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Datum:  26. 1. 2022  

 

 

Javni razpis  

»Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 

2022 in 2023« 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. vprašanje 

 

Zastavljam vam vprašanje oz. prošnjo v vezi Javnega razpisa sofinanciranje investicij na primarni 

ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, s  sklicem na številko 4300-

15/2021, in sicer: 

 

- V razpisni dokumentaciji besedila javnega razpisa je zahtevano, da se priloži veljavno 

gradbeno dovoljenje (se pravi pravnomočno). Prosimo vas, da se zahteva spremeni in 

omogoči možnost, da se veljavno gradbeno dovoljenje dostavi vsaj do 31.5.2022 (vsaj 

za gradnje, ki bi se pričele v letu 2023), glede na to, da je v samem razpisu dopuščena 

ta možnost tudi za pogodbo o izbranem izvajalcu GOI del katero je potrebno dostaviti do 

30.9.2022. Glede na kratek rok javnega razpisa je to nujno potrebno, saj drugače to 

predstavlja precejšnje omejevanje prijaviteljev z bolj kompleksno projektno 

dokumentacijo zaradi novogradnje/prizidka.  

 

Omeniti moram tudi, da je dokumentacija javnega razpisa zelo pregledna, jasna in enostavna, 

kar je zelo pohvalno in je lahko za vzgled ostalim ministrstvom. 

 

Za uspešno rešitev naše prošnje se vam že v naprej zahvaljujemo. 

 

Odgovor: Skladno z objavljenim javnim razpisom je pogoj za prijavo tudi veljavno gradbeno 

dovoljenje skladno z novo sprejeto zakonodajo GZ-1. Veljavno gradbeno dovoljenje je osnova za 

pripravljenost projekta za čimprejšnjo izvedbo in realizacijo plana investicij v letih 2022 in 2023. 

 

V kolikor bodo po izvedenem javnem razpisu določena sredstva še ostala neporabljena, bo 

ministrstvo predvidoma že v letu 2022 objavilo nov javni razpis. 

 

 

 

2. vprašanje 

 

Občina se namerava prijaviti na Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« in imamo nekaj vprašanj:  

 

Občina predvideva adaptacijo zdravstvene postaje s katero se bo zagotovila/vzpostavila dodatna 

ambulanta splošne medicine. Ker gre za adaptacijo prostorov gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
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Zanima nas ali je adaptacija upravičen poseg ali pa mora biti naziv rekonstrukcija oz. 

novogradnja.  

 

Občina je del objekta, ki je bil zgrajen leta 1982, v preteklih letih že sanirala z lastnimi sredstvi 

(čakalnica, WC in zobozdravstvena ambulanta). S predvideno operacijo pa se uredi še preostali 

del zdravstvene postaje in vzpostavi dodatna ambulanta splošne medicine. Zanima nas, ali se to 

pri drugih merilih, lahko smatra kot celotna rekonstrukcija prostorov zdravstvene postaje. 

 

Odgovor: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije 

objektov. 

 

 

 

3. vprašanje 

 

Zanima nas, ali se je možno prijaviti na Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, tudi, če občina v tem trenutku 

še ne razpolaga z gradbenim dovoljenjem in je šele začela s postopkom pridobivanja projektne 

dokumentacije? 

 

Odgovor: Ne. Glej tudi odgovor na vprašanje št. 1. 

 

 

 

4. vprašanje 

 

Občinski svet je v tem mesecu potrdil predlog proračuna občine za leto 2022. V času razprave 

glede predloga proračuna je bila s strani članov Občinskega sveta podana pobuda, da se 

zagotovijo sredstva za izgradnjo novega heliporta, saj naj bi pristojno ministrstvo za ta namen 

zagotovilo določena nepovratna sredstva. 

 

Ministrstvo za zdravje je dne 19. 1. 2022 objavilo Javni razpis za »Sofinanciranje investicij na 

primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«. 

 

Prosimo vas za informacijo ali je glede na razpisne pogoje izgradnja heliporta upravičena do 

pridobitve sredstev po zgoraj navedenem javnem razpisu. 

 

Odgovor: Izgradnja heliporta ni predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 

 

 

 

5. vprašanje 

 

Razpis glede prijavitelja – občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda določa, da v 

primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj 

le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se bo oziroma izvaja investicija. K prijavi 

prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic. 

