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1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1.Ime oziroma naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, 
ki dodeljuje sredstva 

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

1.2.Pravne podlage

Pravne podlage so naslednje:
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 

– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list 
RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP),

- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 
2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21; v nadaljnjem besedilu: ZZSISZ),

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21; v nadaljnjem 
besedilu:  ZFO-1),

- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-
C, 60/17 in 82/20),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20),

- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS,
št. 208/21),

- Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, 
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20).

1.3.Sredstva, ki so na razpolago za sofinanciranje

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:
- 17,5 mio EUR v letu 2022,
- 20 mio EUR v letu 2023.

Prevzemanje obveznosti za posamezno leto bo potekalo v skladu z določbami veljavnega 
zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.

Opomba:
Splošno pravilo je, da je realizacija sofinanciranja iz sredstev iz proračuna vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva. Če pride do spremembe proračuna oziroma do 
proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za 
sofinanciranje sorazmerna znižanju na proračunski postavki.



4

1.4.Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2022 in 2023. 

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni 
pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v 
Načrt razvojnih programov (NRP) občine.

Projekt mora biti izveden najkasneje do 30. 9. 2024. Prijavitelj je dolžan po zaključku projekta 
oziroma najkasneje do 30. 11. 2024 ministrstvu posredovati projekt izvedenih del (PID) v 
elektronski obliki in uporabno dovoljenje.

Sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih 
programov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: NRP ministrstva). Pogoj za uvrstitev 
projektov v NRP ministrstva je, da so izbrani projekti vključeni v NRP občine. Po vključitvi 
projekta v NRP ministrstva projekt pridobi status investicije, ki je predvidena za sofinanciranje iz 
državnega proračuna.

Za zagotovitev izplačila sofinancerskih sredstev ministrstva po predvideni dinamiki v letih 2022
in 2023 morajo prijavitelji načrtovati pričetek in zaključek gradnje v tem obdobju, s predložitvijo 
podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del do najkasneje 30. septembra 2022. V
nasprotnem občina izgubi pravico do sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Sofinancerska sredstva bodo prejemnikom izplačevana kvartalno, na osnovi izstavljenega e-
računa ter s priloženimi računi in situacijami izvajalca za opravljena dela v posameznem 
kvartalu. E-računu mora biti priloženo tudi poročilo o izvedenih aktivnostih (Priloga št. 3 razpisne 
dokumentacije). Po opravljeni kontroli e-računa in prilog izvajalca s strani ministrstva, bodo 
sofinancerska sredstva dodeljena po tem razpisu izplačana v roku, kot ga določa zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna. Zadnji rok za predložitev e – računa, ki je podlaga za izplačilo sredstev
sofinanciranja v vsakem posameznem letu, je 15. november oziroma 30. september v letu 
2024.

1.5.Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: 
gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
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2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNA PODROČJA

2.1.Predmet javnega razpisa - razpisno področje

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 razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja 
manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni 
domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:

- novogradnje z vključeno opremo,
- rekonstrukcije z vključeno opremo.

Novogradnja pomeni gradnjo, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava (dozidava, 
nadzidava).

Rekonstrukcija pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se 
delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge 
njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega 
objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje 
gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih 
za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.

Investicije v rekonstrukcijo in investicije v novogradnjo se izvajajo na podlagi pridobljenega 
gradbenega dovoljenja.

Projekt, katerega predmet je zgolj vzdrževanje objekta in/ali energetska sanacija, ni predmet 
sofinanciranja.

Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto.

Sofinancirajo se stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del in oprema. Financira se 
neto kvadratura prostorov za izvajanje zdravstvenih programov (upravičen zdravstveni program 
je naveden v Tabeli 2, ki jo mora prijavitelj izpolniti v Obrazcu št. 1: Prijava).

Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno 
opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, inventar, izpeljavo investicije (nadzor, 
inženiring), gradnja parkirnih garaž, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano 
vrednost, niso predmet sofinanciranja.

