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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev enega novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021
in povečanje vrednosti dveh obstoječih projektov v Načrtu razvojnih programov 2018-2021 –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17)  je Vlada Republike Slovenije na ________ seji 
dne__________ sprejela naslednji:

SKLEP

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt:
- 2711-18-0011 UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike. 

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2021 se skladno s prilogama povečata vrednosti 
projektov:

- 2711-94-0010 SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja,
- 2711-10-0009 Dispečerski center zdravstva.

Priloga:
- tabele 3x (Obrazci 3).

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Milojka Kolar Celarc, ministrica
mag. Mirko Stopar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko
mag. Simona Hribar Motore, vodja Sektorja za investicije in javna naročila, sekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/



5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR

2711-18-0011 UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike
Namen investicije je izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del ter dobava 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.

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 2.202.100,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 
zagotovilo sredstva v višini 2.074.000,00 EUR. 

2711-94-0010 SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja
Namen investicije je izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme za 
namenom zagotovitve vsebinsko in funkcionalno sodobne bolnišnice (v kombinaciji obstoječega 
novejšega dela in novih objektov), z urejenimi komunikacijami (ceste in poti) in komunalno 
infrastrukturo (posodobitev) ter zelenimi površinami.

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 104.295.677,20 EUR z DDV, ki jih v celoti 
zagotovi Ministrstvo za zdravje. Ocena ne vključuje že izvedenih del Etape 0 in Etape 1a minimalne.
Vrednost projekta 2711-94-0010 SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja se iz veljavne 
vrednosti projekta 41.712.031,00 EUR poveča na 117.942.191,12 EUR.

2711-10-0009 Dispečerski center zdravstva
Novelacija investicijskega programa obravnava investicijo v dva dispečerska centra zdravstva (DCZ)
za izvajanje dispečerske službe zdravstva (DSZ) v Sloveniji, in sicer v Mariboru in Ljubljani.

Nova ocena vrednosti investicije znaša 4.530.926,40 EUR z DDV v tekočih cenah in je za 38,8 
odstotkov višja od ocenjene vrednosti investicije iz investicijskega programa. Vire financiranja bo v 
celoti zagotovilo Ministrstvo za zdravje.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0011 

UKC Ljubljana –
Širitev EINT 

Ginekološke klinike

3564 
Investicije v 
javne 
zdravstvene 
zavode

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0011 

UKC Ljubljana –
Širitev EINT 

Ginekološke klinike

875 
Proračunski 
sklad po 
ZIJZ

0,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-10-0009 
Dispečerski center 

zdravstva

3564 
Investicije v 
javne 
zdravstvene 
zavode

1.043.914,00 EUR 0,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-10-0009 
Dispečerski center 

zdravstva

875 
Proračunski 
sklad po 
ZIJZ

373.455,00 EUR 0,00 EUR



Ministrstvo za 
zdravje

2711-94-0010    

SB Celje –
bolnišnični oddelki 

in novogradnja

3564 
Investicije v 
javne 
zdravstvene 
zavode

231.225,42 EUR 8.010.573,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-94-0010    

SB Celje –
bolnišnični oddelki 

in novogradnja

875 
Proračunski 
sklad po 
ZIJZ

4.968.774,58 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 6.617.369,00 EUR 8.010.573,00 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1 

Ministrstvo za 
zdravje

2711-94-0001    

UKC Ljubljana –
DTS in HB

3564 
Investicije v 
javne 
zdravstvene 
zavode

0,00 EUR 305.000,00 EUR
(za 2711-18-0011) 

Ministrstvo za 
zdravje

2711-94-0001    

UKC Ljubljana –
DTS in HB

875 
Proračunski 
sklad po 
ZIJZ

3.035.840,40 EUR

(1.769.000,00 EUR
(za 2711-18-0011 in 

1.266.840,40 EUR 
za 2711-10-0009)   

  

0,00 EUR

SKUPAJ 3.035.840,40 EUR 305.000,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun



Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE



Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                                                                Milojka Kolar Celarc
                                           MINISTRICA



II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2711-18-0011  UKC Ljubljana - Širitev EINT Ginekološke klinike

Namen investicije je izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del ter dobava medicinske in 
nemedicinske 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. Konkretno se bo odpravilo prostorsko pomanjkanje v EINT, pridobljena 
bodo 4 nova mesta za intenzivno terapijo. Investicija bo omogočila večjo varnost za bolnike in višjo 
kakovost medicinskih storitev in krajši čas intenzivnega zdravljenja novorojencev.