 

Naš javni zdravstveni zavod ima 18 občin ustanoviteljic, razdeljen pa je v 7 organizacijskih enot. 

Posamezna organizacijska enota je zdravstveni dom, ki pa ni samostojna pravna oseba. Z 

investicijo se bo na razpis prijavila občina, v kateri se bo izvajala investicija v stavbo 

zdravstvenega doma. Konkretni zdravstveni dom s svojo dejavnostjo pokriva območje 4 občin 
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ustanoviteljic. Preostalih 14 občin ustanoviteljic gravitira na druge organizacijske enote javnega 

zavoda in pri investiciji ne sodeluje. Ali je dovolj, da občina prijaviteljica predloži soglasje 

preostalih občin ustanoviteljic, ki gravitirajo na predmetno organizacijsko enoto oz. zdravstveni 

dom, v katerem se bo investicija izvajala (v tem primeru še 3 občine ustanoviteljice), ali je 

potrebno predložiti soglasja oz. pooblastila vseh preostalih 17 občin ustanoviteljic javnega 

zdravstvenega zavoda.  

 

V drugem primeru se bo na razpis prijavila občina ustanoviteljica, ki je edina, ki gravitira na 

zdravstveni dom (organizacijsko enoto), v katerem se bo investicija izvajala. Ali je tudi v tem 

primeru potrebno predložiti soglasje oz. pooblastilo preostalih 17 občin ustanoviteljic, čeprav ne 

sodelujejo pri investiciji? 

Vljudno prosimo za čim prejšnji odgovor, saj moramo zaradi velikega števila potrebnih soglasij 

čim prej pričeti s pridobivanjem. 

 

Odgovor: Dovolj je, da občina prijaviteljica predloži soglasje preostalih občin ustanoviteljic, ki 

gravitirajo na predmetno organizacijsko enoto oz. zdravstveni dom, v katerem se bo investicija 

izvajala (v tem primeru še 3 občine ustanoviteljice). 

Soglasje oziroma pooblastilo preostalih 17 občin ustanoviteljic ni potrebno. 

 

 

 

6. vprašanje 

 

Pri pregledu Javnega razpisa za  »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« v točki 9. navajate Rok za oddajo prijav je do 

18. 2. 2022 do 15.30 ure. 

 

Ali to pomeni da je rok za prijavo na javni razpis za sredstva v letu 2023 samo ta? 

 

Odgovor: V kolikor bodo po izvedenem javnem razpisu določena sredstva ostala neporabljena, 

bo ministrstvo predvidoma že v letu 2022 objavilo nov javni razpis. 

 

 

 

7. vprašanje 

 

Pri pregledu razpisne dokumentacije za Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 so se nam pojavila naslednja 

vprašanja, na katera vljudno prosimo za vaše odgovore: 

 

1) Prijavitelj mora biti lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala prijavljena investicija. Prijavitelj 

je občina, ki je v skladu s podpisanim Sporazumom o razdružitvi solastnine in oblikovanju etažne 

lastnine za ZP Ruše edini lastnik nepremičnine, vendar sporazum o razdružitvi še ni vpisan v 

zemljiško knjigo. Ali kot dokazilo zadoščata predložitev fotokopije sporazuma o razdružitvi in 

vložen ZK predlog? 

 

2) Znesek sofinanciranja, ki bo dodeljen posameznemu prijavitelju: občina bi glede na število 

prebivalcev lahko prejela največ 565.500 EUR. Glede na koeficient razvitosti občine (90% 

sofinanciranje) 900.000 EUR (1.000.000 EUR znaša višina upravičenih stroškov) in glede na 

omejitev 1.400 EUR/m2 + 200 EUR/m2 za opremo 1.000.000 EUR.  Kateri znesek sofinanciranja 

je tisti, ki bo dodeljen prijavitelju? 
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3) Vljudno prosimo za informacijo, kateri podatek o številu prebivalcev v občini je merodajen? Na 

kateri dan? Katere inštitucije?  

 

4) Tabela 2 Prostori za izvajanje zdravstvenih programov, ki so predmet sofinanciranja po tem 

javnem razpisu: Ali pravilno razumemo, da bodo sofinancirani zgolj prostori, ki so navedeni v 

tabeli 2? Ali lahko k tem prostorom štejemo tudi hodnike, Wc, vetrolov, prostore za čistila, 

stopnišča, laboratorije, strojnico, prostor za filter (okuženi), prostor za malice zaposlenih in njihove 

garderobe, tuš za osebje, prostor za počitek, arhivo, priročno skladišče, administracijo,… saj so 

vsi ti prostori nujno potrebni za nemoteno delovanje prostorov, navedenih v tabeli 2.  

