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1. UVOD, PREDMET JAVNEGA RAZPISA
1.1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje
sredstva
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZ).

1.2.Pravne podlage
-

Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v
nadaljevanju: ZOF-1);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.
96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617);
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju: Pravilnik);
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ;
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju:
Uredba).
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2. PREDMET RAZPISA IN RAZPISNA PODROČJA
2.1 Predmet razpisa
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z
razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, objavlja Republika Slovenija,
Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih
investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017, pri
katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS1617 in Pravilnikom, finančno sodelovala
tudi Republika Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna
Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega
investicijskega projekta.

2.2 Razpisna področja
Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni
domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:
-

Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči.

3. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN OBDOBJE ZA PORABO ODOBRENIH
SREDSTEV
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša
935.340,00 EUR in sicer:
- v letu 2016: predvidoma 467.670,00 EUR,
- v letu 2017: predvidoma 467.670,00 oziroma v skladu z 19. členom ZIPRS 1617.
Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti. Če pride do spremembe
proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva
sredstva za sofinanciranje po posameznih letih sorazmerna znižanju na proračunski postavki.
Prevzemanje obveznosti za leti 2016 in 2017 bo potekalo v skladu z določbami ZIPRS1617.
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma da poraba
sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v
naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
Najvišji znesek, ki bo sofinanciran in proračunskih sredstev za posamezni terminali je lahko:
- mobilni terminal 600,00 EUR,
- ročni terminal 774,00 EUR.
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Znesek sofinanciranja posameznega terminala ne sme presegati zgoraj določenega zneska za nakup
terminalov za reševalne postaje.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
4.1 Upravičenci, vlagatelj in namen
Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina ali konzorcij več občin, ki v navedenem obdobju
načrtuje nakup opreme predmetnega razpisnega področja v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji
ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev do višine kot
jih določa Uredba.
Vlagatelj je občina ali konzorcij občin, ki se prijavi na javni razpis. V primeru, da je lastništvo javnega
zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, je lahko vlagatelj konzorcij občin. Konzorcij več
občin mora imenovati občino, ki bo nosilka projekta.
V primeru kandidature konzorcija več občin mora biti vlogi priložena tudi Izjava o skupnem nastopu,
iz katere bo razvidno, katera občina je nosilka projekta. V primeru uspešne kandidature konzorcija več
občin, bo MZ od izbranega konzorcija pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahteval predložitev
Pravnega akta o skupni izvedbi projekta. Pravni akt o skupni izvedbi projekta mora vsebovati vsaj
naslednje določbe: pooblastilo občini – nosilki projekta za podpis Pogodbe o sofinanciranju projekta z
MZ, neomejena solidarna odgovornost vseh občin v konzorciju, delež partnerjev v % in področje dela,
ki ga bodo izvedli, način plačila, rok trajanja tega akta. Občine naj navedejo imena oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo predmetnega projekta za vsako občino posebej.
Spreminjanje partnerskih občin v konzorciju več občin po oddaji vloge ni več dovoljeno oz. se taka
sprememba šteje, kot da je prijavitelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vsaka občina lahko sodeluje le v eni vlogi.
Namen razpisa je sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni
medicinski pomoči na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017.
Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni
list RS, št. 81/15 in (93/15-popr.)), s katerim je reorganiziralo sistem nujne medicinske pomoči.
Pravilnik na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske pomoči, določa smernice
reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo urgentnih centrov, ki so začeli delovati z
začetkom leta 2016. Pravilnik določa tudi, da bo dispečerska služba zdravstva koordinirala delovanje
ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti
izvajalcev službe nujne medicinske pomoči (natančneje bo organizacije te službe definirana v
posebnem pravilniku). Delna vzpostavitev dispečerske službe zdravstva se načrtuje v letu 2016.
Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe
nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja
DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-9/2015/4 z dne 8. 10. 2015
nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Ko bodo izvajalci službe nujne
medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo lahko vključili v sistem dispečerske
službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala
dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka
poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske
pomoči optimalno uporabljeni.
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustrezno opremo, se bodo začeli
vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je v merilih večja teža dana kriteriju
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opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti mobilne enote nujne
medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja dispečerskega sistema zdravstva.