Za uspešno zdravljenje najbolj nezrelih novorojenčkov so pomembne številne aparature, ki jih je bilo 
na EINT premalo že za obseg dela v letu 2014, ob povečanju rojstev nedonošenčkov in povečanem 
preživetju najbolj nezrelih pa je pomanjkanje opreme postalo še bolj pereče. Cilj zdravljenja ni le 
zmanjšanje umrljivost novorojencev, temveč predvsem njihovo preživetje brez posledic, ki bi 
zdravljene otroke ovirale v kasnejši rasti in razvoju, šolanju in zaposlitvi.

Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 2.202.100,00 EUR z DDV. Ocena
vrednosti je narejena za sklop 1. in 2. na podlagi idejnih zasnov projektanta Tehton d.o.o., za sklop 3. 
pa na podlagi empiričnih podatkov.

Vire za financiranje projekta zagotavljata:
- Ministrstvo za zdravje v višini v višini 2.074.000,00 EUR (za GOI dela in opremo),
- UKC Ljubljana v višini 128.100,00 EUR (stroški storitev: dokumentacija in nadzor).

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom številka 4110-47/2017-4, ki je 
bil izdan dne 3.10.2017.

2711-94-0010 SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja

Namen investicije je izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme z namenom 
zagotovitve vsebinsko in funkcionalno sodobne bolnišnice (v kombinaciji obstoječega novejšega dela 
in novih objektov), z urejenimi komunikacijami (ceste in poti) in komunalno infrastrukturo (posodobitev) 
ter zelenimi površinami.

Aktivnosti vezane na investicijo v nadomestno novogradnjo so se pričele leta 2008 z izdelavo
projektne naloge kot rezultat konsenza vseh odgovornih za projekt. Že takrat je bilo izpostavljeno, da 
je 130 let star stari del bolnišnice neustrezen, potresno in poplavno nevaren, s slabo logistiko, z 
neustreznimi gradniki objektov, zastarelimi inštalacijami, požarno nevaren in popolnoma neprimeren 
za izvajanje sodobnih zdravstvenih storitev itd. Vse študije za nadaljnji strokovni in prostorski razvoj 
bolnišnice ter študije stroškovne učinkovitosti so pokazale, da se finančna vlaganja v stari del 
bolnišnice ne izplačajo in da je bolj racionalna in učinkovita rešitev rušenje starih objektov in 
nadomestna novogradnja.

Izstopajoči problem obstoječega stanja v SB Celje je prostorska stiska predvsem v internističnih 
dejavnostih in neustrezna razporeditev bolniških postelj v okviru obstoječih bolnišničnih prostorov. 
Stari del bolnišnice je vse manj primeren za izvajanje dejavnosti in ne zagotavlja potrebne potresne, 
požarne in poplavne varnosti, stavbe in njihovi deli so iztrošeni, slabi so pogoji bivanja in izvajanja 
dejavnosti, prostori so nefunkcionalni, neučinkovite so obstoječe logistične povezave in notranji 



promet, pomanjkljive so vertikalne povezave. Posledično je drago vzdrževanje, infrastruktura ovira 
zanesljivost, kakovost, učinkovitost in varnost izvajanja zdravstvenih storitev. Objekti so energetsko 
potratni, medicinska in tehnološka oprema je iztrošena, omejen je dostop do kompleksa obstoječe 
bolnišnice, oteženo je tehnično in fizično varovanje.

Problematika prostorov v starih stavbah vpliva tudi na učinkovitost (notranja logistika, organizacija 
izvajanja dejavnosti), kakovost (kvaliteta bivanja bolnikov, njihovih spremljevalcev oziroma 
obiskovalcev ter kvaliteta delovnih pogojev), razvoj (omejitve pogojene s prostorskimi možnostmi) in 
stroške (energetska neučinkovitost, vzdrževanje) izvajanja dejavnosti. Največji problemi pri 
zagotavljanju pogojev za izvajanje dejavnosti pa so po zgraditvi Urgentnega centra prisotni na 
področju oddelka nuklearne medicine. Prav tako pa je prisoten primanjkljaj operacijskih dvoran.
Celotni objekt Nadomestna novogradnja SB Celje bo po že izvedeni ureditvi Urgentnega centra 
zagotavljal rešitev prostorske problematike še za naslednje bolnišnične oddelke: oddelek za bolezni 
ledvic in dializo, urološki oddelek, porodniški oddelek, kardiološki oddelek, oddelek za hematologijo in 
onkologijo, oddelek za bolezni prebavil, oddelek za ORL in cervikofacialno kirurgijo, oddelek za 
ortopedijo in športne poškodbe, otroški oddelek kirurških strok, otroški oddelek, služba za kirurgijo 
čeljusti in obraza. V okviru novih prostorov bo urejen tudi operacijski blok z vsemi spremljajočimi 
prostori. V okviru Nadomestne novogradnje pa je zajeta še ureditev septičnih operacijskih dvoran. 
Posredno pa se z izvedbo celotnega objekta Nadomestna novogradnja SB Celje razrešuje tudi 
prostorska problematika travmatološkega oddelka (širitev na obstoječo lokacijo oddelka za ortopedijo), 
očesnega oddelka, ginekološkega oddelka in oddelka za patomorfologijo in citologijo (izraba 
izpraznjenih prostorov otroškega oddelka). Lokacija oddelka za nuklearno medicino bo na obstoječi 
lokaciji oddelka za bolezni ledvic, lokacija radiološkega oddelka pa na obstoječi lokaciji urgentnega 
centra.