Upoštevaje višino sredstev namenjenih za sofinanciranje, navedeno v točki 1.3., bo znesek
sofinanciranja, ki bo dodeljen posameznemu prijavitelju, odvisen od:

1. števila prejetih popolnih prijav

2. višine koeficienta razvitosti občine

Posamezni znesek sofinanciranja bo določen ob upoštevanju razpoložljivih sredstev 
ministrstva in na podlagi koeficienta razvitosti občin po veljavni uredbi, ki ureja 
metodologijo za določitev razvitosti občin.
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3. neto notranjih površin (m²) predvidene novogradnje in/ali rekonstrukcije ob upoštevanju 
spodaj navedenih omejitvenih kriterijev:

- 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)1;

- 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.

                                                  
1 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. 
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3. POGOJI IN OMEJITVE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM 
RAZPISU

3.1. Prijavitelj in pogoji

Ob upoštevanju pogoja iz 1. točke (OSNOVNE INFORMACIJE) je prijavitelj na razpis:

- 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.

V prijavi mora biti izkazano izpolnjevanje naslednjih pogojev:

Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge

1.
Prijavitelj je na dan objave razpisa ustanovitelj ali 
soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda, za 
katerega se načrtuje oziroma izvaja investicija.

Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo
preverilo v uradnih evidencah.

2. Prijavitelj mora biti lastnik nepremičnine, na kateri se bo 
izvajala prijavljena investicija. Dokazilo o lastništvu.

3.
Skladnost projekta s predmetom in določili tega javnega
razpisa. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje
ter določen začetek in konec izvedbe.

Obrazec št. 1: Prijava

4.

V primeru odobritve sofinanciranja mora prijavitelj 
predmetno investicijo pred podpisom pogodbe uvrstiti v 
svoj Načrt razvojnih programov, iz katerega bo 
razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za 
zaprtje finančne konstrukcije.

Obrazec št. 1: Prijava

5.

Za prijavljeno investicijo mora biti, na podlagi Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo  i n  obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), izdelana
veljavna, podpisana in ožigosana investicijska 
dokumentacija (DIIP, PIZ, IP), potrjena s sklepom
oziroma sklepi ustreznega organa prijavitelja.

 Obrazec št. 1: Prijava
 Zadnji potrjeni investicijski 

dokument (DIIP oziroma IP)
 Sklep o potrditvi investicijskega 

dokumenta (DIIP, PIZ, IP)

6. Za prijavljeno investicijo mora biti pridobljeno veljavno
gradbeno dovoljenje.

 Obrazec št. 1: Prijava
 Gradbeno dovoljenje
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7.

Prijavit i  je možno projekte, ki so v načrtovanju in 
izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela
pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave 
razpisa (leto 2022) še vključen v NRP občine.

  Obrazec št. 1: Prijava

8.

Prijavi te l j  po t rdi zaprtje finančne konstrukcije, 
upoštevaje pričakovana sredstva iz naslova tega 
javnega razpisa in sredstev, ki jih je prijavitelj pridobil ali 
še načrtuje pridobiti iz drugih virov.

  Obrazec št. 1: Prijava

9.

Prijavitelj zagotavlja pripravo in izvedbo investicijskega 
projekta v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje vse 
zahteve, ki se nanašajo na pripravo investicijske 
dokumentacije, veljavno tehnično smernico za graditev 
za zdravstvene stavbe, tehnične in funkcionalne 
zahteve nabavljene opreme in ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje na področju javnega naročanja.

Obrazec št. 1: Prijava

Opozorila:
- Obvezno je strinjanje s pogoji razpisa, potrditev zaprtja finančne konstrukcije in 

zagotovilo, da se gradnja ni pričela pred letom 2021.

- Projekt morajo v NRP obvezno uvrstiti vse občine, ki se v projekt vključujejo kot 
prijaviteljice in ki prispevajo sofinancerski delež. 

- Sofinancerski delež lahko prispeva tudi zdravstveni dom. Ne glede na to je prejemnik 
sofinancerskih sredstev s strani ministrstva le občina prijaviteljica in, v primeru ko je 
občin ustanoviteljic več, občine, ki prispevajo sofinancerski delež.
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4. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAV

4.1.Merila

Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
- merilo I. Ustreznost projekta: 32 točk  
- merilo II. Druga merila: 8 točk

Najvišje možno doseženo število točk je 40.

Poleg osnovnega točkovanja so do dodatnega točkovanja upravičene še:
- Občine, katerih deli so vključeni v območje Triglavskega narodnega parka in se jim 

skladno s šestim  odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(ZNTP-1) pripiše dodatne 4 točke,

- Občine, ki sodijo med obmejna problemska območja in se jim skladno s 24. členom
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) pripiše dodatne 4
točke.