4.2 Splošni pogoji
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Predmet projekta, ki ga prijavlja občina ali konzorcij občin mora biti skladen s predmetom tega
javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev
obrazca št. 1).
2. Vlagatelj mora priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev
sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstil v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo
razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot dokazilo
se posreduje dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta (odlok o
veljavnem proračunu lokalne skupnosti).
3. Vlagatelj mora imeti sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta
(dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s
strani ustanovitelja.
4. Vlagatelj mora biti lastnik objekta in/ali vozila z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se
posreduje kopija prometnega dovoljenja in/ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma drug
ustrezen dokument iz katerega je razvidno lastništvo.
5. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti
zagotovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet prijave. Kot dokazilo se
posreduje izjava o zagotavljanju kadra.
6. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora biti
vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).
4.3 Ostale zahteve
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
- da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega javnega razpisa za sofinanciranje investicijskih
projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene
dejavnosti za leti 2016 in 2017,
- da bo dokumentacija projekta dostopna MZ, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
- da projekt ni predmet sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali EU proračuna;
- da bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
- da mora biti pri izvedbi projekta dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila
- v Republiki Sloveniji;
- da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati izvajalce za izvedbo projekta v skladu z
zakonodajo s področja javnega naročanja;
- da bo upošteval minimalne standarde za nakup terminalov za reševalne postaje, določene
v poglavju 7 razpisne dokumentacije.

5.

NAČIN ODDAJE VLOGE, ROKI IN DATUMI ODPIRANJA VLOG:

Rok za oddajo vlog je do 30.7.2016.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem iz razpisne
dokumentacije. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo iz
razpisa in razpisne dokumentacije, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za
nepopolno in bo zavržena.
Vlagatelj odda vlogo ter spremembe in umike vloge opremljeno z obrazcem iz razpisne
dokumentacije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

6. METODOLOGIJA IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ter
predmetom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo ocenila komisija na osnovi
naslednjih meril:
A. Merila za razvrstitev vlog:
Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna
izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti
2016 in 2017
Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP z
mobilnimi terminali (st. OPMT)
Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP s
prenosnimi terminali (st. OPPT)

od 30 do 50 točk

od 10 do 50 točk
od 5 do 20 točk

Obrazložitev meril za razvrstitev vlog:
1. Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna izračunan na podlagi koeficienta razvitosti
občin za leti 2016 in 2017 skladno z Uredbo:
- obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 60 – 70 = 30 točk,
- obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 80 - 90 = 40 točk,
- obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 100
= 50 točk.
Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med več občin ali se prijavlja konzorcij občin, se obseg
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna upošteva za občino nosilko projekta.
2. Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP z mobilnimi terminali.
Stopnja opremljenosti posamezne enote je stopna, ki upošteva trenutno število razpoložljivih mobilnih
terminalov in zahtevano število mobilnih terminalov glede na vrsto enote NMP.
-

Stopnja opremljenosti
Stopnja opremljenosti
Stopnja opremljenosti
Stopnja opremljenosti
Stopnja opremljenosti

od 81% do 100% = 10 točk,
od 61% do 80% = 20 točk,
od 41% do 60% = 30 točk,
od 21% do 40% = 40 točk,
od 0% do 20% = 50 točk.
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Stopnja opremljenosti (st. OPMT) se izračuna na naslednji način:
R x 100%
--------------- = st. OPMT
Z
Z = število zahtevanih potrebnih mobilnih terminalov glede na vrsto enote NMP
R = število razpoložljivih mobilnih terminalov.
Število zahtevanih mobilnih terminalov je določenih v Prilogi 1 Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15-popr.)), in sicer je to skupno število
MoE REA in MoE NRV, pri čemer se v primeru priznanega dela enote (npr. 0,3) ta del šteje
kot 1.
3. Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP z prenosnimi terminali.
Stopnja opremljenosti posamezne enote je stopna, ki upošteva trenutno število razpoložljivih
prenosnih terminalov in zahtevano število prenosnih terminalov glede na vrsto enote NMP.
-

Stopnja opremljenosti od 81% do 100% = 5 točk,
Stopnja opremljenosti od 61% do 80% = 10 točk,
Stopnja opremljenosti od 0% do 60% = 20 točk.
Stopnja opremljenosti (st. OPPT) se izračuna na naslednji način:
R x 100%
--------------- = st. OPPT
Z
Z = število zahtevanih potrebnih prenosnih terminalov glede na vrsto enote NMP
R = število razpoložljivih prenosnih terminalov.

