali prepovedi prometa.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08980 Delež pravočasno harmoniziranih EU predpisov"
V letu 2019 sta bila za harmonizacijo pravnega reda EU izdana dva pravilnika s področja omejevanja uporabe določenih nevarnih snovi v
električni in elektronski opremi, s katerima je bilo v pravni red RS prevzetih 14 delegiranih direktiv o spremembah EU direktive 2011/65. Poleg
navedenih je Urad pripravil še tri pravilnike, s katerimi je razveljavil predpise, izdane na podlagi razveljavljenih EU predpisov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08981 Delovanje službe za pomoč zavezancem"
V okviru pomoči uporabnikom je bilo zavezancem za izvajanje najobsežnejših področij (REACH, CLP, BP, KozP) na "helpdesk" poštnih predalih
in telefonsko podanih nekaj več kot 900 pojasnil. Vrednost kazalnika je v povezavi z obsegom kršitev, odkritih v inšpekcijskem nadzoru,
neposreden odraz kompleksne in obsežne zakonodaje, ki jo morajo obvladovati slovenski zavezanci. Urad velik del aktivnosti za obvladovanje
tveganj usmerja na sodelovanje in pomoč podjetjem, saj je izvajanje kemijske zakonodaje zahteven zalogaj za slovensko industrijo. V tem okviru
na Uradu deluje služba za pomoč zavezancem, ki zagotavlja hitre osnovne informacije o njihovih obveznostih in pojasnila o zakonskih določbah.
Glede na to, da večji delež zakonskih predpisov temelji le še na centralizirani evropski zakonodaji (uredbe z neposredno veljavnostjo), ki je
Slovenija ne more več prilagajati lastnim razmeram in usklajevati z zavezanci, je ta oblika pomoči še posebej pomembna. V okviru pomoči in
sodelovanja z industrijo je Urad vzpostavil tudi druge oblike delovanja, ki omogočajo učinkovito in koristno izmenjavo informacij in razreševanje
težav. Urad preko svojih spletnih strani redno obvešča zavezance o novostih, predstavniki Urada so bili redni gostje srečanj in sestankov s
predstavniki industrije v okviru GZS, TZS in drugih organizatorjev. V letu 2019 so predstavniki Urada tako sodelovali na 12. dogodkih. Urad pa
je organiziral tudi poseben posvet za svetovalce za kemikalije. S tem delovanjem je Urad prispeval k pravočasnemu obveščanju ter hitremu in
lažjemu prilagajanju slovenskih podjetij novim zahtevam. Ob dejstvu, da slovenska podjetja sodijo v kategorijo t.i. malih in srednjih podjetij, ki
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so zaradi svojih omejitev še posebej ranljiva in jim tudi EU posveča posebno pozornost, je tovrstno sodelovanje med Uradom in industrijo še
posebej pomembno. Hkrati s tem pa doseženi kazalnik izkazuje tudi nesorazmeren delež obremenitev, ki jih izvajanje pomoči zavezancem
predstavlja za Urad.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08979

Kazalnik prikazuje število ukrepov, s katerimi je IK ustavila ali prepovedala proizvodnjo, promet ali uporabo kemikalij in biocidnioh proizvodov, meri
pa se s številom zavezancev, pri katerih je bil tak ukrep izrečen, ne glede na trajanje takega ukrepa, glede na število vseh pregledanih zavezancev.

I08980 Kazalnik podaja stopnjo harmnonizacije pravnega reda RS z EU.
I08981 Kazalec predstavlja število odgovorov na vprašanja strank, prejetih na "Helpdesk" naslove Urada (REACH, Biocidi, Kozmetika).

C7069 - Zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva kemikalijam
Prispeva k rezultatu: C6653 - Zmanjšanje zdravstvenih, okoljskih in varnostnih tveganj zaradi kemikalij
Opis neposrednega učinka
Cilj prikazuje obseg novih ukrepov, ki jih URSK, bodisi samostojno, bodisi v okviru EU ali globalnih procesov na področju upravljanja s
kemijskimi tveganji vsako leto uvede v sistem upravljanja s kemikalijami v RS: vključujejo nove zakonske ureditve za določene kemikalije ali
njihove skupine, akcije ozaveščanja, izobraževanja..., s katerimi URSK neposredno na nivoju kemikalij, uporabnikov in drugih izvajalcev posega
v dvig odgovorne in racionalne uporabe kemikalij. Vrednost kazalnika je indikativna in prikazuje oceno napredka glede na predhodno obdobje:
vrednosti nad 100 pomenijo, da so bile uvedene ali so potekale nove ukrepe in aktivnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Naloge in pristojnosti Urada sestavljajo kompleksno strukturo medsebojno povezanih in soodvisnih aktivnosti usmerjenih v zmanjševanje ali
opuščanje uporabe snovi in proizvodov, ki povzročajo zaskrbljenost, obveščanje in seznanjanje prebivalstva o nevarnih lastnostih, ugotavljanju
izpostavljenosti izbranim snovem/skupinam snovi in zmanjševanju izpostavljenosti. Na področju uvajanja in izvajanja ukrepov in aktivnosti na
področju kemijske varnosti in preprečevanja tveganj za zdravje in okolje se je trend nadgrajevanja v preteklem letu nadaljeval. Proces
ocenjevanja in regulacije snovi/proizvodov, ki zaradi svojih lastnosti ogrožajo zdravje ljudi ali okolje na podlagi EU zakonodaje REACH in
Uredbe o biocidnih proizvodih, CLP uredbe, ter uredbe o kozmetičnih proizvodih, potekajo z nezmanjšanim tempom. V 2019 smo poleg že
utečenih projektov ozaveščanja šolajoče se mladine z distribucijo kazalk in plakatov, ter učiteljev, pripravili tudi zgibanko o nevarnih kemikalijah
v vsakdanjem življenju. okviru ciljnih raziskovalnih projektov Urad smo jeseni izvedli projekt za identifikacijo snovi z nevrotoksičnim
delovanjem, na podlagi katerega bomo pripravili predlog za nadaljnjo normativno ureditev te skupine na nivoju EU.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedene podporne in spremljevalne aktivnosti ukrepi in akcije in so bile tudi v letu 2019 en od pomembnih vidikov preventivnega delovanja
Urada in Ministrstva za zdravje, ki dolgoročno neposredno prispevajo k zmanjševanju kemijskih tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08982 Število specifičnih in splošnih ukrepov za obvladovanje tveganj za zdravje ali
okolje na ravni posameznih kemikalij ali njihovih skupin

VIR ME

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Število 2015

105,00

2018 100,00

105,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00
2021 100,00
I08983 Število parametrov, vključenih v programe humanega biomonitoringa

Število 2008

23,00

2018 30,00

15,00

2019 30,00

9,00

2020 30,00
2021 30,00
I08984 Število udeleženecev specialističnih usposabljanj za ukrepanje ob kemijskih
nesrečah