MERILO OPIS MERILA MAKS.
ŠT. 
TOČK

I. USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se preglednost in celovitost 
opisa vsebine projekta, jasnost, 
preglednost in natančnost opredelitve 
namenov in ciljev projekta ter njihova 
relevantnost za doseganje namenov in 
ciljev razpisa

- popolna preglednost, celovitost in
skladnost vsebine projekta glede na 
predvidene aktivnosti in z zastavljenimi 
nameni in cilji projekta. Navedene 
aktivnosti so potrebne za dosego namenov 
in ciljev projekta;

- delno ustrezna preglednost, celovitost in 
skladnost vsebine projekta glede na 
predvidene aktivnosti. Navedene aktivnosti
so potrebne za dosego namenov in ciljev 
projekta;

8

4

Ocenjuje se preg lednost  in  jasnost 
načrtovanih aktivnosti. Ocenjuje se, ali so 
načrtovane aktivnosti opredeljene in 
utemeljene ali je predviden njihov obseg.

- popolna preglednost načrtovanih aktivnosti 
projekta, njihova ustrezna utemeljitev;

- delna preglednost načrtovanih aktivnosti 
projekta in delna ustreznost utemeljitve;

8

4

Ocenjuje se, ali je terminski načrt izvedbe 
projekta pregleden in ustrezen glede na 
načrt projekta. Ocenjuje se, ali bo 
načrtovane aktivnosti mogoče izvesti v 
času trajanja projekta.

- terminski načrt izvedbe projekta je 
pregleden in ustrezen glede na načrt 
projekta, načrtovanje aktivnosti so realno 
izvedljive v času trajanja projekta;

- terminski načrt izvedbe projekta je delno 
pregleden in ustrezen glede na načrt 
projekta, načrtovane aktivnosti so delno 
realno izvedljive v času trajanja projekta;

8

4

Ocenjuje se, ali je finančna konstrukcija 
podrobno utemeljena, razčlenjena in 

- finančna konstrukcija je jasna, razčlenjena 
in utemeljena;

8
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jasna .  Ocen ju je  se, ali predlagani 
upravičeni stroški ustrezni in v skladu s 
predvidenimi aktivnostmi projekta.

- deloma jasna, razčlenjena in utemeljena
finančna konstrukcija;

4

NAJVIŠJE MOŽNO ŠTEVILO TOČK MERILO I. 32
II. DRUGA MERILA

- rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je 
bil zgrajen v obdobju po letu 1989

0

- rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je 
bil zgrajen v obdobju po letu 1965 do 
vključno 1989

4

- rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je 
bil zgrajen v obdobju do vključno leta 
1965 

8

Stanje objekta upoštevajoč starost 
objekta, ki se rekonstruira ali ob (na)
katerem je načrtovana dozidava

Izvedba celovite novogradnje ali celovite 
rekonstrukcije

- objekt se gradi na novo ali se rekonstruira 
v celoti

8

NAJVIŠJE MOŽNO ŠTEVILO TOČK MERILO II. 8
SKUPNO ŠTEVILO TOČK 40

III. DODATNO TOČKOVANJE
Občine v Triglavskem narodnem parku - občini pripada 10% od največjega 

skupnega števila točk
4

Občine, uvrščene v obmejna problemska 
območja

- do 4 dodatne točke so upravičene občine, 
določene v 4. členu Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij

4

Sofinanciranje je upravičeno, če prijava po ocenitvi, na podlagi v tabeli navedenih meril, dosega
najmanj 20 točk.
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5. POSTOPEK  JAVNEGA RAZPISA

5.1.Dodatne informacije in obveščanja

Vprašanja  v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki  
poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4300-15/2021
najkasneje do 3. 2. 2022 do 12:00 ure.

Odgovori bodo objavljeni v pisni obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Javne objave«,
»Javni razpisi«, v okviru objave predmetnega javnega razpisa, najkasneje do 9. 2. 2022.

Z vsebino odgovorov se lahko spremeni razpisno dokumentacijo, na kar bo v odgovoru posebej
opozorjeno. Navedeno morajo prijavitelji upoštevati pri pripravi prijav.