Število ročnih terminalov je določeno v 9. členu Pravilnika glede na število članov v ekipi za
izvajanje NMP na terenu.
Skladno z namenom javnega razpisa je večje število točk priznano v primeru, da vlagatelj še
ni ustrezno opremljen z mobilnimi terminali kot če vlagatelj še ni ustrezno opremljen s
prenosnimi terminali.
B. Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od
vloge z največ števili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo dodeljena
vlagateljem po vrstnem redu vlog, do končne porabe sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev
se bo upošteval obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, ki je izračunan na
podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 in 2017.
Vse vloge, ki bodo presegale zagotovljena sredstva ministrstva bodo zavrnjene.
C. Dodatno merilo
V primeru da bosta dve vlogi dobili enako število točk, bo uporabljeno dodatno merilo in sicer
čas oddaje vloge na pošto.
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7. MINIMALNI STANDARDI ZA NAKUP TERMINALOV ZA REŠEVALNE POSTAJE
Vlagatelj je dolžan pri nakupu terminalov za reševalne postaje upoštevati minimalne standarde za
nakup terminalov za reševalne postaje in sicer naslednje tehnične specifikacije:
1. MOBILNA RADIJSKA POSTAJA DM 4601:
Frekvenčni doseg 136 – 174 MHz
Pasovna širina kanala 12,5 kHz
Vrsta modulacije: 11K0F3E (FM modulacija)
7K60FXE & 7K60F1E ( 12,5kHz 4FSK digitalna modulacija za govor)
7K60F1D & 7K60FXD ( 12,5kHz 4FSK digitalna modulacija za podatke)
Sodostop TDMA
Možnost dela analogno in digitalno – programsko nastavljivo po kanalih
Minimalno število kanalov 1000
Nastavitev kanala po celem frekvenčnem spektru brez servisnega posega za RX in TX
Nižja oddajna moč 1-25 W nastavljiva
Višja oddajna moč 25-45 W nastavljiva
Maksimalna deviacija pri 12,5kHz ±2,5 kHz
Intermodulacija 70 dB
Izpis kanala numeričen ali alfanumeričen na osvetljenem polno barvnem 5 vrstičnem zaslonu
Stabilnost frekvence sprejemnika ±0,5 PPM
Stabilnost frekvence oddajnika ±0,5 PPM
Analogna občutljivost ≥ 0,30 µV za 12dB SINAD
Digitalna občutljivost ≥ 0,3 µV pri 5% BER
Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1, -2, -3
Prenos podatkov IP preko USB vmesnika
Integriran bluetooth 2.1+ EDR
Programiranje preko integriranjega bluetooth vmesnika
Integriran GPS modul v radijskem terminalu
Odpornost na vodo in prah IP 54 MIL-STD
Temperaturno območje delovanja ( -30 0C do +60 0C)
Temperatura skladiščenja ( -40 0C do +85 0C)
Radijska postaja omogoča tronivojsko enkripcijo oziroma šifriranje
Opomba: Za fiksno oziroma stacionarno postajo se potrebuje še napajalnik (pretvornik) in ustrezno
anteno za montažo na streho.
2. ROČNA RADIJSKA POSTAJA DP 4801E:
Pasovna širina kanala 12,5 kHz
Vrsta modulacije: 11K0F3E(FM modulacija)
7K60FXE&7K60F1E (12,5kHz 4FSK digitalna modulacija za govor)
Sodostop TDMA
Možnost dela analogno in digitalno – programsko nastavljivo po kanalih
Minimalno število kanalov 1000
Nastavitev kanala po celem frekvenčnem spektru brez servisnega posega za RX in TX
9
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Nižja oddajna moč = 1W
Višja oddajna moč = 5W
Maksimalna deviacija pri 12,5kHz ±2,5 kHz
Intermodulacija 70 dB
Izpis kanala numeričen ali alfanumeričen na osvetljenem
polno barvnem 5 vrstičnem zaslonu
Stabilnost frekvence sprejemnika ±0,5 PPM
Stabilnost frekvence oddajnika ±0,5 PPM
Analogna občutljivost ≥ 0,30 µV za 12dB SINAD
Digitalna občutljivost ≤ 0,25 µV
Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1, -2, -3
Prenos podatkov IP prek USB vmesnika
Integriran bluetooth 2.1+ EDR
Programiranje prek integriranega bluetooth vmesnik
Integriran GPS modul v radijskem terminalu
Odpornost na vodo in prah IP 57
Temperaturno območje delovanja:
( -30 0 C do +60 0 C)
Temperatura skladiščenja:
( -40 0 C do +85 0 C)
Baterija Li-Ion z možnostjo inteligentnega polnjenja in kapaciteto ≥ 1600mA ter rezervno baterijo LiIon kapaciteto 2250 mAh Hi-Cap, operativno delovanje 14h, omogočiti delo od -10 °C do +60 °C, brez
spomina
Ustrezen inteligentni polnilec
Radijska postaja omogoča tronivojsko enkripcijo oziroma šifriranje