Število 2015

0,00

2018 50,00

159,00

2019 50,00

144,00

2020 50,00
2021 50,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08982 Število specifičnih in splošnih ukrepov za
obvladovanje tveganj za zdravje ali okolje na ravni posameznih kemikalij ali njihovih skupin"
Naloge in pristojnosti Urada sestavljajo kompleksno strukturo medsebojno povezanih in soodvisnih aktivnosti usmerjenih v zmanjševanje ali
opuščanje uporabe snovi in proizvodov, ki povzročajo zaskrbljenost, obveščanje in seznanjanje prebivalstva o nevarnih lastnostih, ugotavljanju
izpostavljenosti izbranim snovem/skupinam snovi in zmanjševanju izpostavljenosti. Na področju uvajanja in izvajanja ukrepov in aktivnosti na
področju kemijske varnosti in preprečevanja tveganj za zdravje in okolje se je trend nadgrajevanja v preteklem letu nadaljeval. Proces
ocenjevanja in regulacije snovi/proizvodov, ki zaradi svojih lastnosti ogrožajo zdravje ljudi ali okolje na podlagi EU zakonodaje REACH in
Uredbe o biocidnih proizvodih, CLP uredbe, ter uredbe o kozmetičnih proizvodih, potekajo z nezmanjšanim tempom. Urad je v sodelovanju
Zavodom za šolstvo in NIJZ izvedel 11. posvet iz splošnih tem kemijske varnosti za učitelje osnovnih insrednjih šol v na Ptuju. Izvedel je redno
letno distribucijo zgibank in plakatov o označevanju nevarnih kemikalij, poleg le te pa smo pripravili še poseben prispevek o prisotnosti in
uporabi kemikalij v vsakdanjem življenju za otroke in mladostnike in jo distribuirali vsem osnovnim šolam v Sloveniji. V okviru ciljnih
raziskovalnih projektov je Urad pripravil in izvedel razpis za raziskavo in identifikacijo snovi z nevrotoksičnimi učinki, kot podlago za njihovo
regulacijo na EU nivoju.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08983 Število parametrov, vključenih v programe
humanega biomonitoringa"
Dosežena vrednost kazalnika presega načrtovano. V skladu z izhodišči za izvajanje drugega petletnega cikla humanega biomonitoringa je v
program za obdobje 2018-22 v spremljanje vključenih 9 kemikalij in njihovih skupin: −kovine in polkovine, −ftalati, −DINCH, −bisfenoli, −PFAS,
−pesticidi (piretroidi, organofosforni, glifosat), −zaviralci gorenja, −PCB, −dioksini in furani. ter spremljajoče biokemijske analize: hemogram,
holesterol in trigliceridi v serumu, specifična teža urina, kreatinin v urinu ter markerji občutljivosti. HBM bo potekal na vzorcih urina, krvi, las in
sline, odvzetih preiskovancem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08984 Število udeleženecev specialističnih usposabljanj za
ukrepanje ob kemijskih nesrečah"
Cilj je bil dosežen, z racionalno izvedbo pa smo ga večkratno presegli. Usposabljanja se je udeležilo 144 udeležencev iz predbolnišničnih enot,
bolnišnic gasilcev in policije.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08982

Vrednost kazalnika je indikativna in odraža povečanje ali zmanjšanje števila konkretnih ukrepov, ki so bili v preteklem obdobju uvedeni za omejevanje
različnih vrst in oblik tveganja kemikalij za okolje. Kazalnik ne razlikuje med naravo, obsegom in obliko posameznih ukrepov in vključuje širok nabor
rešitev. Vrednosti kazalnika, ki so večje od 100, odražajo uvedbo novih ali dodatnih ukrepov na področju kemijske varnosti, nižje vrednosti pa
pomenijo njihovo opuščanje.

I08983 Kazalnik izvajanja, ki prikazuje število kemijskih in bioloških parametrov v programih biomonitoringa.
I08984 Število udeleženecev specialističnih usposabljanj za ukrepanje ob kemijskih nesrečah.

Pravne podlage
ID

NAZIV

MPKO

Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (MPKO)

MRKONK

Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v
mednarodni trgovini (MRKONK)

MSKOO

Zakon o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO)

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDU-1UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJU-UPB3 Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)
ZKemUPB1

Zakon o kemikalijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZKem-UPB1)

ZKMŽS

Zakon o ratifikaciji Konvencije Minamata o živem srebru

ZNSBPPVZ Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)
ZPSDP

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

ZRPJZ

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ)

ZSPJSUPB4

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4)

ZZDej

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

ZZVZZUPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Urad RS za kemikalije v letu 2019 ni imel sredstev na računih.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Urad RS za kemikalije v letu 2019 ni imel terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Lastna neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo v Bilanci stanja skupino kontov 00 (153.595 EUR;
sprememba se nanaša na izločene računalniške programe v višini -29.963,84 EUR ter izločene patente, licence in blagovne znamke -519,84 EUR).
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva predstavljajo konto skupine 04 (81.548 EUR; sprememba se nanaša na nakup naprav (229,90
EUR), sredstev za transport (14.095,21 EUR) in drobnega inventarja (87,00 EUR).
Sredstva so se zmanjšana tudi za popravke vrednosti skupin kontov 01 (152.145 EUR) in kontov 05 (66.748 EUR).
Iz naziva konta v okviru posamezne skupine kontov je v glavni knjigi razvidna vrsta osnovnih sredstev, v pomožni knjigi osnovnih sredstev pa
se vodi analitična evidenca po inventarnih številkah.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Urad RS za kemikalije v letu 2019 ni imel terjatev za sredstva, dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
a) Neporavnane terjatve, ki so zapadle do 31.12.2019: 0,00 EUR;
b) Neporavnane terjatve, ki so zapadle po 31.12.2019: Terjatve do ZZZS (boleznina, nega) v višini 317,43 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
a) Neporavnane obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2019: Obveznosti do Ministrstva za zdravje, ki se nanašajo na uporabo službenega vozila MZ
za obdobje od maja 2019 do oktobra 2019 v višini 2.180,43 EUR;
b) Neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31.12.2019, so v višini 77.793 EUR in se nanašajo na plače, prispevke in davke za december 2019 ter
obveznosti iz naslova potnih nalogov (58.992 EUR), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (4.680 EUR), kratkoročne obveznosti za
dajatve, obveznosti iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter obveznosti za obvezno prakso dijakinje (9.904
EUR) ter kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (4.217). Gre za nastale obveznosti v letu 2019, ki zapadejo v plačilo v
letu 2020, in je predvideno plačilo obveznosti iz proračunskih sredstev v letu 2020.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Urad RS za kemikalije
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Urad RS za kemikalije

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samooceniteve s strani direktorja urada, za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Urad RS za kemikalije

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za zdravje
sedež: Štefanova 5, Ljubljana
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- -okrepitev zunanjih podpornih nalog ocenjevanja biocidnih proizvodov in kemikalij z individualnih izvajalcev na institucije (NIJZ,
KIS), s čimer je bila vzpostavljena stabilnejša in dolgoročno vzdržna podporna struktura za izvajanje relevantnih postopkov;
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- - nepopolna in nestrokovna obravnava ključnih vsebinskih vprašanj zaradi prevelikih obremenitev zaposlenih: - analiza
obremenitev prerazporejanje obveznosti, okrepitev delovnih skupin
- - vedno večji obseg in kompleksnost nalog in premajhno število zaposlenih ali strokovno usposobljenih zaposlenih lahko ogrozi
doseganje ciljev: - določanje konkretnih ciljev, dosledno izvajanje in redno spremljanje letnega načrta dela, - določanje
prioritetnih in za poslanstvo organizacije ključnih nalog, - določanje odgovornosti in pristojnosti posameznikov za izvajanje, redno spremljanje tveganj na nivoju projektov
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
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mag. Alojz Grabner

Datum podpisa predstojnika:
17.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2717 - Uprava RS za varstvo pred sevanji

