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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 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 l ist 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 novi projekt:

 2711-18-0051 Upravljanje podatkovnih zbirk na NIJZ

                                                           mag. Lilijana Kozlovič
                                                       generalna sekretarka         

Priloga:
 Tabela (Obrazec 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
dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje
Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje
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:
Nacionalni inštitut za javno zdravje ( v nadaljevanju: NIJZ) na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s 



področja zdravstvenega varstva zbira različne podatke, ki jih analizira in na podlagi analiz pripravlja
različna redna in izredna poročila ter naročnikom in različnim javnostim podaja informacije s področja 
javnega zdravja. NIJZ že vrsto let razpolaga z ustreznimi infrastrukturnimi in tehničnimi zmogljivostmi 
na celotnem področju Slovenije.
Glavni namen investicije je nadgradnja že obstoječega sistema upravljanja podatkovnih zbirka na 
NIJZ in gre za opravljanje tekočih poslov.
Poleg tega projekt predstavlja:
- avtomatizacijo postopkov kar bo omogočilo hitrejšo komunikacijo med ključnimi deležniki  ter 

večjo kakovost in učinkovitost dela, 
- poenotenje verzij saj le-ta omogoča nemoteno izmenjavo podatkov in skupinsko delo brez 

komplikacij, ki jih prinaša delo na različnih verzijah programske opreme (odprava problemov 
zaradi funkcionalne nezdružljivost,…);

- vzpostavitev celovitega spremljanja vsebin zunajbolnišničnih obravnav, ki jih izvajajo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti ter posledično zagotovitev kakovostnih podatkov zdravstveni 
politiki za odločanje;

- vzpostavitve varnega in učinkovitega enotnega sistema prenosa, kontrole, obdelave ter 
skladiščenja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah;

- zagotovitve statističnih podatkov in izpisov strukturiranih podatkov za ključne uporabnike
(MZ, izvajalce zdravstvene dejavnosti, ZZZS,…);

- odprave določenih organizacijskih in tehnoloških ovir pri pridobivanju podatkov s tem pa 
tudi povečanje ažurnosti in točnosti zajetih podatkov;

- opredelitve in definiranih procesov izdaje dovoljenja za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti in procesa izdaje koncesijske odločbe;

- krajšega časa pridobivanja podatkov;
- povečanja točnosti podatkov ter zanesljivost postopkov.

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 srednja podjetja ter 

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:
Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev pogojev  za izvajanje informacijske podpore 
za zagotavljanje pravočasnih in kakovostnih podatkov in informacij na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje.

Vrednost investicije je 460.083,00 EUR. Vir financiranja investicije se zagotovi na podlagi pogodbe 
št. C2711-18-708401, št. dokumenta 1612-1/2018/8  z dne 1. 2. 2018,  o financiranju dejavnosti 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2018. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v 
celoti.



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

2711-18-0051 
Upravljanje 

podatkovnih zbirk na 
NIJZ

7084 
Izvajanje 

javne službe 
na NIJZ

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 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

2711-17-0009 
Izvajanje nalog na 
področju javnega 
zdravja

7084 
Izvajanje 
javne službe 
na NIJZ

460.083,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 460.083,00 EUR 0,00 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

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



III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Predmet investicijskega projekta je informacijska podpora za upravljanje podatkovnih zbirk na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki zajema:

- vzdrževanje in nadgradnje licenc analitičnega orodja SPSS;
- vzdrževanje licenc SAS;
- spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav;
- nadgradnja in vzdrževanje aplikativne rešitve Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in 

delavcev v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu:RIZDDZ);
- nadgradnja in vzdrževanje sistema za spremljanje bolnišničnih obravnav ePrenosi.

Specifični cilji investicijskega projekta po področjih, glede na predmet iz prejšnjega odstavka tega 
sklepa so:

 v okviru vzdrževanja in nadgradnje licenc analitičnega orodja SPSS (Predictive Solutions 
Imago):
- poenotenje verzije (le-ta omogoča nemoteno izmenjavo podatkov in skupinsko delo brez 

komplikacij, ki jih prinaša delo na različnih verzijah programske opreme (funkcionalna 
nezdružljivost);

- nadgradnja modulov in števila licenc, kar  zaposlenim zagotavlja ustrezno dostopnost do 
programske opreme. 

 v okviru vzdrževanja licenc SAS:
- nadaljnja uporaba programskega paketa SAS (v primeru neplačila licence ni več mogoče 

uporabljati).

 v okviru spremljanja zunaj bolnišničnih obravnav:
- vzpostavitev celovitega spremljanja vsebin zunaj bolnišničnih obravnav, ki jih izvajajo 

izvajalci zdravstvene dejavnosti;
- vzpostavitev varnega in učinkovitega enotnega sistema prenosa, kontrole, obdelave ter 

skladiščenja podatkov o zunaj bolnišničnih obravnavah;
- zagotovitev statističnih podatkov in izpisov strukturiranih podatkov za ključne uporabnike 

(Ministrstvo za zdravje, izvajalci zdravstvene dejavnosti, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, NIJZ).

 v okviru RIZDDZ:
- odpraviti določene organizacijske in tehnološke ovire pri pridobivanju podatkov;
- opredeliti in definirati proces izdaje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti in 

proces izdaje koncesijske odločbe ter oblikovati, razviti in vzpostaviti delujočo 
informacijsko rešitev;

- skrajšati čas pridobivanja podatkov;
- povečati točnost podatkov ter zanesljivost postopkov;
- avtomatizirati postopke.

 v okviru spremljanja bolnišničnih obravnav:
- nadgradnja in vzdrževanje tako aplikativnega, kot podatkovnega nivoja sistema ePrenosi.

Vrednost investicije je 460.083,00 EUR. 
Vir financiranja investicije se zagotovi na podlagi pogodbe št. C2711-18-708401, št. dokumenta 1612-
1/2018/8  z dne 1. 2. 2018,  o financiranju dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 
2018.

Vir financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 460.083,00 EUR.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom številka 4110-30/2018-10, ki je 
bil izdan dne 18. 5. 2018.
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