3. Ostale zahteve
Predpisujemo osnovno informacijsko in telekomunikacijsko opremo, s katero mora razpolagati
izvajalec NMP oz. izvajalec prevozov pacientov.
Vsako reševalno vozilo mora razpolagati s sledečo opremo:
 Mobilna radijska postaja DMR-MOTOROLA (DM 4600 ali enakovredno) s programiranimi
vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ
uradnemu serviserju aparata). Mobilna postaja je vgrajena v reševalno vozilo in priklopljena
na anteno, nameščeno na zunanji strani vozila.
 GPS oddajnik pozicije vozila, hitrosti vožnje, teka motorja ter uporabe modre intervencijske
luči. Protokol pošiljanja podatkov so dosegljivi s strani DSZ vsem razvijalcem rešitev.
 Navigacijska naprava, povezana z informacijsko rešitvijo, s samodejnim zajemom začetne
lokacije posredovane s strani DSZ v reševalno vozilo.
 Tablični računalnik v vozilu(carpc-CPC) ali enakovredno s programom za prikaz podatkov
opisanih v tabeli 2. Protokol pošiljanja podatkov in način izvedbe informacijske rešitve so
opisane v tabeli 3.
Uporabljene informacijske rešitve morajo zagotavljati, da se podatki do DSZ prenašajo v realnem
času oz. z maksimalnim zamikom 10-tih sekund. Zagotovljeno mora biti njihovo delovanje v
99,5%.
Vsak član ekipe mora razpolagati s sledečo opremo:

10
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Prenosno radijsko postajo DMR-MOTOROLA (DP4801 ali enakovredno) s programiranimi
vsemi predpisanimi kanali in omogočeno inkripcijo podatkov (seznam dosegljiv s strani DSZ
uradnemu serviserju aparata).

Opis protokolov in podatkov za izmenjavo z DSZ
Tabela1: Podatki, ki jih ekipa posreduje v informacijsko rešitev DSZ
podatek
opis
čas posredovanja
SPREJETO
ekipa sporoča, da je sprejela
takoj, ko je aktivacijsko sporočilo
aktivacijsko sporočilo DSZ in bo
sprejeto
začela z izvajanjem intervencije.
NA POTI
ekipa sporoča, da je izvozila na
ko je vsa predvidena ekipa
intervencijo.
zbrana in je vozilo začelo z
vožnjo na kraj intervencije
NA KRAJU
ekipa sporoča, da je prispela na
vozilo je prispelo na predvideno
kraj dogodka
lokacijo dogodka
OB
en član ekipe sporoča, da so
član ekipe je prispel do
PACIENTU
prispelo do pacienta
predvidenega pacienta
SE VRAČA
ekipa sporoča, da se vračajo iz
vozilo je začelo vožnjo iz kraja
kraja intervencije in so začeli vožnjo intervencije do končne lokacije
proti cilju
NA CILJU
ekipa sporoča, da je prispela na
vozilo je prispelo na predvideno
končno lokacijo, kjer bo predala
končno lokacijo predaje
pacienta
pacienta
PROST
ekipa sporoča, da so člani ekipe in
takoj, ko je možno začeti z
vozilo pripravljeni na naslednjo
naslednjo intervencijo
intervencijo
PRP=prenosna radijska postaja člana ekipe
MRP=mobilna radijska postaja v vozilu
CPC=računalnik v vozilu
Tabela 2: Podatki, ki jih DSZ posreduje ekipi
podatek
opis
številka intervencije 12 mestna enoznačna identifikacija intervencije

pogoj
obvezno

(prioriteta)

obvezno

koda in naslov
dogodka
pomembne
informacije
Priimek in ime
pacienta
telefonska številka
začetna lokacija

stopnja nujnosti, katero mora ekipa upoštevati pri vožnji
na kraj dogodka
koda dogodka po slovenskem indeksu in naslov
samega dogodka
o vrsti dogodka, nevarnosti na kraju,...