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Ob upoštevanju socialnih in ekonomskih razmer in načel trajnostnega razvoja je poslanstvo Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
celovito urejanje in opravljanje nalog na področju varovanja zdravja prebivalcev pred sevanji, pri čemer se v vsakdanjem življenju omogoča
razvoj in uporaba virov sevanj v miroljubne namene. Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji tako opravlja strokovne, upravne,
nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja
zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi
naravnim virom ionizirajočih sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in
preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Ocenimo lahko, da se je kakovostna raven izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v letu 2019 zvišala. Delež
uporabnikov, ki opravljajo svojo dejavnost v skladu z zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in podzakonskimi
predpisi se je povečal. To pa v praksi pomeni uporabo kakovostnejše opreme, boljšo usposobljenost kadrov ter izvedbo postopkov.
Navedeno potrjujejo strokovna mnenja pooblaščenih izvedencev, ki izvajajo redne letne preglede in podatek, da je več kot 97 odstotkov
rentgenskih naprav v Sloveniji brezhibnih, medtem ko je bilo takih leta 1997 le nekaj nad 60 odstotkov. V letu 2019 se je izvajala implementacija
določil direktive Sveta EU EURATOM 2013/59 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega
sevanja.
Na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti so se v 2019 okrepile aktivnosti povezane z izvajanjem ukrepov
varstva zdravja pred radonom tako s povečanjem števila izvedenih meritev kot tudi ozaveščanja prebivalstva, učencev in dijakov. Skladno z
nacionalnim radonskim programom se je izvajal razširjen obseg meritev koncentracij radona tudi v bivalnih prostorih in povečal obseg meritev v
objektih namenjenih izvajanju vzgojno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih in zdravstvenih dejavnosti.
Na področju varstva pacientov pri radioloških posegih se je nadaljevalo elektronsko zbiranje podatkov o ravni izpostavljenosti pri posameznih
posegih, s poudarkom na posegih računalniške tomografije in intervencijskih radioloških posegov.
Na področju varstva pred neionizirajočimi sevanji je bil poudarek na posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov odmevnih domačih
in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki s čimer se želi vzpostaviti stanje v družbi, kjer bo imela javnost možnost objektivno
prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi elektromagnetnih sevanj. Hkrati se je izboljšala obveščenost in
informiranost prebivalstva o problematiki vplivov neionizirajočih sevanj na zdravje, ki je bila dosežena z brezplačnim pošiljanjem strokovnih
gradiv na to temo zainteresirani javnosti, kar je pomemben sociološki dejavnik. Največja pozornost je bila namenjena presoji zdravstvenih
vplivov zaradi uvajanja tehnologije mobilne telefonije 5G.
Nadaljevalo se je tudi prepoznavno mednarodno udejstvovanje Uprave za varstvo pred sevanji v okviru Mednarodne agencije za atomsko
energijo in združenja organov pristojnih za varstvo pred sevanji HERCA. Mednarodne agencije za atomsko energijo in združenja organov
pristojnih za varstvo pred sevanji HERCA. Septembra je bil organiziran sestanek delovne skupine za uporabo virov v zdravstvu in skupine za
veterinarska vprašanja. V zvezi z izzivi presoje vplivov tehnologije 5G na zdravje pa je bil organiziran posvet z udeležbo predstavnikov Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodne komisije za neionizirajoča sevanja (ICNIRP).
V zvezi s povečanjem obsega pristojnosti, predvsem na področju izvajanja ukrepov varovanja zdravja pred radonom in varstva pacientov pri
radioloških posegih, opredeljenih s sprejetimi predpisi, smo uspeli realizirati eno zaposlitev na upravnem področju, medtem ko na področju
inšpekcijskega nadzora kadrovska podhranjenost ostaja. Tako bo izvajanje predvidenih nalog mogoče le ob kadrovskih okrepitvah inšpektorjev.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so izdatki izkazani v višini 216.086,16 EUR. Realizacija te podskupine znaša 36,39 % realizacije
celotnega finančnega načrta ožjega ministrstva in 84,93 % sredstev, načrtovanih v rebalansu za leto 2019.
Podskupino sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4000 Plače in dodatki, v katere so zajete osnovne plače z dodatki za delovno dobo, za stalnost, za delo v posebnih pogojih, položajni in drugi
dodatki, od načrtovanih 211.124,60 EUR znaša realizacija 202.716,36 EUR, kar je 93,91 % realizacije na ravni podskupine,
- 4001 Regres za letni dopust - od načrtovanih 50 EUR so izdatki izkazani v višini 5.319,78 EUR, kar znaša 2,46 % realizacije na ravni podskupine,
- 4002 Povračila in nadomestila vključujejo izdatke dodatek za ločeno življenje, za povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov
prevoza na delo in z dela. Od načrtovanih 1.250 EUR so izdatki izkazani v višini 7.848,91 EUR, kar znaša 3,63 % realizacije na ravni podskupine,
- 4004 Sredstva za nadurno delo so izkazana v višini 0,02 EUR od načrtovanih 1.500 EUR, kar znaša 0 % realizacije na ravni podskupine,
- 4009 Drugi izdatki zaposlenim, ki so izkazani v višini 201,09 EUR od načrtovanih 40.500 EUR in predstavljajo 0,09 % realizacije na ravni
podskupine.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so izdatki izkazani v višini 35.155,39 EUR. Realizacija te podskupine znaša 5,92 %
realizacije celotnega finančnega načrta ožjega ministrstva in 218,54 % v rebalansu 2019 predvidenih sredstev.
Podskupino 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost sestavljajo naslednje vrste izdatkov:
- 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer je znašala realizacija 17.943,38 EUR od načrtovanih 1.000 EUR, kar predstavlja
51,04 % realizacije na ravni podskupine,
- 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje, kjer je znašala realizacija 14.375,05 EUR od načrtovanih 10.500 EUR, kar predstavlja 40,89 %
realizacije na ravni podskupine,
- 4012 Prispevki za zaposlovanje so bili načrtovani v višini 1.586,40 EUR, realizirani pa v višini 156,44 EUR, kar predstavlja 0,44 % realizacije na
ravni podskupine,
- 4013 Prispevki za starševsko varstvo so bili načrtovani v višini 1.000 EUR, realizirani pa v višini 202,75 EUR, kar predstavlja 0,58 % realizacije
na ravni podskupine,
- 4015 Premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU so bile načrtovane v višini 2.000 EUR, realizirane pa v višini
2.477,77 EUR, kar predstavlja 7,05 % realizacije na ravni podskupine.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve so od načrtovanih 328.170,40 EUR izdatki izkazani v višini 330.455,44 EUR. Realizacija te podskupine
znaša 55,66 % realizacije celotnega finančnega načrta ožjega ministrstva in 100,70 % v rebalansu 2019 predvidenih sredstev.
Podskupino 402 Izdatki za blago in storitve sestavljajo:
- 4020 Pisarniški, splošni material in storitve v vrednosti 3.210,66 EUR, kar predstavlja 0,97 % realizacije na ravni podskupine,
- 4021 Posebni material in storitve v vrednosti 313.457,88 EUR, kar predstavlja 94,86 % realizacije na ravni podskupine,
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v vrednosti 3.392,70 EUR, kar predstavlja 1,03 % realizacije na ravni podskupine,
- 4023 Prevozni stroški in storitve v vrednosti 130,76 EUR, kar predstavlja 0,04 % realizacije na ravni podskupine,
- 4024 Izdatki za službena potovanja v vrednosti 6.733,74 EUR, kar predstavlja 2,04 % realizacije na ravni podskupine,
- 4025 Tekoče vzdrževanje v vrednosti 732,92 EUR, kar predstavlja 0,22 % realizacije na ravni podskupine,
- 4026 Najemnine in zakupnine v vrednosti 47,70 EUR, kar predstavlja 0,01 % realizacije na ravni podskupine,
- 4029 Drugi operativni odhodki v višini 2.749,08 EUR, kar predstavlja 0,83 % realizacije na ravni podskupine.