 

5) Tabela 2: Ali EKG in spirometrijo lahko uvrstimo med radiološko in UZ diagnostiko? Ali med 

preventivne dejavnosti? 

 

6) Tabela 2: Ali lahko medicino dela in športa ter referenčne ambulante uvrstimo v preventivne 

dejavnosti?  

 

7) Tabela 2: Vljudno prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno pod točko 7 – preventivne zdravstvene 

dejavnosti?  

 

8) Ali se med stroške, ki bodo sofinancirani, lahko uvrsti stroške nepredvidenih del, ki so 

izračunani kot delež od gradbeno – obrtniških in instalacijskih del. 

 

Odgovor:  

1) Da, zadoščata.  

 

2) Ob upoštevanju števila popolnih prijav in višine koeficienta razvitosti občine je absolutni znesek 

sofinanciranja investicije 80 EUR/prebivalca (nanaša se na celotno obdobje 2021 – 2031) ter 

najvišji upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za 

prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m². 

 

3) Republika Slovenija Statistični urad, upošteva se podatek, ki velja na dan oddaje prijav. 

(https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2640010S.px) 

 

4) V kolikor so v sklopu prostorov za programe iz tabele ti prostori nujno potrebni za njihovo 

delovanje, se uvrstijo v okvir sofinanciranja (kot npr. WC, garderoba, administracija, ipd.). 

 

5) Oprema sodi za opremljanje prostorov za dejavnosti, ki se urejajo. 

 

6) Medicina dela, prometa in športa ne glede na dejavnost ni predmet sofinanciranja po 

predmetnem javnem razpisu. Referenčne ambulante niso samostojne ambulante, ki bi jih urejali, 

ampak del ambulante družinske medicine. 

 

7) Centri za krepitev zdravja, zdravstveno vzgojni centri, centri za duševno zdravje. 

 

8) Ob upoštevanju števila popolnih prijav in višine koeficienta razvitosti občine je absolutni znesek 

sofinanciranja investicije 80 EUR/prebivalca (nanaša se na celotno obdobje 2021 – 2031) ter 

najvišji upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za 

prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m². 
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8. vprašanje 

 

Poziv Skupnosti občin Slovenije glede Javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni 

ravni zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 

 

Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 19. 1. 2022 na spletni strani objavilo 

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v republiki 

Sloveniji za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: razpis). 

 

Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju: SOS) opozarja, da je v razpisu problematična zahteva 

po pridobljenem veljavnem gradbenem dovoljenju glede na kratek rok za prijavo na razpis in 

obdobje podeljevanja sredstev. Nekatere občine članice SOS se želijo prijaviti na razpis, ampak 

v času prijave na razpis še ne bodo imele pridobljenega gradbenega dovoljenja. 

 

SOS poziva ministrstvo: 

 

- da prijaviteljem na razpis z rokom omogoči naknadno novelacijo potrebne investicijske 

dokumentacije v kolikor še ne bodo imeli pridobljenega gradbenega dovoljenja v času 

prijave na razpis, 

 

- da v razpisu določi rok za predložitev gradbenega dovoljenja, kot je to določeno za 

predložitev podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem, torej najkasneje do 30. septembra 

2022. 

 

Odgovor: Razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena. V kolikor bodo po 

izvedenem javnem razpisu določena sredstva ostala neporabljena, bo ministrstvo predvidoma že 

v letu 2022 objavilo nov javni razpis. 

 

 

 

9. vprašanje 

 

Zanima nas kako naj si razlagamo opombo(1) na str.2 Javnega razpisa 

 

V primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, se pri 

absolutnem znesku sofinanciranja investicij za posamezno občino, ki je vezan na število 

prebivalcev občine/mestne 

 

občine in znaša 80 EUR/prebivalca, lahko v soglasju in s pooblastilom občine upošteva udeležba 

posamezne občine pri investiciji v višini soustanoviteljskega deleža. 

 

Ali to pomeni, da lahko občina investitorka   v soglasju z občino soustanoviteljico dobi določen 

delež denarja več (od svojega limita-glavarine), ki bi drugače pripadal občini soustanoviteljici v 

višini (glavarine) soustanoviteljskega deleža? 