Priimek in ime pacienta, kadar to ni možno se zapiše
»NEZNANEC«
telefonska številka klicatelja
naslov: kraj, naselje, ulica in številka, nadstropje; kadar
ni možno opis same lokacije, ceste,...
dodatne informacije DSZ naknadno pošilja v sistem vse dodatne
informacije, ki so ugotovljene in pomembne za izvajanje
intervencije
PRP=prenosna radijska postaja
11

način
PRP

MRP ali
CPC
MRP ali
CPC
PRP
MRP ali
CPC
MRP ali
CPC
MRP ali
CPC

obvezno
neobvezno
neobvezno
neobvezno
obvezno
neobvezno

način
PRP
CPC
PRP
CPC
PRP
CPC
PRP
CPC
PRP
CPC
CPC
PRP
CPC
CPC
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CPC=računalnik v vozilu
Tabela 3: Communications protocol
Področje
specifikacije
1. Vsak paket mora biti pozitivno potrjen (0x01) ali v primeru napake negativno
Komunikacija
potrjen (0x02) skupaj z opisom napake. Šele ko smo poslali potrditev lahko
pošljemo še odgovor.
2. Potem ko CarTablet odpre povezavo na vtičnici k strežniku mora poslati
identifikacijo zahtevo (0x00). Strežnik odgovori z identifikacijsko potrditvijo
(0x0F), če je identifikacija uspešna, ali negativno potrditvijo (0x0E), če
identifikacija ni uspešna. Če identifikacija ni uspešna, se identifikacijska
zahteva (0x00) pošlje ponovno.
3. Obe strani lahko pošiljata ping (0xF0) druga drugi. Ko neka stran prejme ping
(0xF0) mora odgovoriti z pong (0xF1).
4. Obe strani lahko pošiljata statuse.
Oblika CarTable
sporočil

Nabor sporočilnih
ID-jev

1.
2.
3.
4.

Začetek sporočila : (1 Byte) 0x18 (hex) = 24 (dec),
Zaporedna številka sporočila: (1 Byte) 0x00 – 0xFF (hex) = 0 – 255 (dec),
ID sporočila: (1 Byte) iz nabora sporočilnih ID,
ID pošiljatelja: (3 Bytov) 6 number id (primer »010001« = 0x01, 0x00, 0x01,
010010 = 0x01, 0x00, 0x0A, 011000 = 0x01, 0x0A, 0x01),
5. Dolžina vsebine: (2 Bytov) payload length (0x0000 – 0xFFFF),
6. Vsebina (0-0xFFFF bytov).

1.

Identification = 0x00,

2.

MessageAcknowlage = 0x01,

3.

MessageNotAcknowleged = 0x02,

4.

IdentificationAcknowlage = 0x0F,

5.

IdentificationNotAcknowlage = 0x0E,

6.

InterventionRequest = 0x10,

7.

InterventionSend = 0x11,

8.

InterventionDisabled = 0x12,

9.

InterventionNotAcknowlage = 0x1E,

10.

InterventionAcknowlage = 0x1F,

11.

Status = 0x20,

12.

Ping = 0xF0,

13.

Pong = 0xF1
12
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Tipi variabel v
vsebini sporočil

1.

String (1 + n bytes (maks. 255)).
a.

1. byte = dolžina of utf8 array.

b.

n bytes = utf8 array.

2.

Int (4 byti):
a.

3.

Big endian. (primer 255 (dec) =
0xFF 0x00 0x00 0x00, 256 (dec) = 0x00 0x01 0x00 0x00
ect.)
Double (8 bytov) (c# bitconverter):

a.

1 bit = sign,

b.

11 bit = exponent,

c.

52 bit = fraction.

4.

DateTime (8 bytov):
a.

5.

Double število 100 nanosecond
intervalov od 1. Januarja leta 1 at 00:00. (c# ticks)
Bool (1byte):

a.
Vsebina pri
različnih
sporočilnih ID-jih

1.

1 – true, 0 – false
Identification (0x00):

1)
2.

No payload.
MessageAcknowlage (0x01): Payload length = 0

1)
3.

No payload.
MessageNotAcknowleged (0x02):

1)
4.

String: message.
IdentificationAcknowlage (0x0F):

1)
5.

No payload.
IdentificationNotAcknowlage(0x0E):

1)

String: message.
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6.
1)
7.