5.2.Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom ministra oziroma pooblaščene 
osebe predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za oddajo prijav.

Prijavitelji, katerim bo izdan sklep ministra o (ne)izboru, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema 
sklepa sprožijo upravni spor.

DODATNA INFORMACIJA:
Prijavitelji, ki jim bodo s sklepom ministra dodeljena sredstva sofinanciranja, bodo dolžni 
uskladiti DIIP oziroma IP v poglavju Predvideni viri financiranja z zneskom dodeljenega 
financiranja ter noveliran investicijski dokument z novim sklepom o potrditvi posredovati na 
ministrstvo v roku 15 dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev.

5.3.Dostopnost razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-
zdravje/.

5.4.Seznam prijavnih obrazcev in prilog

5.4.1. Prijavni obrazci 
- Obrazec št. 1: Prijava

5.4.2. Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
- Priloga št. 1: Soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin solastnic javnega 

zdravstvenega zavoda v primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda 
razdeljeno med več občin;

- Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
- Priloga št. 3: Poročilo o izvedenih aktivnostih.

Pri pripravi prijave je obvezna in izključna uporaba obrazcev iz razpisne dokumentacije. Vsebine 
obrazcev ni dopustno spreminjati.
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6. PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE 
PRIJAVITELJEV, IZBRANIH NA JAVNEM RAZPISU

6.1.Zahteve glede upoštevanja zakonodaje s področja javnega naročanja

Upravičenec mora pri porabi dodeljenih sredstev upoštevati veljavno zakonodajo, ki ureja javno 
naročanje, v konkretnem primeru to pomeni izvesti ustrezne postopke javnega naročanja po
Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21).

6.2.Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo 
strinja.

Vsi podatki iz prijave so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi, 
in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za 
oceno vloge po merilih javnega razpisa. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži 
takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oz. dostopni javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva 
varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
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7. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE Z OBRAZCI

Prijavitelj prijavo na razpis pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz razpisne 
dokumentacije in jim priloži vse zahtevane priloge.

Prijava bo popolna, če bo vsebovala naslednje obvezne dokumente:

 prijavni obrazec (obrazec št. 1)
- potrebno je vpisati zahtevane podatke;
- obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
- obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja;
- s podpisom obrazca se potrdi strinjanje z navedbami in izjavami v obrazcu.

 Soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin solastnic javnega zdravstvenega 
zavoda v primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno med 
več občin (Priloga št. 1)

- V primeru, da je ustanoviteljica ZD le ena občina, se obrazca ne prilaga.

 Dokazilo o lastništvu

 Zadnji potrjeni investicijski dokument (DIIP oziroma IP)

 Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (DIIP, PIZ, IP)

 vzorec pogodbe o sofinanciranju (priloga št. 2):
- v vzorcu pogodbe je potrebno izpolniti sivo obarvana polja;
- vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran s strani prijavitelja;
- s svojo parafo prijavitelja izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe.

 Gradbeno dovoljenje

 Dokazilo o starosti objekta

 Dokazilo o uvrstitvi projekta v NRP občine/občin
- Dokazilo je mogoče predložiti po oddaji prijave, vendar mora biti predloženo 

najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

Janez Poklukar
minister
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 

»Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva
 v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«

SPLOŠNO NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE

1. Izpolnite vse zahtevane rubrike v prijavnici. 
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1. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU

NAZIV PRIJAVITELJA:

Naslov, poštna številka in pošta

Matična številka

ID za DDV ali davčna številka

Naziv banke /

številka poslovnega računa

Spletni naslov

Uradna e-pošta

Ime in priimek odgovorne osebe 
prijavitelja, delovno mesto, telefon, 
e-pošta

Ime in priimek vodje 
projekta/skrbnika pogodbe, delovno 
mesto, telefon, e-pošta

Ime in priimek kontaktne osebe za 
potrebe javnega razpisa, delovno 
mesto, telefon, e-pošta
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2. PRIJAVA

Na javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v 
Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« prijavljamo naslednjo investicijo (naslov Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta – DIIP oziroma Investicijskega programa - IP):

1. Naziv investicije

_____________________________________________________________________2  

Novogradnja
/obkrožiti/

Rekonstrukcija
/obkrožiti/

DA NE DA NE

Leto gradnje objekta: ___________

2. Vrednost investicije

Skupna vrednost celotne investicije brez DDV (tekoče cene3): ______________ EUR

Skupna vrednost celotne investicije z DDV (tekoče cene): ______________ EUR

Neto notranja površina (m²) zdravstvenega programa predvidene investicije: ______________
m² (Tabela 2).