413 - Drugi tekoči domači transferi
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v rebalansu 2019 načrtovanih 11.240 EUR, izdatki so izkazani v višini 12.056,80
EUR. Realizacija finančnega načrta v podskupini predstavlja 2,03 % celotne realizacije finančnega načrta ožjega ministrstva in 107,27 % v
rebalansu 2019 načrtovanih sredstev.
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Podskupino 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev sestavljajo:
- 4202 Nakup opreme v višini 12.056,80 EUR, kar predstavlja 117,74 % realizacije na ravni podskupine.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Odstopanje med sprejetim in realiziranim načrtom na postavki PP 2318 Materialni stroški je večje kot 10%, vendar je šlo za prerazporeditev
sredstev iz PP 2318 Materialni stroški na 2320 Sevanja in 2319 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. V primeru
prerazporeditve na PP 2319 je šlo za nakup merilnikov sevanja za člane ekip nujne medicinske pomoči, pri prerazporeditvi na PP 2320 pa za
dodatno preverjanje kakovosti naprav v nuklearni medicini.
Na PP 2316 Plače je sicer odstopanje manjše od 10%, gre pa za neporabljena sredstva zaradi nerealizirane zaposlitve.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
/

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
/

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
/

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
/
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170105 - Urejanje na področju varstva pred sevanji

Poročilo o doseženih ciljih
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva
170105 - Urejanje na področju varstva pred sevanji
Opis podprograma
V okviru podprograma Urejanje na področju varstva pred sevanji sodijo aktivnosti na področju varovanja javnega zdravja z zagotavljanjem
pogojev za kakovostno življenjsko okolje. Tako se izvajajo preventivne aktivnosti kakor tudi ustvarjanje pogojev in izvajanje preventivnih in
proaktivnih ukrepov za zagotavljanje varovanja zdravja pred škodljivimi vplivi sevanja. Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji z
namenom doseganja zastavljenih ciljev opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe
virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, omejevanja,
zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred
sevanji.

2717-11-S001 - Opremljenost organa v sestavi - URSVS
Opis skupine projektov
Sredstva skupine projektov so namenjena zagotavljanju organizacijsko tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje nalog organa v sestavi MZ z
neposrednim učinkom na C5553 - Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljenost z ustrezno infrastrukturo.V okviru skupine projektov
opremljenost organa v sestavi se sredstva namenjajo opremljenosti s pisarniško opremo,vzdrževanju računalniškega sistema, obnavljanju licenc
in računalniške opreme ter dopolnjevanju nabora različnih merilnikov sevanja za delo inšpektorjev. Posodobitve bodo prispevale k boljšim
delovnim pogojem in višji kakovosti opravljenega dela. Izvajanje nalog v okviru skupine projektov prispeva k rezultatu: C6654 Pravočasno
zaključeni upravni in prekrškovni postopki

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

11.241,00

12.056,80

12.056,80

107,25

Neposredni učinki
C5553 - Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljenost z ustrezno infrastrukturo
Prispeva k rezultatu: C6654 - Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki na Upravi RS za varstvo pred sevanji
Opis neposrednega učinka
Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljanje z ustrezno infrastrukturo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V okviru skupine projektov zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljenost z ustrezno infrastrukturo se sredstva namenjajo pisarniški
opremi ter dopolnjevanju nabora različnih merilnikov sevanja za delo inšpektorjev. Sredstva so bila v 2019 porabljena za nakup 21 merilnikov
sevanja za člane ekip nujne medicinske pomoči.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvajanje nalog v okviru skupine projektov Zagotavljanje pogojev za delo organa in opremljenost z ustrezno infrastrukturo prispeva k rezultatu
Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki na Upravi RS za varstvo pred sevanji, saj so posodobitve in nadgradnja
opremljenosti z merilniki sevanja prispevali k boljšim delovnim pogojem in višji kakovosti opravljenega dela.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05626 Realizacija načrta investicij in investicijskega vzdrževanja
državnega organa

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

100,00

2012 100,00

40,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

30,00

2015 100,00

97,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR
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2016 100,00

100,00

2017 100,00

85,70

2018 100,00

91,91

2019 100,00

107,00

2020 100,00
2021 100,00
2022 100,00
2023 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05626 Realizacija načrta investicij in investicijskega
vzdrževanja državnega organa"
V 2019 je bilo porabljenih 107,3% predvidenih sredstev. Večino od tega in sicer 95% je bilo namenjeno nakupu merilnikov sevanja za opremljanje
članov ekip nujne medicinske pomoči, ostalo pa za dva mobilna telefona.V 2020 se predvideva nabava dodatnih merilnikov za primere
radioloških izrednih dogodkov (95%) ter pisarniškega pohištva, komunikacijskih naprav ter drobnega materiala (10% sredstev).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05626

Realizacija načrta investicij in investicijskega vzdrževanja državnega organa.

Obrazložitev projektov
2717-17-0002 - Informatizacija in opremljenost URSVS 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt vsebuje nakup opreme za normalno delovanje zaposelnih na URSVS od pisarniškega pohištva, telefonskih in mobilnih aparatov,
fotokopirnih strojev, naprav za razrez in uničevanje gradiv, drugih pisarniških naprav in osnovnih sredstev.Projekt vsebuje tudi nakup opreme za
delo inšpektorjev, kar pomeni predvsem merilnikov sevanja tako za merjenje izpostavljenosti preiskovancev, merjenje radona, radioaktivne
kontaminacije ter opreme za primer jedrske ali radiološke nesreče.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V 2019 je bilo porabljenih 107% predvidenih sredstev, zato so bila uporabljena še sredstva s PP 2318 Materialni stroški. Večino 95% je bilo
namenjeno nakupu merilnikov sevanja za ekipe nujne medicinske pomoči, ostalo pa za dva mobilna telefona. V 2020 se predvideva nabava
dodatnih merilnikov za primere radioloških izrednih dogodkov, komunikacijskih naprav ter drobnega materiala (10% sredstev).

2717-17-0001 - Izvajanje nalog na področju varstva pred sevanji
Opis ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljanje varovanja javnega zdravja z zagotavljanjem pogojev za kakovostno življenjsko okolje, kar se zagotavlja z izvedbo
zadostnega števila inšpekcijskih pregledov, upravnih nalog ter prilagajanjem pravnega reda. Aktivnosti na področju bodo obsegale izdajo
dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanj, izdajo dovoljenj za uvoz in izvoz ter vnos in iznos radioaktivnih snovi,
pripravo poročila o prejetih dozah za prebivalstvo, izvedbo meritev radioaktivnosti živil in pitne vode, monitoringa radioaktivnosti v pitni vodi,
vodenje registrov dejavnosti, virov sevanj, evidence doz, analizo vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi ter ozaveščanje prebivalstva.
Skladno s Programom sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi naravnih virov sevanja se bo izvajalo iskanje področij,
kjer je koncentracija radona povišana, s posebnim poudarkom na šolah in vrtcih. Zaradi finančnih omejitev v 2017 ne bo mogoče izvajati
preverjanja kakovosti radioloških naprav in meritev izpostavljenosti pacientov, razen v primeru pridobitve mednarodnih sredstev za ta namen.
Ozaveščanje prebivalstva o vplivih sevanj na zdravje se bo izvajalo z izvedbo seminarjev, izdajo novic, distribucijo brošur, zgibank ali knjig ter
podporo projektom. Aktivnosti na zakonodajnem področju bodo namenjene pravočasni pripravi in implementaciji EU predpisov na ravni
EURATOM direktiv. Delo inšpektorjev bo temeljilo na njihovi visoki strokovni usposobljenosti in zagotavljanjem uporabe ustrezne merilne
opreme. Na podlagi strokovnih mnenj v poročilih o izvedbi tehničnega pregleda, ki jih izvajajo pooblaščeni strokovnjaki varstva pred sevanji,
spremljanja mesečne izpostavljenosti delavcev in izvajanjem varstva izpostavljenih pacientov pri radioloških posegih se bodo izvajali usmerjeni
inšpekcijski pregledi in izrekali ukrepi.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