 

Odgovor: Da. 
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10. vprašanje 

 

Občina Dol pri Ljubljani ima za prijavo na javni razpis pripravljeno celotno dokumentacijo, vendar 

iz vsebine ni mogoče natančno razbrati ali je pogoj prijave, da je občina (so)ustanoviteljica 

zdravstvenega zavoda ali pa je prijava mogoča tudi za tiste občine, ki nimajo ustanovljenih svojih 

zdravstvenih zavodov in so zato bile primorane podeliti koncesijo za opravljanje zdravstvenih 

dejavnosti na primarni ravni. Občina Dol pri Ljubljani bo namreč v kratkem začela s prenovo 

zdravstvene ambulante, ki je v lasti občine in jo bomo nato oddali v najem koncesionarki, ki izvaja 

zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Prostori so torej v občinski lasti in namenjeni za 

zdravstveno oskrbo občanov. 

 

Odgovor: Prijavitelj na razpis je občina/mestna občina, (so)ustanoviteljica javnega 

zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 

 

 

 

11. vprašanje 

 

Iz razpisne dokumentacije ni mogoče razbrati kakšen je izračun stopnje sofinanciranja investicije. 

Za občino je to zelo pomemben podatek, saj je potrebno investicijsko dokumentacijo potrditi na 

občinskem svetu. Prosimo, če se objavi formula po kateri bi lahko občina izračunala najvišjo 

stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov. 

 

Odgovor: Ob upoštevanju števila popolnih prijav in višine koeficienta razvitosti občine je 

absolutni znesek sofinanciranja investicije 80 EUR/prebivalca (nanaša se na celotno obdobje 

2021 – 2031) ter najvišji upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in 

inštalacijskih (GOI) del za prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in 

opremo 200 EUR/m². 

 

 

 

12. vprašanje 

 

V zvezi z razpisno dokumentacijo Javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, nas zanima, kaj pomeni izraz 

veljavno gradbeno dovoljenje. Ali se upošteva izdano gradbeno dovoljenje, dokončno gradbeno 

dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje? 

 

Odgovor: Upošteva se izdano gradbeno dovoljenje. 

 

 

 

13. vprašanje 

 

V zvezi z razpisno dokumentacijo Javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, nas zanima naslednje: 

  

Investitor gradnje je javni zavod, ki ga ni ustanovila Občina, nanj se glasi tudi gradbeno dovoljenje. 

V prostorih, ki jih bo zgradil, pa bo zdravstveni dom razširil svojo dejavnost. 
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Ali se upošteva tudi tovrstno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na javni zavod, ki ga ni ustanovila 

Občina, katera bo investirala v ureditev prostorov in nakup opreme za dejavnost zdravstvenega 

doma, katerega je ustanoviteljica Občina prijaviteljica. 

 

Odgovor: Prijavitelj na javni razpis je občina/mestna občina, (so)ustanoviteljica javnega 

zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 

Prijavitelj mora biti lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala investicija. 

 

 

 

14. vprašanje 

 

Zastopamo eno od slovenskih občin in na izrecno željo župana vam v nadaljevanju pošiljamo 

vprašanje v zvezi prijave na razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, sklic št. 4300-15/2021. 

   

Ali se lahko prijavi na razpis občina s projektom, ki še nima pridobljenega gradbenega dovoljenja? 

Bo pa do roka za oddajo prijave izdelana in potrjena vsa investicijska dokumentacija ter DGD 

dokumentacija. 

 

Odgovor: Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva. Kot ustanovitelj JZZ-ZD je lahko prijavitelj na javni razpis zgolj občina. Podani bodo zgolj 

odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na razpisno dokumentacijo, potrebni vlagateljem – 

občinam za pripravo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev. 

 

 

 

15. vprašanje 

     

V Občini Piran imamo v tem trenutku dva projekta, ki so v načrtovanju in izvajanju in menimo, da 

izpolnjujejo pogoje razpisa. En projekt je rekonstrukcija stavbe zdravstvene postaje Sečovlje, 

drug projekt pa je delna rekonstrukcija oziroma postavitev dvigala v zdravstveni palači Piran. 

  

Zanima nas sledeče: 

   

1) ali lahko na razpis prijavimo dva projekta, ki se izvajata v dveh različnih stavbah? 