Cena m² GOI del zdravstvenega programa: ______________ EUR/m²

Cena m² opreme zdravstvenega programa: ______________ EUR/m²

Predviden znesek sofinanciranja investicije po tem javnem razpisu: ______________ EUR 

3. Terminski načrt

Začetek investicije (mesec, leto): ______________

Predviden zaključek investicije (mesec, leto): ______________

4. Viri financiranja investicije

Tabela 1: Finančna konstrukcija investicije po virih financiranja, v EUR z DDV  (brez 
centov), tekoče cene:

                                                  
2 Podatki morajo izhajati iz zadnjega potrjenega investicijskega dokumenta.
3 Kadar je vrednost po stalnih cenah enaka vrednosti po tekočih cenah (investicija se zaključi v manj kot 
enem letu od datuma določitve ocene investicijskih stroškov po stalnih cenah), se vpiše vrednost po stalnih 
cenah.
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Vir financiranja Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna 
(EUR)4

Viri občine

Viri ZD

SKUPAJ

5. Podatki o neto kvadraturi

Tabela 2: Prostori za izvajanje zdravstvenih programov, ki so predmet sofinanciranja po 
tem javnem razpisu (prijavitelj vnese podatek o neto kvadraturi)

NOTRANJI PROSTORI neto kvadratura (m²)

1 Glavna vhodna avla (sprejem)

2 Splošna medicina in družinska medicina

3 Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine

4 Zdravstveno varstvo žensk

5 Radiološka in ultrazvočna (UZ) diagnostika

6 Patronažno varstvo družin

7 Preventivne dejavnosti

8 Fizikalna medicina

9 Zobozdravstvena služba

SKUPAJ NETO NOTRANJI PROSTORI

SKUPAJ NETO POVRŠINA CELOTNEGA 
OBJEKTA

3. IZJAVA PRIJAVITELJA

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so podatki, ki so podani v prijavi na 
javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji za leti 2022 in 2023« (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) resnični (ne vsebujejo 
lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih in nepopolnih podatkov) ter da fotokopije/optično 

                                                  
4 DDV ni predmet sofinanciranja.
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branje priloženih listin ustreza originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost 
fotokopij/optičnih branj prevzemamo vso odgovornost. 

S podpisom izjave soglašam, da lahko Ministrstvo za zdravje zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila v zvezi z ugotavljanjem verodostojnosti navedenih podatkov v prijavi ter da lahko za 
potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.

I Z J A V L J A M

 da smo seznanjeni in se strinjamo z vsebino javnega razpisa »Sofinanciranje investicij 
na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«;

 da smo lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala prijavljena investicija;
Obvezna priloga:
Dokazilo o lastništvu

 da je investicija, s katero kandidiramo na predmetnem javnem razpisu uvrščena v Načrt 
razvojnih programov občine oziroma jo bomo v primeru dodeljenih sredstev 
sofinanciranja uvrstili v Načrt razvojnih programov občine in zagotovili sredstva 
sofinanciranja;

 da je za predmetno investicijo potrjena investicijska dokumentacija;
Obvezne priloge:

1. Sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ), 
investicijski program (IP), izdelani na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in

2. DIIP oziroma IP

 da ima objekt, ki je predmet investicije, veljavno gradbeno dovoljenje;
Obvezna priloga:
Gradbeno dovoljenje

 da se projekt (gradnja) ni pričel izvajati pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu 
objave razpisa (leto 2022) še vključen v NRP občine; /v primeru, da se projekt že izvaja/

 da bo dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, dostopna Ministrstvu za zdravje in
drugim nadzornim organom; 

 da bomo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon 
o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 158/20);

 da zagotavljamo pripravo in izvedbo projekta v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje 
vse zahteve, ki se nanašajo na pripravo investicijske dokumentacije, veljavno tehnično 
smernico za graditev za zdravstvene stavbe, tehnične in funkcionalne zahteve 
nabavljene opreme in ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju javnega 
naročanja pri izbiri izvajalcev za izvedbo projekta.