606.239,00

581.696,99

581.696,99

95,95

Neposredni učinki
C7056 - Izvajanje nalog inšpekcije varstva pred sevanji
Prispeva k rezultatu: C6654 - Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki na Upravi RS za varstvo pred sevanji
Opis neposrednega učinka
Izvajanje nalog inšpekcije varstva pred sevanji prispeva k izboljšanju ravni varstva delavcev, pacientov in prebivalstva pred sevanji. Po vsebini
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lahko inšpekcijske preglede razdelimo na redne in izredne. Med redne uvrščamo načrtovane periodične preglede, preglede povezane s povišano
ravnjo koncentracije radona predvsem v šolah in vrtcih in preglede povezane z začetkom in prenehanjem uporabe vira sevanja. Med izredne pa
sodijo tisti, ki so povezani s povišano izpostavljenostjo delavcev, ugotovljenimi nepravilnostmi z virom sevanja in ostalimi nenačrtovanimi
izrednimi dogodki. Pregledi povezani z začetkom in prenehanjem uporabe vira sevanja uvrščamo med enostavnejše postopke, ki pa imajo
preventivni in proaktivni namen.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bila opravljena 204 nadzorstva (v 2018 224, v 2017 179 v 2016 219, v letu 2007 139, v 2008 167, v 2009 199, v 2010 239, v letu 2011
209, 2012 pa 157, v 2013 138, v 2014 178, v 2015 204). Po vsebini lahko inšpekcijske preglede razdelimo na redne in izredne. Med redne uvrščamo
načrtovane periodične preglede, preglede povezane s povišano ravnjo koncentracije radona in preglede povezane z začetkom oziroma
prenehanjem uporabe vira sevanja. Med izredne pa uvrščamo tiste, ki so povezani s povišano izpostavljenostjo delavcev, ugotovljenimi
nepravilnostmi z virom sevanja in ostalimi nenačrtovanimi dogodki. Preglede povezane z začetkom ali prenehanjem uporabe vira sevanja štejemo
med enostavnejše. V letu 2018 je bilo 47 (v 2018 43, v 2011 27, v 2012 32, v 2013 43, v 2014 37, v 2015 45 v 2016 38, v 2017 32) poglobljenih
pregledov ter 161 enostavnejših (v 2011 182, v 2012 125, v 2013 95, v 2014 142, v 2015 159 v 2016 181, v 2017 147, v 2018 181). Še vedno pa
prevladujejo nadzorstva povezana s spremembami pri uporabi virov sevanja, zato ostaja število enostavnejših pregledov še naprej visoko. V
2014 se je število enostavnih povečalo in sicer iz 95 na 143 preglede, kar je posledica številnih novih rentgenskih naprav. V 2015 in 2016 se je
trend nadaljeval in sicer iz 159 se je število povečalo na 181 pregledov, v 2017 pa se je število nekoliko zmanjšalo (147), kar je posledica manjšega
števila novih naprav, v 2018 pa ponovno povečalo na raven 2016, v 2019 pa se je število ponovno nekoliko znižalo na raven leta 2015.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Pravočasno zaključeni upravni in prekrškovni postopki ter izdani ustrezni ukrepi prispevajo k uspešnosti nadrejenega rezultata, saj z izvajanjem
upravnih nalog na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji v okviru pristojnosti, ki jih opredeljuje Zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti. S tem deluje na področju varovanja zdravja z oblikovanjem pogojev in spremljanjem ukrepov za zagotavljanje varstva
in zmanjševanje ravni izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08937 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov na inšpektorja

VIR ME
št

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2008

25,00

2018 75,00

112,00

2019 80,00

104,00

2020 80,00
2021 80,00
2022 80,00
2023 80,00
I08938 Število meritev izpostavljenosti pacientov

število 2008

50,00

2018 100,00

300.000,00

2019 300.000,00

406.066,00

2020 300.000,00
2021 300.000,00
2022 300.000,00
2023 300.000,00
I08939 Delež brezhibnih radioloških naprav

%

2015

95,00

2018 95,00

97,50

2019 95,00

97,80

2020 95,00
2021 95,00
2022 95,00
2023 95,00
I08940 Delež izpostavljenih delavcev z dozo nad 5mSv

%

2015

1,00

2018 1,00

1,38

2019 1,00

1,10

2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00
2023 1,00
I08941 Število izvedenih poglobljenih inšpekcijskih pregledov na inšpektorja

število 2015

10,00

2018 10,00

21,50

2019 10,00

23,50

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
2023 10,00
I08942 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov povezanih za začetkom ali
prenehanjem uporabe vira sevanja na inšpektorja

število 2015

60,00

2018 60,00

90,50

2019 70,00

80,50

2020 70,00
2021 70,00
2022 70,00
2023 70,00
I08943 število izvedenih izrednih inšpekcijskih pregledov

število 2015

10,00

2018 10,00

15,00
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2019 10,00

15,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
2023 10,00
I08944 Število odčitkov dozimetra z dozo nad 1,6 mSv/mesec kot posledica
nepredvidenega dogodka