   

2) ali je za rekonstrukcijo treba predložiti gradbeno dovoljenje in če da, ali je treba gradbeno 

dovoljenje predložiti že ob razpisu ali se ga lahko dostavi naknadno (na primer, ali zadostuje 

predložitev potrjene vloge na upravni enoti, da je zaprošeno za gradbeno dovoljenje)? 

   

3) v zdravstveni palači Piran gre za samo eno izmed načrtovanih faz rekonstrukcije stavbe. Ali se 

s prijavo delne rekonstrukcije zdravstvene palače Piran na letošnji razpis izključuje možnost 

prijave nadaljnjih faz rekonstrukcije iste stavbe na prihodnje razpise Ministrstva za zdravje? 

 

Odgovor: 

1) Da. 

2) Da. Gradbeno dovoljenje mora biti predloženo v skladu z določili razpisne dokumentacije.  

3) Ne. 
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16. vprašanje 

 

Na Občini Miklavž smo v fazi projektiranja DGD in PZI za novi zdravstveni dom. 

  

Ali se lahko prijavimo na razpis oziroma izpolnimo razpisne pogoje kot PROJEKT V 

NAČRTOVANJU brez veljavnega gradbenega dovoljenja? 

  

Tega bomo vsekakor pridobili v letu 2022, medtem ko bi izvedba sledila v letu 2023 ali skrajno 

2024 kot je predpisano v razpisu. 

 

Odgovor: Ne. 

 

 

 

17. vprašanje 

 

V zvezi z objavljenim razpisom imamo nekaj vprašanj: 

    

1) Laboratorij – pripravljamo rekonstrukcijo laboratorija; zanima nas, kam spada laboratorijska 

dejavnost (fizikalna medicina ali splošna in družinska medicina)??? 

  

2) Projekt vsebuje delno rekonstrukcijo in delno novogradnjo oz. nadzidavo. Zanima nas, ali je 

potrebno pripraviti dva projekta in dva investicijska programa ali samo enega, z razdelitvijo 

projekta po segmentu in vrednosti??? 

  

3) Gradbenega dovoljenja še nimamo, vendar je projekt v 90 % dokončanosti. Zanima nas, če ne 

bomo uspeli s pravnomočnim dovoljenjem, ali kot dokaz zadostuje potrdilo o vloženi 

dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja? 

  

4) Glede na situacijo, ko moramo zdravstveni domovi do 5. februarja 2022 oddati Program dela 

in finančni načrt za leto 2022, izdelati zaključni načrt in Poročilo o poslovanju do konca januarja 

2022, ali Je možno računati na podaljšanje razpisnega roka za oddajo vloge na objavljeni razpis. 

 

Odgovor: 

1) Laboratorijska dejavnost ni predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 

2) Lahko se pripravi en (1) projekt. 

3) Zadostuje izdaja gradbenega dovoljenja. 

4) Razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena. 

 

 

 

18. vprašanje 

 

Vezano na objavljeni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva 

v RS za leti 2022 in 2023 imamo vprašanje ali je upravičen do sofinanciranja tudi projekt, po 

katerem bi prostore za zdravstveno dejavnost pridobili z nakupom ustreznih prostorov (že grajen 

objekt)? 

 

Odgovor: Nakup  prostorov ni predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 
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19. vprašanje 

 

S projektom prenove zdravstvenega doma se spreminja vsebina obstoječega objekta 

zdravstvenega doma in širitev obstoječega zdravstvenega programa z namenom zagotavljanja 

enakih pogojev in manjkajočih površin in prostorov. Za zagotovitev predhodno navedenih ciljev 

in izvedbo prenove niso potrebni posegi v obstoječo konstrukcijo objekta, zato po veljavnem 

gradbene zakonu in uredbami, gradbeno dovoljenje ni potrebno.  

   

Glede na predhodno opisano vsebino smatramo da vsebinsko izpolnjujemo pogoje za prijavo 

kljub temu da za investicijo ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

  

Prosimo za potrditev oziroma odgovor. 

 

Odgovor: Skladno z objavljenim javnim razpisom je pogoj za prijavo tudi veljavno gradbeno 

dovoljenje skladno z novo sprejeto zakonodajo GZ-1. Veljavno gradbeno dovoljenje je osnova za 

pripravljenost projekta za čimprejšnjo izvedbo in realizacijo plana investicij v letih 2022 in 2023. 