Žig in podpis odgovorne osebe 
prijavitelja:
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Kraj: 

Datum:
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Priloga št. 1

SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO OSTALIH OBČIN SOLASTNIC JZZ V PRIMERU, DA 
JE LASTNIŠTVO JZZ RAZDELJENO MED VEČ OBČIN

Občina ___________________, soustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda

___________________________ soglaša, da se občina _____________________________ z 

investicijskim projektom _________________________________________________ prijavi na 

JAVNI RAZPIS »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v 
Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«.

Prav tako soglašamo oziroma pooblaščamo ___________________, da investicijsko 
dokumentacijo potrdi oziroma podpiše le pristojni organ občine.

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe občine:

 ___________________________
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Priloga št. 2

MINISTRSTVO: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa …………., minister
matična številka: 5030544000
davčna številka: 96395265
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)

in

UPRAVIČENEC: OBČINA …….
…………………….
ki ga zastopa …………., župan 
davčna številka: ……………..
matična številka: ………………
transakcijski račun: ………………… odprt pri ……………………..
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec)

sklepata

POGODBO ŠT. C2711-22-……....  
O SOFINANCIRANJU INVESTICIJE NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

 V REPUBLIKI SLOVENIJI

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma  ugotavljata:
- da je ministrstvo s Sklepom o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije na primarni 

ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, št. ….. z dne …. (v nadaljnjem besedilu: sklep) 
upravičencu odobrilo sofinanciranje investicijskega projekta »…………………………………………
«, v višini ……………EUR, na podlagi odobritve njegove vloge št. ….., dane na javni razpis za 
»Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 
2022 in 2023«;

- da je Vlada RS sprejela sklep o uvrstitvi novega projekta v Načrt razvojnih programov 
št. ……………………………………………….., med katerimi je tudi projekt št. ………, z 
dne ……, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe;

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank 
glede sofinanciranja projekta, navedenega v prvi alineji 1. člena te pogodbe.

Sredstva sofinanciranja se dodeljujejo na podlagi in pod pogoji, ki so navedeni v sklepu in so
dogovorjeni s to pogodbo, kar je upravičencu znano in s podpisom te pogodbe prevzema 
dogovorjene pravice in obveznosti. Kršitev pogojev iz sklepa predstavlja bistveno kršitev pogodbe. 
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III. PRAVNE PODLAGE

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so del pogodbenega prava tudi naslednji predpisi in 
dokumenti: 

- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list 
RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP),

- Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 
2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21),

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21; v nadaljnjem 
besedilu:  ZFO-1),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno 
prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZInPK),

- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 

št. 20/11, 57/12 in 46/16),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. In 197/20),
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS,

št. 208/21),
- Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, 

št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20).
- Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v 

Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 
dne ………., številka objave …………,

- Sklep.

IV. ABSOLUTNI ROKI, POMEMBNI ZA IZVEDBO POGODBE

4. člen

Ne glede na roke, navedene v tej pogodbi, morajo biti pri izvedbi te pogodbe spoštovani
naslednji absolutni roki.

Sofinancerska sredstva so upravičencu izplačevana kvartalno, na osnovi izstavljenega e-računa
ter s priloženimi računi in situacijami izvajalca za opravljena dela v posameznem kvartalu. E-
računu mora biti priloženo tudi poročilo o izvedenih aktivnostih (Priloga št. 3 razpisne 
dokumentacije). Po opravljeni kontroli e-računa in prilog izvajalca s strani ministrstva, so
sofinancerska sredstva dodeljena po tej pogodbi izplačana v roku, kot ga določa zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna. Zadnji rok za predložitev e – računa, ki je podlaga za izplačilo sredstev 
sofinanciranja v vsakem posameznem letu, je 15. november oziroma 30. oktober v letu 2024.

Ministrstvo mora izvesti sofinanciranje oziroma nakazilo celotnega zneska sofinanciranja, 
navedenega v 6. členu te pogodbe, najkasneje do 31. 12. 2024.
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Glede na navedeno v prejšnjem odstavku tega člena mora upravičenec, vezano na izvedbo te 
pogodbe, spoštovati naslednje dokončne roke:

- zaključiti projekt, ki je predmet sofinanciranja, naveden v 5. členu te pogodbe in
ministrstvu izstaviti zadnji zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 9. 2024.