število 2015

10,00

2018 10,00

4,00

2019 10,00

4,00

2020 10,00
2021 10,00
2022 10,00
2023 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08937 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov na
inšpektorja"
Ciljna vrednost (80) števila pregledov je bila dosežena in presežena (104 pregledov). Kazalnik, ne odraža razmerja med poglobljenimi in
enostavnimi pregledi, zato področje pregledneje opisujejo naslednji kazalniki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08938 Število meritev izpostavljenosti pacientov"
Izvedba meritev izpostavljenosti preiskovancev zaradi radioloških posegov je bilo v 2019 izvedeno z avtomatskim celoletnim zajemom meritev
izpostavljenosti na 9 napravah za računalniško tomografijo in 17 za slikovno diagnostiko. In je obsegalo 52733 CT in 259333 slikovnih preiskav.
Zaradi digitalizacje v radiologiji je tako omogočeno zajemanje podatkov v bistveno večjem obsegu. Poleg navedenega je bilo zbrano še 94.000
presejalnih mamografij, torej 406.066 podatkov o izpostavljenosti pri radioloških posegih predvsem pri računalniški tomografiji. Ciljna vrednost je
bila dosežena in presežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08939 Delež brezhibnih radioloških naprav"
Iz analize kakovosti radioloških naprav je ugotovljeno, da je delež brezhibnih naprav ob pregledu vira nad 97,5% in je bila v letu 2019 tako
dosežena ciljna vrednost 95%. S tem je dosežena in presežena ciljna vrednost kazalnika glede deleža brezhibnih rentgenskih naprav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08940 Delež izpostavljenih delavcev z dozo nad 5mSv"
V 2019 je bil delež izpostavljenih delavcev z dozo višjo od 5mSv 1,1%. 196 delavcev od 8403 je prejelo dozo višjo od 5mSv. Od tega je 57
delavcev prejelo dozo med 5-9,99 mSv, 35 med 10 in 14,99 mSv ter 4 med 15 in 19,99 mSv. 95 delavcev je prejelo dozo zaradi izpostavljenosti
radonu, 1 pa ob remontu v NEK (vsi med 5 in 9,99 mSv). Izpostavljenost zaradi radona nad 5 mSv pa je bila sledeča 56 ( med 5 in 9,99 mSv) 35
med 10 in 14,99 mSv ter 4 med 15 in 19,99 mSv. Izpostavljenost zaposlenih v Postojnski jami je bila na ravni predhodnega leta, za 10 se je
zmanjšalo število primerov v Škocijanskih jamah, za 12 pa v NEK. Delež izpostavljenih delavcev je bil tako večji od 1% in sicer 1,1%, kar je manj
kot 2018. V 2018 so 104 delavci od 7533 (1,4%) je prejeli dozo višjo od 5mSv. Od tega je 73 delavcev prejelo dozo med 5-9,99 mSv, 28 med 10 in
14,99 mSv ter trije med 15 in 19,99 mSv. 91 delavcev je prejelo dozo zaradi izpostavljenosti radonu, 13 pa ob remontu vNEK (vsi med 5 in 9,99
mSv). Izpostavljenost zaradi radona nad 5 mSv pa je bila sledeča 60 (med 5 in 9,99 mSv) 28 med 10 in 14,99 mSv ter trije med 15 in 19,99 mSv.
Izpostavljenost zaposlenih v Postojnski jami je bila na ravni predhodnega leta, za 25 pa se je povečalo število primerov v Škocijanskih jamah.
Razlika glede leta 2017 je posledica remonta v NEK in izpostavljenosti zaposlenih v Škocijanskih jamah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08941 Število izvedenih poglobljenih inšpekcijskih
pregledov na inšpektorja"
Ciljna vrednost je bila dosežena saj je bilo izvedeno 23,5 poglobljenih pregledov na inšpektorja oziroma skupaj 43.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08942 Število izvedenih inšpekcijskih pregledov
povezanih za začetkom ali prenehanjem uporabe vira sevanja na inšpektorja"
Ciljna vrednost je bila presežena, saj je bilo število pregledov na inšpektorja 80,5.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08943 število izvedenih izrednih inšpekcijskih pregledov"
Ciljna vrednost je bila dosežena, saj je bilo izvedeno 15 izrednih pregledov in sicer 2 zaradi povečane izpostavljenosti delavca, 11 zaradi
nepravilnosti z virom in 2 zaradi nenačrtovanih izrednih dogodkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08944 Število odčitkov dozimetra z dozo nad 1,6
mSv/mesec kot posledica nepredvidenega dogodka"
V 2019 so bili zabeleženi 4 primeri, ko je bila mesečna vrednost na dozimetru višja od 1,6 mSv. V vseh štirih primerih je šlo le za izpostavljenost
dozimetra in ne osebe, saj je šlo za izpostavljenost pri pregledu prtljage, kjer je bil shranjen dozimeter na letališču ali za neustrezno uporabo
dozimetra, ki je bil puščen v prostoru, kjer se je uporabljal vir.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08937

Kazalnik predstavlja povprečno število inšpekcijskih dejanj na inšpektorja in je vsota vrednosti pri ostalih kazalnikih, ki opisujejo poglobljene, izredne
preglede in preglede povezane z začetkom in koncem uporabe vira sevanja.

I08938 Z namenom ocene izpostavljenosti pacientov pri radioloških posegih se izvajajo meritve izpostevljenosti pri posameznih posegih.
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I08939 S kazalnikom opisujemo delež vseh radioloških naprav, ki so bile ob letnem pregledu tehnično brezhibne.
I08940 Kazalnik opisuje delež izpostavljenih delavcev, ki so v enem letu prejeli dozo, večjo od 5mSv.
I08941 To je število načrtovanih periodični pregledov na išpektorja, ki so načrtovani na začetku leta.
I08942 Ob začetku ali prenehanju uporabe vira sevanja se izvede inšpekcijski pregled.
I08943

Izredni inšpekcijski nadzor obsega primere zaradi povečane izpostavljenosti delavca, ugotovljenimi nepravilnostmi z virom sevanja ter ostalimi
nenačrtovanimi izrednimi dogodki.

I08944 Kazalec opisuje število nepredvidenih dogodkov, ki imajo za posledico povišano izpostavljenost.

C7057 - Izvajanje upravnih nalog na področju varstva pred sevanji
Prispeva k rezultatu: C6654 - Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki na Upravi RS za varstvo pred sevanji
Opis neposrednega učinka
Izvajanje upravnih nalog na področju varstva pred sevanji vodi k izboljšanju ravni varstva delavcev, pacientov in prebivalstva pred sevanji.
Najpomembnejši upravni postopki so izdaja dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabe vira sevanja, ter potrjevanje vlog za vnos ali
iznos radioaktivnih snovi. Potrditev ocene varstva izpostavljenih delavcev ter programa radioloških posegov s spremembo zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti nista več samostojna postopka ampak sta del postopka pridobivanja dovoljenja za izvajanje
sevalne dejavnosti in dovoljenja za uporabo vira sevanja. V okviru upravnega dela se izvaja tudi priprava poročila o izpostavljenosti
prebivalstva Slovenije v posameznem letu, monitoring radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, meritve koncentracije radona v prostorih,
spremljanje izpostavljenosti pacientov zaradi diagnostičnih posegov v zdravstvu, pregledne študije glede posameznih vplivov ionizirajočih in
neionizirajočih sevanj ter ozaveščanje prebivalstva o ukrepih varstva pred sevanji
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Letni cilji so bili doseženi z izvedbo meritev radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode v predpisanem okviru in na tej podlagi s pripravo
poročila o prejetih dozah za prebivalstvo. Obe aktivnosti sta bili izvedeni v skladu z letnim načrtom. V okviru sistematičnega pregledovanja
delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti naravnim virom sevanja in odkrivanjem področij kjer je izpostavljenost povečana je bilo v
letu 2019 izvedenih 385 meritev (325 osnovni in 60 dodatnih) ter 480 meritev vsebnosti radona v bivalnih prostorih. Monitoring pitne vode je
obsegal meritve skupne aktivnosti alfa in beta v 130 vzorcih.
V letu 2019 je bilo izdanih
• 120 dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti (119 v letu 2008, v 2009 127, v 2010 143, v 2011 129, v 2012 113, v 2013 97, v 2014 121, v 2015 105,
v2016 131, v 2017 78, v 2018 81) in 28 potrdil za vnos radioaktivnih snovi, (27 v letu 2008, v 2009 28, v 2010 19, v 2011 40 v 2012 20, v 2013 30, v
2014 39, v 2015 15, v 2016 39, v 2017 26, v 2018 37);
• 316 dovoljenj za uporabo virov sevanj (v letu 2008 209, v 2009 241, v 2010 238, v 2011 227, v 2012 220, v 2013 198, v 2014 202, v 2015 217, v 2016
279, v 2017 234, v 2018 205);
Skupaj pomeni to 464 upravnih postopkov. Od 778 upravnih zadev je bilo 208 inšpekcijskih nadzorov in 570
upravnih zadev. Razlika je 106 zadev, ki pa pomenijo vsoto preostalih zadev izmed 36 upravnih postopkov kot so: sprememba in prenehanje
dovoljenja (42), izdaja pooblastil izvedencem (18), potrdilo o prejeti dozi (24), informacije javnega značaja (22).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Pravočasno zaključeni upravni in prekrškovni postopki ter izdani ustrezni ukrepi prispevajo k uspešnosti nadrejenega rezultata, saj z izvajanjem
upravnih nalog na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji v okviru pristojnosti, ki jih opredeljuje Zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti. S tem deluje na področju varovanja zdravja z oblikovanjem pogojev in spremljanjem ukrepov za zagotavljanje varstva
in zmanjševanje ravni izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.
Obseg upravnih in nadzornih nalog se je povečal za 14%. Število rešenih zadev v 2019 je bilo 778 (v 2018 682, v 2017 600, v 2016 760 v 2015 854,
v 2014 923, v 2013 je bilo 829). Manjši obseg glede na podatke pred letom 2015 je povezan s spremembo Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti, ki je začel veljati v zadnjem trimesečju 2015 in je izdajo potrdila ocene varstva izpostavljenih delavcev združil z
dovoljenjem za sevalno dejavnost ter program radioloških posegov z dovoljenjem za uporabo vira sevanja. V okviru upravnih postopkov se tako
ocena izpostavljenih delavcev kot tudi program radioloških posegov še vedno pregledata, samo upravni postopek ni samostojen. V 2014 je bilo
v številki 923 tako vštetih 144 potrditev ocen varstva pred sevanji kot tudi 112 potrditev programov. V 2019 bi ob upoštevanju primerljivega
števila rešenih zadev (120 dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti (ocen varstva pred sevanji) in 316 dovoljenj za uporabo vira sevanja
(programov radioloških posegov), bilo število ukrepov 1214. V 2018 (81 (ocen varstva pred sevanji) in 205 dovoljenj za uporabo vira sevanja
(programov radioloških posegov), bilo število ukrepov 968, v 2017 pa (78 ocen varstva pred sevanji in 234 programov radioloških posegov), pa
912, kar dejansko kaže na primerljivost v obsegu opravljenega dela v zadnjih letih. Izhodiščno in ciljno vrednost pa bo potrebno uskladiti s
spremenjenim načinom štetja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08946 Število izdanih dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti

VIR ME
št.

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2015

80,00

2018 70,00

81,00

2019 70,00

120,00

2020 70,00
2021 70,00
2022 70,00
2023 70,00
I08947 Število izdanih dovoljenj za uporabo vira sevanja

število 2015

125,00

2018 175,00

205,00

2019 175,00

316,00
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2020 175,00
2021 175,00
2022 175,00
2023 175,00
I08948 Število meritev koncentracije radona

število 2015

60,00

2018 60,00

90,00

2019 90,00

93,00

2020 90,00
2021 90,00
2022 90,00
2023 90,00
I08949 Število meritev radioaktivne kontaminacije

št.

2014

70,00

2018 70,00

70,00

2019 70,00

70,00

2020 70,00
2021 70,00
2022 70,00
2023 70,00
I08950 Povprečni čas reševanja upravnih zadev

dan

2015

35,00

2018 40,00

41,39

2019 38,00

49,17

2020 36,00
2021 35,00
2022 35,00
2023 35,00
I08951 Število meritev indikativnih vrednosti radioaktivnosti v pitni vodi

število 2015

60,00

2018 60,00

130,00

2019 120,00

130,00

2020 120,00
2021 120,00
2022 120,00
2023 120,00
I08952 Število opremljenih enot NMP z opremo za primere jedrske ali radiološke
nesreče

Število 2016

1,00

2018 2,00

0,00

2019 3,00

17,00

2020 4,00
2021 4,00
2022 4,00
2023 0,00
I09798 Število meritev koncentracij radona v stanovanjih

število 2018

100,00

2018 100,00

480,00

2019 450,00

480,00

2020 450,00
2021 450,00
2022 450,00
2023 450,00
I09799 Število aktivnosti ozaveščanja prebivalstva na področju varstva pred
sevanji in vplivov na zdravje

število 2018

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

15,00

2020 2,00
2021 2,00
2022 2,00
2023 2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08946 Število izdanih dovoljenj za izvajanje sevalne
dejavnosti"
V letu 2019 je bilo izdanih 120 dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti (119 v letu 2008, v 2009 127, v 2010 143, v 2011 129, v 2012 113, v 2013 97 v
2014 121, v 2015 105, v 2016 131, v 2017 78, v 2018 81) in 28 potrdil za vnos radioaktivnih snovi, (27 v letu 2008, v 2009 28, v 2010 19, v 2011 40 v
2012 20, v 2013 30 v 2014 39, v 2015 15, v 2016 39, v 2017 26 , v 2018 37). Ciljna vrednost je bila tako presežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08947 Število izdanih dovoljenj za uporabo vira sevanja"
V letu 2019 je bilo izdanih 316 dovoljenj za uporabo virov sevanj (v letu 2008 209, v 2009 241, v 2010 238, v 2011 227, v 2012 220 v 2013 198 v 2014
202, v 2015 217, v 2016 279, v 2017 234, v 2018 205). Ciljna vrednost 175 je bila tako presežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08948 Število meritev koncentracije radona"
Izvedenih je bilo 325 osnovnih in 60 kompleksnejših meritev v okviru sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja. Zahtevnejša
meritev stroškovno gledano pomeni 10 kratnik osnovnih meritev, kar pomeni, da z istimi sredstvi opravimo 10 osnovnih meritev ali le eno
zahtevno. Kljub temu, da je bila ciljna vrednost dosežena, bo kazalnik potrebno posodobiti, da bo odražal razmerje kompleksnih in enostavnih
meritev.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08949 Število meritev radioaktivne kontaminacije"
Spremljanje ravni izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem z izvajanjem monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode je bilo izvedeno
v okviru predvidenega obsega (70 meritev) in sicer 15 analiz vzorcev pitne vode, 18 vzorcev živil rastlinskega porekla in 8 analiz vzorcev živil
živalskega porekla, 24 mleka in 5 celovitih obrokov hrane. Raven radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode je na ravni preteklih let in je na
zelo nizki ravni. Za namene načrtovanja monitoringa radioaktivnosti v pitni vodi je bilo izvedenih še 130 meritev skupne alfa in beta aktivnosti v
pitni vodi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08950 Povprečni čas reševanja upravnih zadev"
Povprečni čas reševanja v 2019 je bil 49,17 dni (v 2018 41,39, v 2017 35,33 dni, v 2016 42,3 dni v 2015 46,65 dni, v letu 2014 je bil 32,05 dni, v letu
2013 je 42,03 dni, v letu 2012 pa 30,83 dni). S tem se je povprečni čas reševanja podaljšal in oddaljil od izhodiščne vrednosti. Čas reševanja je
posledica večjega števila zadev- zaostankov iz preteklih let, ki so povzročili podaljšanja povprečnega časa reševanja zadev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08951 Število meritev indikativnih vrednosti
radioaktivnosti v pitni vodi"
V 2019 je bilo izvedenih 130 meritev indikativnih vrednosti radiokativnosti v pitni vodi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08952 Število opremljenih enot NMP z opremo za primere
jedrske ali radiološke nesreče"
V 2019 smo testno opremili 17 enot NMP za merjenje ravni sevanja in izvedlo osnovno usposabljanje uporabe merilne opreme. Predvideno je bilo
postopno opremljanje, katerega začetek je zamujal dve leti, v 2019 pa je bilo opremljeno 17 enot NMP, torej toliko, kot je bilo predvideno da jih bo
do leta 2022. Nabavljeni so merilniki sevanja, tako da je potrebno izvesti le še nabavo dela osebne varovalne opreme, katere vrsto je Ministrstvo
za zdravje uskladil s področjem kemijske in biološke varnosti. Načrt je bil dosežen in presežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09798 Število meritev koncentracij radona v stanovanjih"
V 2019 je bilo izvedenih 480 meritev radona v bivalnih prostorih na področjih z več radona.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09799 Število aktivnosti ozaveščanja prebivalstva na
področju varstva pred sevanji in vplivov na zdravje"
V 2019 je bilo izvedeno 15 aktivnosti ozaveščanja. Izvedeni sta bili dve odmevni akciji ozaveščanja za vse učence 7. razredov osnovnih šol
(sončenje) ter dijake 1. letnika srednjih šol (radon), v sodelovanju z Zvezo društev za boj proti raku dve aktivnosti, pripravljena je bila brošura in
zgibanka o vplivih Wi-Fi, odzvali smo se na 6 povabil lokalnih skupnosti v zvezi z radonom ter 3 organizirani nastopi v zvezi s 5G tehnologijo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08946

Izvajalci sevalnih dejavnosti za izvajanje svoje dejavnosti potrebujejo pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Kazalec opisuje število
izdanih tovrstnih dovoljenj na leto.