 

 

 

20. vprašanje 

 

Združenje občin Slovenije je v zvezi z javnim razpisom »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« s strani občine članice prejelo 

predlog dopolnitve razpisne dokumentacije, ki je priloga temu dopisu. 

 

Občine so se znašle v zagati, saj nekatere še niso uspele pridobiti gradbenega dovoljenja, vlogo 

za njegovo izdajo pa so že vložile in postopki tečejo. Ker gre za resnično pomembna sredstva, je 

bila z njihove strani izražena bojazen, da ne bodo mogle kandidirati na razpisu. 

 

Glede na navedeno predlagajo podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega 

dovoljenja, in sicer do najkasneje 30. septembra 2022, ko se izteče tudi rok za predložitev 

podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del. 

 

Odgovor: Razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena. 

 

 

 

21. vprašanje 

 

V zvezi z javnim razpisom »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v 

Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« je pod 6. točko navedeno, da je prijavitelj na razpis, 

citiram:  

  

- občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so 

predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu; 

  

- v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko 

prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se bo oziroma izvaja 

investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin 

soustanoviteljic. 
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Situacija glede Občine Škofljica je takšna, občina ima zdravstveni dom, ki pa uradno ni 

ustanovljen. Občina Škofljica je bila v preteklosti del mestne Občine Ljubljana, ter je omenjeni 

zdravstveni dom v Škofljici bil ustanovljen s strani Občine Ljubljana in je administrativno spadal 

pod zdravstveni dom Ljubljana. Potem, ko je pravno formalno Občina Škofljica postala 

samostojna občina, se pravno ni uredilo kam spada zdravstveni dom Škofljica. 

  

Sedaj je situacija takšna, da je zdravstveni dom Škofljica v bistvu stavba, ki nosi to ime. V 

zdravstvenem domu so koncesionarji. Občina v tem trenutku ni predvidela, da bi se pravno 

formalno ustanovil zdravstveni dom. 

   

Zanima nas, ali lahko občina vseeno kandidira na dotičnem javnem razpisu, saj želijo dograditi in 

rekonstruirati zdravstveni dom, vendar nimajo pravno formalno akta o ustanovitvi zdravstvenega 

doma zaradi zgoraj omenjene zgodovine. 

 

Odgovor: Ne. Prijavitelj na razpis je občina/mestna občina, (so)ustanoviteljica javnega 

zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 

 

 

 

22. vprašanje 

 

Spoštovani, posredovali smo vam vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo. 

   

Odgovore  nujno potrebujemo zaradi vnosa točnih podatkov v proračun za leto 2022, ki ga bomo 

sprejemali na seji občinskega sveta v prihajajočih dneh. 

 

Odgovor: Odgovori so in bodo objavljeni v skladu z roki, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 

23. vprašanje 

 

Zanima me, ali lahko kot predmet prijave na javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni 

ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« navedemo rekonstrukcijo 

prostorov, za katere pa ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, kot na primer: 

  

Rekonstrukcija prostorov za namen ambulant Centra za duševno zdravje odraslih (preureditev 

hodnika in sedanje ambulante medicine dela prometa in športa v prostore Centra za duševno 

zdravje odraslih) 

 

Rekonstrukcija prostorov za namen Otološke in Dermatološke ambulante (preureditev prostorov 

stare optike v otološko in dermatološko ambulanto) 

 

Rekonstrukcija prostorov za izgradnjo nove ambulante družinske medicine (preureditev dela 

hodnika in ambulante za funkcionalno diagnostiko in terapije v ambulanto družinske medicine) 

 

Rekonstrukcija prostorov za namen Razvojne ambulante (preureditev trenutne ambulante 

otologa in dermatologa v prostore Razvojne ambulante) 

 

Odgovor: Predmet razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, 

z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z 

namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z 
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razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja 

manjkajočih površin ali prostorov. 

 

Predmet sofinanciranja so (zgolj) zdravstvene dejavnosti iz »Tabele 2: Prostori za izvajanje 

zdravstvenih programov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu«. 

 

 

 

24. vprašanje 

 

V okviru JR »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 

in 2023«, bi imeli sledeči vprašanji.  

   

Razpis navaja sofinanciranje opreme. Kaj se smatra po opremo? 

Za določitev višine sofinanciranja se upoštevata oba navedena kriterija skupaj? 