V primeru, da navedenih rokov upravičenec ne bo spoštoval, izgubi pravico do financiranja po 
tej pogodbi.

V. PODATKI O PROJEKTU IN OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA

5. člen 

Naziv projekta, ki je predmet sofinanciranja je: »…………….«. Upravičenec bo projekt izvedel 
najkasneje do 30. 9. 2024.

Obdobje upravičenosti stroškov ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna (datum plačila 
računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin na strani upravičenca) je od dne objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS do 30. 9. 2024.

VI. POGODBENA VREDNOST IN FINANČNI NAČRT

6. člen 

Vrednost sofinanciranja po tej pogodbi je v znesku največ do ……………………… EUR (z 
besedo: ______________________________, in sicer po posameznih letih:

- leto 2022: ……………………… EUR
- leto 2023: ……………………… EUR
- leto 2024: ……………………… EUR

Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 3564 »Investicije v javne 
zdravstvene zavode« in 875 »Proračunski sklad po Zakonu o investicijah« na projektu 2711-21-
0056 – Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ.

Številka projekta v Načrtu razvojnih programov (NRP): 2711-22-……..

Dodeljena sredstva so namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno v skladu s pogoji, 
navedenimi v sklepu ministrstva o izboru, javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej 
pogodbi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je upravičenec dolžan vrniti 
prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, 
povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva
nakazila v dobro proračuna RS. 

7. člen

Ministrstvo se obveže upravičencu sofinancirati stroške v višini izkazanih in plačanih javnih 
izdatkov, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega zneska, opredeljenega v tej pogodbi, 
pod pogoji v tej pogodbi.
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Finančni viri za celotno obdobje financiranja projekta po posameznih letih so naslednji:

Vir financiranja Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Sofinanciranje s sredstvi državnega 
proračuna (EUR)5

Viri občine
Viri ZD
SKUPAJ

VII. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO IN PLAČILNI ROKI

8. člen

   Znesek iz prvega odstavka 6. člena bo nakazan na transakcijski račun upravičenca 30. dan po 
prejemu zahtevka, ki je podlaga za izplačilo, s potrebnimi prilogami, oziroma v skladu z določili 
ZIPRS2223. 

Zahtevek mora podpisati odgovorna oseba upravičenca.

Zahtevek mora biti izstavljen v obliki e-računa po opravljenih delih iz vsebine sofinanciranja 1. 
člena te pogodbe.

Višina sredstev je dokončna, to pomeni ne glede na morebitno kasnejše povečanje vrednosti 
predmeta, ki se sofinancira po tej pogodbi.

VIII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

9. člen

Upravičenec v celoti odgovarja za namensko porabo sredstev iz te pogodbe ter se zavezuje 
skupaj z zahtevkom iz prejšnjega člena te pogodbe ministrstvu dostaviti dokumentacijo, 
potrebno za ugotovitev namenske porabe sredstev za investicijo.

Upravičenec bo ministrstvu omogočil, da lahko s pregledom investicije preveri namensko 
porabo sredstev iz te pogodbe. V primeru nepopolne dokumentacije za izplačilo sredstev 
oziroma ugotovljene nenamenske porabe ministrstvo upravičencu sredstev iz te pogodbe ne bo 
izplačalo.

Upravičenec bo zagotovil sredstva za investicijo iz lastnih oziroma drugih virov v zneskih in v 
rokih, kot izhajajo iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma novelacije 
investicijskega programa, potrjene s strani organa občine in izjave o vključenosti investicije v 
NRP občine in tako kot to določa 26. člen ZFO-1.

Upravičenec je dolžan po izteku projekta oziroma najkasneje do 30. 11. 2024 ministrstvu 
posredovati projekt izvedenih del (PID) v elektronski obliki in uporabno dovoljenje.

Upravičenec se s to pogodbo zavezuje, da:
- se oprema, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, ne bo odtujila za čas trajanja 

amortizacijskega obdobja opreme;

                                                  
5 DDV ni predmet sofinanciranja.
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- bo nepremičnina, ki je predmet sofinanciranja, v lasti upravičenca in za namen 
zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni najmanj 10 let od zaključka 
projekta.

10. člen

Ministrstvo je dolžno kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo 
sredstev, izplačanih na podlagi te pogodbe. Iz tega razloga lahko ministrstvo kadarkoli zahteva 
vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe.