I08947

Izvajalec sevalne dejavnosto potrebuje za uporabo vira sevanja dovoljenje za uporabo. Kazalec govori o številu izdanih tovrstnih dovoljenj v tekočem
letu.

I08948

Skladno s Programom sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi naravnih virov sevanja se zagotavljo meritve koncentracije
radona v vzgojno-varstvenih, zdravstvenih in kulturnih ustanovah.

I08949

Obseg meritev radioaktivne kontaminacije je namenjen pripravi ocene izpostavljenosti prebivalstva zaradi radioaktivne onesnaženosti okolja in je
predpisan s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti.

I08950

Kazalec opisuje povprečen čas reševanja tako upravnih kot inšpekcijskih zadev na področju varstva pred sevanji. Čas štejemo od začetka postopka
oziroma popolne vloge do zaključka postopka oziroma do časa, ko je reševanje v okviru organa zaključeno, Vir podatkov je SPIS 1.45 URSVS.

I08951 V zvezi s kakovostjo pitne vode se izvajajo meritve indikativnih vrednosti radioaktivnosti v pitni vodi.
I08952

Skladno z mednarodnimi zahtevami glede pripravljenosti in opremljenosti enot NMP v primeru jedrske ali radiološke nesreče bo v letij 2016 in 2017
potekalo opremljanje NMP s potrebno osebno varovalno opremo.

I09798

Kazalec bo meril število izvedenih meritev koncentracij radona v stanovanjih torej v zasebni lasti in bodo meritve tako izvedene v primerih, ko bo
lastnik izkazal interes za izvedbo meritev.

I09799 Aktivnosti na področju ozaveščanja bodo merjene s številom aktivnosti na tem področju letno.

C7058 - Priprava in implemenatcija pravne regulative na področju varstva pred sevanji
Prispeva k rezultatu: C6654 - Pravočasno zaključeni inšpekcijski upravni in prekrškovni postopki na Upravi RS za varstvo pred sevanji
Opis neposrednega učinka
Skladnost slovenskih predpisov z mednarodnimi priporočili in predpisi EU na področju varstva pred sevanji pomeni zagotavljanje ustrezne ravni
varstva pred sevanji tako na upravnem kot inšpekcijskem področju. Na področju EURATOM predpisov se v naslednjih štirih letih predvideva
implementacijo dveh direktiv in sicer o temeljnih varnostnih standardih varstva pred sevanji in direktive o izvajanju meritev radioaktivne
kontaminacije pitne vode. V 2018 bo prenešena vsebina direktive EURATOM 2013/59 o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v slovenski pravni
red, kar bo povezano z aktivnostmi za njihovo implementacijo.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 ni bilo načrtovanih aktivnosti, saj so bili v 2018 pripravljeni in sprejeti vsi podzakonski akti na podlagi Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Posodabljanje obstoječe zakonodaje skladno z implementacijo EURATOM direktiv in upoštevanjem lastnih izkušenj ob upoštevanju namena po
zmanjševanju administrativnih ovir prispeva k nadrejenemu rezultatu pravočasnemu sprejemanju predpisov, ki prispeva k ustrezni pravni
varnosti na področju varstva pred sevanji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08945 Odstotek pripravljenih predpisov

VIR ME IZH. LETO
%

2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

100,00

2021

100,00

2022

100,00

2023

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08945 Odstotek pripravljenih predpisov"
V letu 2019 ni bil predviden sprejem predpisov napovedanih z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Tako so bile
naloge URSVS izpolnjene in je bil cilj dosežen.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08945

Odstotek pripravljenih predpisov je delež predpisov, ki jih je uprava pripravila in izpeljala postopek do objave v Uradnem listu, glede na število
predpisov, ki so bili za koledarko leto načrtovani.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJU-UPB3

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

ZPSDP

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

ZSPJS-UPB4

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4)

ZVISJV-UPB2

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVISJV-UPB2)

ZZDej-UPB2

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB2)

ZZVZZ-UPB3

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3)
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Uprava RS za varstvo pred sevanji v letu 2019 ni imela sredstev na računih.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Uprava RS za varstvo pred sevanji v letu 2019 ni imela terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Lastna neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo v Bilanci stanja skupino kontov 00 (2.528 EUR;
ni sprememb). Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva predstavljajo konto skupine 04 (83.207 EUR; Sprememba se nanaša na
nakup instrumentov in naprav (11.882,80 EUR) in drobnega inventarja (174 EUR). Sredstva so se povišala za popravke vrednosti skupin kontov
05 (55.946 EUR). Iz naziva konta v okviru
posamezne skupine kontov je v glavni knjigi razvidna vrsta osnovnih sredstev, v pomožni knjigi osnovnih sredstev pa se vodi analitična
evidenca po inventarnih številkah.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Uprava RS za varstvo pred sevanji v letu 2019 ni imela terjatev za sredstva, dana v upravljanje.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
a) Neporavnanih terjatev, ki so zapadle do 31.12.2019 ni bilo;
b) Neporavnanih terjatev, ki bodo zapadle po 31.12.2019 ni bilo.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
a) Neporavnanih obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2019 ni bilo;
b) Neporavnane obveznosti, ki so zapadle po 31.12.2019, so v višini 21.827 EUR in se nanašajo na decembrske plače, prispevke, davke in druge
kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi, kratkoročne obveznosti za dajatve ter ostale
kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Gre za nastale obveznosti v letu 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 in je predvideno plačilo obveznosti
iz proračunskih sredstev v letu 2020.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Uprava RS za varstvo pred sevanji
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Uprava RS za varstvo pred sevanji

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: splošnih kontrol informacijske tehnologije aplikacije SPIS in občutljivih podatkov;
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: upravnega, inšpekcijskega in poslovnega delovanja organa, ugotovitev
inšpekcijskega sveta;
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: revizijsko poročilo Računskega sodišča o doseganju ciljev nadzora v zdravstvu.

V/Na
Uprava RS za varstvo pred sevanji

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv:
sedež:
matična št:
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- - izdelava letnega načrta dela za upravni in inšpekcijski del poslovanja,
- - posodobitev registra tveganj in
- - vmesno poročilo o realizaciji ukrepov akcijskega načrta ukrepov po modelu CAF.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- - kadrovska podhranjenost organa na področju inšpekcijskega dela se je po sprejemu Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list št 76/17 in 26/19) in novih pristojnosti še povečala.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
dr. Damijan Škrk
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Datum podpisa predstojnika:
18.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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