InterventionRequest (0x10):
String: InterventionID.
InterventionSend (0x11):

1)

String: InterventionID

2)

String: Caller surname

3)

String: Caller name

4)

String: Caller relationship

5)

String: Caller establishment

6)

String: Caller telephone number

7)

String: Emergency type

8)

String: Emergency description

9)

String: Number of patients

10)

String: Patient name

11)

String: Patient surname

12)

String: Patient sex

13)

String: Patient age

14)

String: Consciousness description

15)

String: Breathing description

16)

String: Breathing quality description

17)

String: Bleeding description

18)

String: Pain description

19)

String: Mobility description

20)

DateTime: Intervention created

21)

DateTime: Intervention assigned

22)

DateTime: Intervention started

23)

DateTime: On the scene

14
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24)

DateTime: From the scene

25)

DateTime: At the destination

26)

DateTime: Intervention finished

27)

String: Scene establishment

28)

String: Scene township

29)

String: Scene town

30)

String: Scene street

31)

String: Scene house number

32)

Int: Scene X (GaussKrüger)

33)

Int: Scene Y (GaussKrüger)

34)

String: Destination establishment

35)

String: Destination township

36)

String: Destination town

37)

String: Destination street

38)

String: Destination house number

39)

Int: Destination X (GaussKrüger)

40)

Int: Destination Y (GaussKrüger)

41)

String: Priority

42)

String: Drive regime

43)

String: Team orders

44)

String: Scene description

45)

String: Destination description

46)

String: Parent interventionID

8.

InterventionDisabled (0x12)
1)

9.

String: InterventionID
InterventionNotAcknowleged(0x1E)
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1)

String: InterventionID

2)

String: VehicleID

3)

Bool: Deaktivated

10.

InterventionNotAcknowleged(0x1E)
1)

String: InterventionID

2)

String: VehicleID

3)

String: Deactivated

4)

String: Message

11.

Status (0x20)
1)

String: InterventionID

2)

Byte: StatusID
i.

2 – Intervention started

ii.

3 – On the scene

iii.

4 – From the scene

iv.

5 – At the destination

v.

8 – Intervention finished

3)

*optional (Server >CarTablet Only) DateTime:
Status time

12.

Ping (0xF0)
1)

13.

No payload.
Pong(0xF1)

1)

8.

No payload.

NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE Z OBRAZCI

Vlagatelj vlogo na razpis pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz razpisne
dokumentacije in jim priloži vse zahtevane priloge.
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1. Popolnost vloge
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov:
 prijavni obrazec (obrazec št. 1);
- v obrazec se vpišejo zahtevani podatki in z  označi strinjanje z navedbami;
- obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja;
- obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja;
- v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen kadar v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) preračun stalnih v tekoče cene
ni potreben);
- zneski iz tabele finančne konstrukcije - viri financiranja - morajo biti skladni z zneski iz
investicijskega dokumenta.
 obrazec izjave (obrazec št. 2 z obveznimi prilogami):
- v obrazcu se označi z  strinjanje z vsemi navedbami v izjavi;
- obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja;
- obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja;
 obrazec podatkov o vlagatelju (obrazec št. 3):
- v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
- obrazec se datira žigosa z žigom vlagatelja;
- obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
 vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogami (obrazec št. 4):
- vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran s strani vlagatelja;
- s svojo parafo vlagatelj izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe;
- dejanska pogodba lahko od vzorca odstopa le zaradi objektivnih okoliščin.

9. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJA
Vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo,
morajo biti zahtevana v pisni obliki, na elektronski naslov Ministrstva za zdravje gp.mz@gov.si.
Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva v rubriki "Vprašanja in odgovori". Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati do
15.7.2016.

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.

11. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZBIRI
Odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih oziroma izidu razpisa obvestilo
najkasneje v roku 30 dni od skrajnega roka za odpiranje ponudb.

12. OBRAZCI
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11.1

Obrazec št. 1 – PRIJAVA

Naziv vlagatelja:______________________
a) samostojni nastop
b) skupni nastop
Konzorcij

Naziv

Naslov

1. pooblaščena občina
nosilka projekta
2. udeležena občina
3. udeležena občina
Na javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz
proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leto trajanja investicije,
prijavljamo naslednjo investicijo:
Naziv investicije: _______________________________________________________
Vrednost investicije:
Skupna vrednost celotne investicije z DDV, tekoče cene: ______________ EUR
Predviden znesek sofinanciranja investicije po tem javnem razpisu: ____________ EUR.
Upoštevanje davka na dodano vrednost je obrazložena v dopisu Ministrstva za finance, št. 007571/2008/18 z dne 8. 4. 2010 vsem županom občin in finančnim službam občin.
Stopnja opremljenosti
Stopnja opremljenosti
posamezne enote NMP z
mobilnimi terminali
Stopnja opremljenosti v %