V primeru nenamenske porabe sredstev ali druge hujše kršitve pogodbe, bo ministrstvo odredilo 
revizijski nadzor in podalo zahtevek za vrnitev nakazanih sredstev v višini nenamensko 
porabljenih sredstev.

V slednjem primeru se upravičenec obvezuje, da v 30 dneh od prejema zahtevka nakaže 
ministrstvu sredstva v zahtevani višini.

11. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je ta pogodba vezana na proračunske zmogljivosti 
ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v proračunu ali programu dela ministrstva, ki 
neposredno vpliva na to pogodbo, sta stranki sporazumni, da pogodbo ustrezno spremenita.

IX. SKRBNIKI POGODBE

12. člen 

Skrbnik pogodbe na strani upravičenca skrbi za pravilno, pravočasno, zakonito, gospodarno in 
učinkovito izvedbo projekta. Skrbnik pogodbe na strani ministrstva skrbi za skrben pregled 
zahtevka upravičenca in izplačilo sredstev po tej pogodbi v primeru ugotovitve namenskosti 
uporabe sredstev skladno s to pogodbo.

Skrbnik pogodbe in ostali udeleženci v postopkih izvajanja spremljanja, nadzora in evalvacije 
aktivnosti po tej pogodbi so zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti oziroma zaupnih 
podatkov, do katerih dostopajo v teh postopkih, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. 

Skrbnik pogodbe na strani ministrstva je ………………….. 

Skrbnik pogodbe na strani upravičenca je ……………………... /navesti ime, priimek, tel. št., e-
naslov/

13. člen

Za vsa razmerja med pogodbenima strankama, ki niso posebej določena s to pogodbo, se 
uporabljajo določbe navedene v predpisih ter pravila, ki veljajo za vse porabnike sredstev 
proračuna Republike Slovenije.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
14. člen
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Če kdo v imenu ali na račun upravičenca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev 
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da za upravičenca obstaja prepoved poslovanja iz 35. člena ZIntPK oziroma 
smiselno enake določbe predpisa, ki bo nadomestil citirani zakon, je ta pogodba nična.

Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je na 
podlagi pogodbe prejela – upravičenec mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 
30 (tridesetih) dni od pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva 
nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS. Stranka, ki je kriva za 
ničnost pogodbe, odgovarja drugi stranki tudi za škodo zaradi ničnosti pogodbe.

XI. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

15. člen 

Pogodbeni stranki se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z 
vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
predvsem z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (uradni list Evropske unije, št. L 119 z dne 4. 5. 2016) in Zakonom o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15 in 15/17).

Vsaka oseba, ki bo pri upravičencu zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih 
podatkov (vključno pri delu z informacijskim sistemom organa upravljanja), mora ministrstvu 
predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov.

XII. VELJAVNOST POGODBE

16. člen

Pogodba velja, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter velja do 31. 12. 2024, razen če se 
pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

XIII. KONČNE DOLOČBE

17. člen
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Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja in morebitne spore reševali 
sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče 
v Ljubljani.

18. člen

Pogodba je sklenjena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo 2 (dva) izvoda in 
upravičenec 2 (dva) izvoda. 

št.:     št.:
   
Ljubljana, dne ____________ ___________, dne ___________

Ministrstvo: Upravičenec:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
________________
________________
________________

________________
________________
________________
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Priloga št. 3

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

Investitor: _________________________

Naziv investicije: ___________________

Obdobje izvajanja investicije od ___________ do ___________ .
                                                                                                                                  
OPIS IN NAMEN INVESTICIJE:

- izvedene aktivnosti in doseženi rezultati v obdobju, na katero se nanaša poročilo;
- primerjava izvedenih aktivnosti s planiranimi;
- primerjava višine stroškov glede na originalni načrt izvajanja investicije;
- primerjava s terminskim planom;
- utemeljitve vseh odstopanj od terminskega in finančnega plana ali kakršnih koli drugih 

odstopanj pri izvedbi investicije;
- tabela celotnih stroškov investicije.

Vir financiranja Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Sofinanciranje s sredstvi državnega 
proračuna (EUR)6

Viri občine

Viri ZD

SKUPAJ

                                                  
6 DDV ni predmet sofinanciranja.
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