   

»absolutni znesek sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva na podlagi 

ZZSISZ je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine in znaša 80 EUR/prebivalca 

(nanaša se na celotno obdobje 2021-2031)«; 

»za sofinanciranje investicij se upošteva upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno 

obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 

1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m²«. 

 

Odgovor: Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva. Kot ustanovitelj JZZ-ZD je lahko prijavitelj na javni razpis zgolj občina. Podani bodo zgolj 

odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na razpisno dokumentacijo, potrebni vlagateljem – 

občinam za pripravo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev. 

 

 

 

25. vprašanje 

 

Imamo eno vprašanje v zvezi z Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. 

   

Ali lahko na javnem razpisu kandidirajo občine v katerih delujejo zdravniki koncesionarji?   

 

Odgovor: Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva. Kot ustanovitelj JZZ-ZD je lahko prijavitelj na javni razpis zgolj občina. Podani bodo zgolj 

odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na razpisno dokumentacijo, potrebni vlagateljem – 

občinam za pripravo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev. 

 

 

 

26. vprašanje 

 

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se bodo financirali le prostori za izvajanje zdravstvenih 

programov, ki so navedeni v Tabeli 2. Kaj pa prostori za izvajanje NMP in prosti za izvajanje 

reševalnih prostorov? 
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Odgovor: Prostori za izvajanje NMP in prostori za izvajanje reševalnih programov niso predmet 

sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. Ministrstvo bo predvidoma do konca leta 2022 

objavilo javni razpis za (so)financiranje investicij na primarni ravni v prostore za izvajanje NMP. 

 

 

 

 

27. vprašanje 

 

Spoštovani, 

    

vezano na vsebino javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, objavljenega 19.  1. 2022 na spletnem portalu 

Ministrstva za zdravje, vas prosimo za pojasnilo glede upoštevanja površin prostorov, ki bodo 

predmet investicije (Tabela 2 na str. 17 razpisne dokumentacije): 

   

1) Katere površine lahko upoštevamo pri prostorih posameznih vrst ambulant (točke 2 – 9 v Tabeli 

2)? Samo prostore ambulante/zdravnika, sprejema in čakalnice ali tudi površine hodnikov in 

stopnišč/dvigalnih jaškov, ki so del teh sklopov ambulant. Se v te površine upošteva tudi pomožne 

prostore kot so WC-ji, čajne kuhinje, skladišča čistil, skladišča materiala, tehnične prostore 

(kotlovnica …), skupni prostori za osebje, garderobe, kuhinja, jedilnica in večnamenski prostor? 

   

2) Objekt, ki je predmet naše investicije obsega podzemno garažo in nadzemni del – zdravstveni 

dom. Ali za skupno neto površino celotnega objekta (zadnja vrstica tabele 2) navedemo samo 

površino zdravstvenega doma, ali celotnega objekta skupaj z garažo? 

   

3) Katera količina je osnova za izračun upravičenega sofinanciranja – skupna neto površina 

notranjih prostorov ali skupno neto površino celotnega objekta? 

 

Odgovor:  

1) V kolikor so v sklopu prostorov za programe iz tabele ti prostori nujno potrebni za njihovo 

delovanje, se uvrstijo v okvir sofinanciranja (kot npr. WC, garderoba, administracija, ipd.). 

 

2) V skupno neto površino celotnega objekta (zadnja vrstica tabele 2) vnesete površino celotnega 

objekta skupaj z podzemno garažo. 

 

3) Osnova za izračun upravičene vrednosti sofinanciranja je skupna neto površina notranjih 

prostorov. 

 

 

 

28. vprašanje 

 

Iz poglavja 3. POGOJI IN OMEJITVE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU, 3.1. Prijavitelj 

in pogoji točke 6 izhaja, da mora prijavitelj v svoji prijavi predložiti gradbeno dovoljenje. Trenutno 

smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in obstaja tveganje, da le-to do roka za oddajo 

prijave ne bo veljavno. 

  

Ker je priprava vloge povezana s stroški, bi vas prosili za povratno informacijo, če je mogoče 

gradbeno dovoljenje predložiti pozneje, tj. pred začetkom izvajanja investicije skladno s 

terminskim planom. 
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Odgovor: Pogoj je izdano gradbeno dovoljenje. 

 

 

 

29. vprašanje 

 

Ponovno pošiljam spodnja vprašanja, saj še nismo dobili odgovora. 

Odgovor: Odgovori so in bodo objavljeni v skladu z roki, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 