Pred gradnjo določenega obsega nadomestne novogradnje je treba delno odstraniti obstoječe objekte 
starejšega dela obstoječe bolnišnice – pričetek gradnje se začne s prestavitvami komunalnih in 
energetskih vodov, prva etapa se gradi na prostih površinah, druga etapa pa vključuje porušitev in na 
njenem mestu gradnjo dopolnilnega objekta k prvi fazi, tretja etapa pa prav tako predvideva rušitev 
dela obstoječega objekta ter na njenem mestu novogradnjo tretje etape.

Za celoten objekt »nadomestna novogradnja SB Celje« je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, ki ga je pod št. 351-764/2010-22 (0361) z datumom 29.12.2011 izdala Republika Slovenija, 
Upravna enota (UE) Celje. Zaradi fazne izvedbe gradnje je bilo z odločbo UE Celje št. 351-462/2012-
2(0353) z dne 27.06.2012 gradbeno dovoljenje spremenjeno tako, da je dovoljena gradnja 
Urgentnega centra Celje kot Etape I. A minimalne »nadomestne novogradnje SB Celje.« Tehnično-
tehnološki del investicijskega programa torej povzema vsebino PGD in PZI projekta, ki je bil tudi
podlaga za gradnjo, realizirano do izdelave novelacije.

V okviru projekta so bila že izvedena nekatera dela (etapa 0) ter delno tudi Urgentni center Celje 
(Etapa »1a minimalna«). V okviru priprave dokumentacije, plačila komunalnega prispevka, izvedbe 
nekaterih pripravljalnih del in izvedbe Urgentnega centra Celje (za izvedbo tega dela projekta je bila 
pripravljena in potrjena ločena investicijska dokumentacija, plačila pa izvršena na projektu 2711-13-
0009 Urgentni center Celje) je bilo iz naslova projekta nadomestne novogradnje in urgentnega centra 
porabljenih okvirno 26,7 mio EUR denarnih sredstev.

Ocenjena vrednost investicije iz novelacije investicijskega programa v tekočih cenah znaša 
104.295.677,20 EUR z DDV. Ocena ne vključuje že izvedenih del Etape 0 in Etape 1a minimalne. Vire 
financiranja investicije v celoti zagotavlja Ministrstvo za zdravje.

Ocena vrednosti je narejena na podlagi PGD projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(izdelovalec Komunaprojekt d.d., 411910, junij 2011), ki še ni obsegal projektantskega predračuna, 
ampak le oceno vrednosti, za katero pa se je že ob izvedbi Etape 1a minimalne – Urgentnega centra 
Celje pokazalo, da je močno podcenjena. Izdelava PZI projekta za izvedbo bo šele sledila novelaciji 



investicijskega programa. Zato je bila prvo izhodišče za oceno investicijske vrednosti za preostala GOI 
dela in opremo nadomestne novogradnje analiza obračunskih vrednosti za izvedbo Urgentnega centra 
Celje. Ker je bila pri slednjem projektu zelo visoka vrednost pripravljalnih del (kar je treba deloma 
pripisati zahtevni opremi procesno intenzivne bolnišnične enote, kar urgentni center po naravi je, še 
bolj pa dejstvu, da prvo etapo bremeni velika površina nedokončanih prostorov ter skupni gradbeni in 
inštalacijski elementi, ki bodo služili celotni nadomestni novogradnji, izvedeni pa so morali biti na 
začetku) je bila pri izračunu vrednosti investicije upoštevana tudi vrednost nekaterih drugih, vsaj 
pogojno primerljivih investicij v bolnišnično infrastrukturo.

Vrednost projekta 2711-94-0010 SB Celje – bolnišnični oddelki in novogradnja se iz veljavne vrednosti 
projekta 41.712.031,00 EUR poveča na 117.942.191,12 EUR (to je 104.295.677,20 EUR + izplačila na 
projektu s strani MZ v višini 13.068.090,26 EUR + izplačila na projektu s strani SB Celje v višini
578.423,66 EUR).