%

Število točk glede na merilo

Terminski načrt
Začetek investicije (mesec, leto):
Predviden zaključek investicije (mesec in leto): ______

1

Stopnja opremljenosti
posamezne enote NMP z
prenosnimi terminali
%
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Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja, v EUR z DDV (brez centov),
tekoče cene:

Vir financiranja

Plan

Plan

2015

2016

SKUPAJ

Ministrstvo za zdravje
Občina
Javni zdravstveni zavod
………...
Skupaj viri financiranja

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe občine:
___________________________

2

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

12.2 Obrazec št. 2 - IZJAVA
Naziv vlagatelja: __________________________
Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja: _________________
Naziv: Javni razpis "za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane
iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za čas trajanja investicije
" (naziv investicije)"
V postopku javnega razpisa »za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017« podajamo
naslednjo

I Z J A V O
da smo seznanjeni in se strinjamo z vsebino javnega razpisa »za prijavo predlogov investicijskih
projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za
leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt
razvojnih programov za čas trajanja investicije;
da bomo investicijo, s katero kandidiramo na predmetnem razpisu, v primeru dodeljenih sredstev
sofinanciranja uvrstili v Načrt razvojnih programov občine.
Obvezna priloga: Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta (odlok o veljavnem
proračunu lokalne skupnosti).
da je občina vlagatelj potrdila investicijski dokument za predmetno investicijo. Obvezna priloga:
Sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije
investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10);
da je občina lastnica objekta in/ali vozila.
Obvezna priloga: Izpisek iz zemljiške knjige in/ali kopija prometnega dovoljenja ali drug ustrezen
dokument iz katerega je razvidno lastništvo;
da ima javni zdravstveni zavod, za katerega oddajamo vlogo na omenjeni javni razpis, zagotovljen
kader za upravljanje z opremo, katera je predmet prijave.
Obvezna priloga: Izjava o zagotavljanju kadra za upravljanje z opremo;
da je javni zdravstveni zavod, za katerega oddajamo vlogo na omenjeni javni razpis, vključen v
mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list
RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).
da bo dokumentacija projekta dostopna MZ, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
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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);
da bomo pri izvedbi projekta dosledno upoštevali vso veljavno zakonodajo ter pravila
v Republiki Sloveniji;
da investicija ni predmet sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali EU proračuna;
da smo seznanjeni, da smo dolžni izbrati izvajalce za izvedbo projekta v skladu z
zakonodajo s področja javnega naročanja;
da bomo pri nakupu upoštevali minimalne standarde za nakup terminalov za reševalne postaje,
določene v poglavju 7 razpisne dokumentacije.

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe občine:
___________________________
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12.3 Obrazec št. 3 - PODATKI O VLAGATELJU
Naziv vlagatelja:
Naziv investicije:
Podatki o vlagatelju:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Telefaks:
Elektronski naslov:
Spletni naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Naziv banke:
Številka transakcijskega računa:

Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja:
Ime in priimek skrbnika (-ce) pogodbe o sofinanciranju:
Podatki o kontaktni osebi vlagatelja za potrebe tega javnega razpisa:
Ime in priimek:
Telefon:
Telefaks:
Elektronski naslov:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe občine:
___________________________
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12.4 Obrazec št. 4 - POGODBA

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE,
1000 LJUBLJANA, Štefanova 5, ki ga zastopa ministrica Milojka KOLAR CELARC (v nadaljevanju:
ministrstvo)

in

OBČINA ……………………………
………………………………………………………………… (v nadaljevanju: občina)
Transakcijski račun: …………………………..
ID št. za DDV: SI………………………
Matična številka: ……………………

skleneta:

POGODBO ŠT. C2711-15-…….... O SOFINANCIRANJU INVESTICIJE NA PRIMARNI RAVNI
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je občina v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
(Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617) ter skladno z Zakonom o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju ZFO-1) pričela z
uresničevanjem investicijskega projekta: …………………………………..;
- da je Vlada RS sprejela sklep o uvrstitvi novih projektov v Načrt razvojnih programov št.
………………………………………………..,
- da je ministrstvo sprejelo sklep o obsegu sofinanciranja investicije iz državnega proračuna št.
…………………………………...
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:
………………………………………………….
Ministrstvo bo iz proračunske postavke 4341-"Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo" in
projekta 2711-15-….., občini nakazalo namenska sredstva za sofinanciranje investicije iz 1. člena te
pogodbe, in sicer:
- v letu 2016 v višini ……………….. EUR ( z besedo: …………..EUR 00/100),
- v letu 2017 v višini ……………….. EUR ( z besedo: …………..EUR 00/100).
Znesek iz drugega odstavka tega člena bo nakazan na transakcijski račun občine 30. dan po prejemu
zahtevka, ki je podlaga za izplačilo, s potrebnimi prilogami, oziroma v skladu z določili ZIPRS1617.
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Sredstva so enkratna, višina sredstev je dokončna, to pomeni ne glede na morebitno kasnejše povečanje
vrednosti predmeta po tej pogodbi.
Zahtevek občine mora obvezno vsebovati naslednji izjavi:
- "Potrjujemo, da je blago, ki je predmet sofinanciranja dobavljeno glede vrste, količine in cene, kot to
določa pogodba, sklenjena v skladu s predpisi o javnih naročilih, in so na podlagi potrjenih računov
oziroma situacij oziroma končne situacije izpolnjeni vsi pogoji za nakazilo."
- "Potrjujemo, da smo dosledno upoštevali določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur.l. št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in ZIPRS1617 glede
zagotavljanja možnosti nadzora nad izvajanjem in financiranjem projekta ter vodenja evidence."
Zahtevek mora biti izstavljen v 15-tih dneh po opravljenih delih iz vsebine sofinanciranja 1. člena te
pogodbe, oziroma najkasneje do 20. novembra v tekočem letu.

3. člen
Občina zagotavlja, da bosta predmet in potek investicije skladna z dokumentom identifikacije
investicijskega projekta. Sprememba predmeta investicije ni možna.
Občina 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.
Občina bo ministrstvu omogočila, da lahko s pregledom investicije preveri namensko porabo sredstev
iz te pogodbe. V primeru nepopolne dokumentacije za izplačilo sredstev oziroma ugotovljene
nenamenske porabe ministrstvo občini sredstev iz te pogodbe ne bo izplačalo.
Občina bo zagotovila sredstva za investicijo iz lastnih oziroma drugih virov v zneskih in v rokih, kot
izhajajo iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta, izjave o vključenosti investicije v NRP
občine in tako kot to določa 26. člen ZFO-1.

4. člen
Vsa naročila za izvedbo investicije in v zvezi z investicijo mora oddati občina v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje in z izbranimi izvajalci skleniti pogodbo.
Po pogodbi iz prejšnjega odstavka ministrstvo nima nobenih obveznosti, ima pa pravico do izvajanja
nadzora nad porabo sredstev v skladu s predpisi.
Občina je dolžna posredovati ministrstvu kopijo sklenjene pogodbe v elektronski obliki in po končanju
investicije skladno z razpisno dokumentacijo izpolnjeno prilogo 5: Poročilo o izvedenih aktivnostih.

5. člen
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Ministrstvo je dolžno kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev,
izplačanih na podlagi te pogodbe. Iz tega razloga lahko ministrstvo od javnega zdravstvenega zavoda
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 občina obvezuje, da v 30 dneh od prejema zahtevka nakaže ministrstvu
sredstva v zahtevani višini.
6. 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.

7. člen
Pooblaščeni predstavnik ministrstva: ………………………...
Pooblaščeni predstavnik občine: ……………………….

8. 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.

9. člen
Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku Ministrstva za zdravje 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 Ministrstvu za zdravje povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku Ministrstva za zdravje, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.
10. člen
Vse spore v zvezi s to pogodbo bodo pogodbene stranke skušale reševati sporazumno.
V primeru, da pogodbene stranke ne bi dosegle sporazuma, je za reševanje sporov pristojno stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen
3

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Ta pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo tri (3) izvoda, dva
(2) izvoda pa občina.
12. člen
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki .

Datum:_________________

Datum:_______________

OBČINA …………….
………………………………
ŽUPAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZAZDRAVJE
Milojka KOLAR CELARC
MINISTRICA
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12.5 Obrazec št. 5 – POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

Št.

vmesnega poročila

ali

Končno poročilo

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 ter obrazložitev kako bodo odstopanja odpravljena
- tabela celotnih stroškov investicije

12.6 Obrazec št. 6 – Pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni razpis
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Naziv in polni naslov vlagatelja:
NAZIV VLAGATELJA
ULICA
POŠTA

Ustrezno obkroži:
x
x
x

vloga
sprememba vloge
umik vloge

Ne odpiraj – vloga JR
sofinanciranje občin
za leti 2016 in 2017

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova 5
1000 LJUBLJANA