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom številka 4110-36/2008-10 
(24.4.2009), predinvesticijska zasnova in investicijski program sta bila potrjena skupaj dne 4.9.2010 s 
sklepom števila 4110-36/2008-34. Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom 
števila 4110-20/2016-12, ki je bil izdan dne 22.9.2017.

2711-10-0009 Dispečerski center zdravstva

Predmet novelacije je Investicijski program za investicijo Dispečerski centri zdravstva (DCZ) številka 
1613 R0 z datumom 4. maj 2016, ki je bil potrjen s sklepom številka 4110-58/2015-24 dne 6.5.2016. 
Predmet investicije, obravnavan v investicijskem programu, je bila investicija v tri DCZ za izvajanje 
dispečerske službe zdravstva (DSZ) v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Izoli, s tem da je bil v 
njem DCZ Ljubljana obravnavan samo informativno, investicijski stroški zanj niso bili upoštevani, saj je 
bil in ostal del druge investicije (v DTS objekt UKC Ljubljana). 

Ocenjena vrednost celotne investicije, ki je obsegala vsa vlaganja za nadgradnjo sistema DMR 
(digitalni mobilni radio) ter ureditev DCZ Maribor in DCZ Izola, je znaša 3.264.085,60 EUR z DDV po 
stalnih in tekočih cenah. Zaključek izvedbe investicije je bil predviden 30.4.2017. Operativni stroški, 
predvideni za izvajanje programa DSZ, so bili ocenjeni na 4.722.046,47 do 4.732.276,47 EUR letno. 

Razlogi za potrebo po izdelavi novelacije investicijskega programa so bili prekoračitev roka za izvedbo 
investicije, višja ocenjena vrednost investicijskih stroškov, višja ocenjena vrednost operativnih stroškov 
in nova pravna podlaga za organiziranost DSZ in DCZ.

Nova ocena vrednosti investicije znaša 4.530.926,40 EUR z DDV v tekočih cenah in je za 38,8 
odstotkov višja od ocenjene vrednosti investicije iz investicijskega programa. Ocenjene vrednost 
investicije obsega vsa vlaganja za nadgradnjo sistema DMR za potrebe dispečerske službe zdravstva, 
gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter vso opremo za ureditev DCZ Maribor, vključno z IT 
opremo. Razlogi za povišanje investicijske vrednosti so višji stroški projektiranja, višji stroški GOI del 
za DCZ Maribor (dodatno je potrebno izgradnjo novega nizko napetostnega priključka in GOI dela za 
dodatne prostore, ki sprva niso bili načrtovani), dodatna sredstva za informatizacijo, ki v osnovnem 
investicijskem programu praktično ni bila vključena. Samo informativno je podana tudi vrednost 
investicije v DCZ Ljubljana, ki ni predmet tega investicijskega projekta, ampak stvar investicije v 
gradnjo in opremljanje DTS objekta UKC Ljubljana. Skupna ocenjena vrednost investicije v DCZ 
Ljubljana z DDV znaša 4.377.982,20 EUR.

V času od izdelave investicijskega programa za obravnavano investicijo je dne 4.11.2017 stopil v 
veljavo nov Pravilnik o dispečerski službi zdravstva (Ur. l. RS, št. 58/17), ki predstavlja novo pravno 
podlago s pomembnim vplivom na predmetno investicijo, zaradi česar je bilo potrebno pripraviti tudi 
novelacijo investicijskega programa. Bistvena sprememba, ki jo narekuje Pravilnik o dispečerski službi 



zdravstva, je zmanjšanje števila dispečerskih centrov zdravstva s treh (2+1 – Ljubljana, Maribor in 
Izola), ki so bili predvideni v prej izdelani investicijski dokumentaciji, na samo dva (Ljubljana in 
Maribor).

Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 4.530.926,40 EUR z DDV. Osnova za
določitev investicijske vrednosti za GOI dela in opremo so ažurirani podatki investitorja Ministrstva za 
zdravje, ki obsegajo podatke o realiziranih obračunskih vrednostih za že izvedena in prevzeta dela ter 
ocenjene vrednosti iz tekoče priprave razpisnih dokumentacij za preostala javna naročila. Vire 
financiranja investicije v celoti zagotovi Ministrstvo za zdravje.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom številka 4110-58/2015-3
(1.12.2015), predinvesticijska zasnova je bila potrjena s sklepom številka 4110-58/2015-22 (4.5.2016),
investicijski program pa s sklepom števila 4110-58/2015-24, ki je bil izdan dne 6.5.2016. Novelacija 
investicijskega programa je bila potrjena s sklepom števila 4110-58/2015-70, ki je bil izdan dne 17. 1. 
2018.
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