SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Oznaka sklepa: 41031-0003/2019
Datum sklepa: 23.5.2019

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 7. členom Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS št. 7/19 in 25/19) je odgovorna oseba investitorja
sprejela naslednje sklepe:
1. Potrdi se novelacija DIIP za projekt: ''Nabava nujnega reševalnega vozila tipa B za
ZD Ajdovščina'', ki ga je izdelala: Občina Ajdovščina, v maju 2019.
2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 181.339,99 EUR (vključno z DDV) in se bo
izvajala skladno s časovnim načrtom od maja 2019 do novembra 2019.
3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo:
a. Ministrstvo za zdravje v znesku 49.575,60 EUR
b. Zdravstveni dom Ajdovščina v znesku 131.764,39 EUR
4. V NRP občine se:
b. Spremeni veljavni projekt
5. Odobri se izvedba investicije.
Odgovorna oseba investitorja:
Tadej Beočanin
župan
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UVODNO POJASNILO (POVZETEK PREDHODNO IZDELANE
INVESTICIJSKE DOKUMNTACIJE) IN NASTALE SPREMEMBE DO
IZDELAVE NOVELIRANEGA DIIP
Prvotni DIIP za projekt z nazivom »Nabava nujnega reševalnega vozila tipa B za ZD
Ajdovščina« je bil izdelan in potrjen marca 2019. V DIIP se je izhajalo iz dejstva, da je
investicija smiselna, saj bo zagotavljala pogoje za izvajanje kakovostnejše nujne medicinske
pomoči v ZD Ajdovščina. Zagotovljeni bodo boljši pogoji dela in hitrejše storitve NMP za
paciente, ki potrebujejo nujno zdravljenje.
Skupna vrednost celotne investicije ( z DDV, tekoče cene) je bila ocenjena na 204.350,00
EUR. Investicijo je Občina Ajdovščina prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga je objavilo
Ministrstva za zdravje (Uradni list RS št. 16/2019). Glede na upravičene stroške za
sofinanciranje po navedenem razpisu je bilo predvideno, da bo za predmetno investicijo
Ministrstvo za zdravje prispevalo 98.910,00 EUR, razliko do polne vrednosti investicije, torej
105.440,00 EUR, pa bi pokril Zdravstveni dom Ajdovščina. Predvideno je bilo, da se bo
investicija časovno izvajala od junija 2019 do novembra 2019.
Zaradi spremembe ključnih vsebin dokumenta (spremembe višine virov financiranja in
samega obsega investicije ter terminskega plana izvedbe investicije) je potrebno pripraviti
novelacijo DIIP.
Občina Ajdovščina je bila na javnem razpisu Ministrstva za zdravje uspešna, vendar je po
sklepu o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije na primarni ravni
zdravstvenega varstva št. C2711-19-434114, ki ga je prejela dne 24.4.2019, upravičena do
sofinanciranja predmetne investicije v višini 49.575,60 EUR. Glede na navedeno je bilo v
dogovoru z Zdravstvenim domom Ajdovščina odločeno, da se investicijo vseeno izvede, pri
čemer se je odločilo tudi, da se bo del medicinske opreme selilo iz nujnega reševalnega
vozila, letnik 2013 (in ne nabavljalo nove). Tako znaša nova ocenjena vrednost celotne
investicije 181.339,99 EUR (z DDV, tekoče cene). Zdravstveni dom Ajdovščina bo investicijo
sofinanciral v višini 131.764,39 EUR. Glede na že znane rezultate razpisa MZ, se bo javno
naročilo za nabavo NRV izvedlo že konec maja 2019. Predviden zaključek investicije ostaja
isti – november 2019, ko bo vozilo predano v uporabo Zdravstvenemu domu Ajdovščina.
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KRATEK POVZETEK NOVELIRANEGA DIIP
Noveliran dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). Noveliran dokument identifikacije
investicijskega projekta obravnava nameravano naložbo v nakup nujnega reševalnega vozila
tipa B Zdravstvenemu domu Ajdovščina. Izvedba investicije bo zagotavljala pogoje za
izvajanje kakovostnejše nujne medicinske pomoči v ZD Ajdovščina. Zagotovljeni bodo boljši
pogoji dela in hitrejše storitve NMP za paciente, ki potrebujejo nujno zdravljenje. Težnja ZD
Ajdovščina je tudi ustvarjanje pogojev za pridobitev satelitskega urgentnega centra ter
reševalne postaje.
Občina Ajdovščina je naložbo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga je objavilo Ministrstva
za zdravje (Uradni list RS št. 16/2019). Po sklepu o določitvi višine sredstev za sofinanciranje
investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva št. C2711-19-434114, je Občina
Ajdovščina upravičena do sofinanciranja predmetne investicije v višini 49.575,60 EUR.
Odločitev je, da se del medicinske opreme za nujno reševalno vozilo tipa B (NRV – tip B) seli
iz nujnega reševalnega vozila, letnik 2013 (in ne nabavlja nove).
Skupna nova vrednost celotne investicije ( brez DDV, tekoče cene): 148.639,34 EUR
Skupna nova vrednost celotne investicije ( z DDV, tekoče cene): 181.339,99 EUR
Nabavna vrednost nujnega reševalnega vozila tipa B (NRV – tip B), ki je predmet
sofinanciranja iz javnega razpisa (brez DDV): 109.900,00 EUR
Znesek sofinanciranja investicije s strani MZ po javnem razpisu: 49.575,60 EUR. Preostala
sredstva v višini 131.764,39 EUR bo zagotovil Zdravstveni dom Ajdovščina.
Terminsko bo projekt potekal:










Izdelava diip: marec 2019
Prijava na razpis: začetek aprila 2019
Rezultati razpisa: april 2019
Izdelava novelacije diip: maj 2019
JN za nabavo vozila (začetek investicije): maj – junij 2019
Izbira izvajalca, pravno varstvo: junij - julij 2019
Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem: julij 2019
Dobava nujnega reševalnega vozila tipa B (NRV – tip B): november 2019
Predaja v uporabo in zaključek investicije: november 2019
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1 NAVEDBA
INVESTITORJA,
IZDELOVALCA
NOVELIRANE
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA, Z ŽIGI IN
PODPISI
Tabela 1: Investitor
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Žig in podpis:

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Tadej Beočanin, župan

Telefon:
Fax:
Spletna stran:
Matična številka:
Davčna številka:

05 3659110
05 3659133
obcina@ajdovscina.si
5879914
SI51533251

Tabela 2: Izdelovalec novelirane investicijske dokumentacije
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene
zadeve

Žig in podpis:

Telefon:
Fax:
Spletna stran:
Matična številka:
Davčna številka:

05 3659114
05 3659133
katarina.ambrozic@ajdovscina.si
5879914
SI51533251
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Tabela 3: Upravljavec
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Žig in podpis:

Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
Boža Ferfolja, direktorica

Telefon:
Fax:
Spletna stran:
Matična številka:
Davčna številka:

05 36 93 140
05 36 93 150
tajnistvo@zd-ajdovscina.si
5107164
39847128
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJKO
NAMERO
2.1

Predstavitev investitorja

Občina Ajdovščina
Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem
delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo.
Površina: 245,2 kvadratnih kilometrov
Št. prebivalcev: 19.154
Vir podatkov: Statistični urad RS, Podatkovni portal SI-STAT (stanje 1.7.2018)

Občino sestavlja: 27 krajevnih skupnosti in 45 naselij. Razdeljena je na tri značilna območja:
Gora, dolinsko dno in Vipavske griče. Območje občine je reliefno precej razgibano, ravno le
na prvi pogled. Vipavsko dolino s treh strani obdajajo hribovja: Trnovska planota, Nanoška
planota, Hrušica in Vipavski griči. Odprta je proti zahodu, od koder vanjo prodirajo močni
vplivi sredozemskega podnebja, zaradi tega je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v
osrednji Sloveniji. Na visokih planotah se mešajo alpsko, celinsko in sredozemsko podnebje,
kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi najdemo tudi endemite. Gora
je pozimi običajno pokrita z visoko snežno odejo.
Izvajalca zdravstvenega varstva v občini Ajdovščina sta javna zavoda Zdravstveni dom
Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina ter koncesionarji zasebniki (en za lekarniško dejavnost, en
za splošno medicino, trije za zobozdravstveno dejavnost). Zasebniki brez koncesije delujejo
na področjih zobotehnike, oftalmologije, dermatologije ter prodaje medicinsko tehničnih
pripomočkov.
Upravičeni obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna glede na koeficient
razvitosti (0,99) za Občino Ajdovščina znaša 90%.
Občina Vipava – soustanoviteljica javnega zavoda
Njena površina meri 107,4 km2 in šteje 5.593 prebivalcev (SURS 7/2018). Obsega 20 naselij,
ki so organizirana v 11 krajevnih skupnosti. Središče občine je naselje Vipava, kjer je tudi
občinski sedež.
Reliefno je vipavska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo
oklepajo visoke planote Nanosa na vzhodu in Vipavskih gričev na zahodu. Območje je eno
najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj dva
meseca dlje kot v osrednji Sloveniji. Omenjena dejstva predstavljajo odlične okoliščine za
razvoj kmetijstva, vinogradništva in sadjarstva.
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2.2

Predstavitev Zdravstvenega doma

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zavod, katerega soustanoviteljici sta Občina Ajdovščina
in Občina Vipava. Ustanovljen je za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene
dejavnosti. Danes skupaj s koncesionarji pokriva v mreži javne zdravstvene službe na
primarni ravni zdravstvene potrebe 24.000 prebivalcev obeh občin, na skupni površini 352
km2.
Svojo dejavnost izvaja na sedežu v Ajdovščini, v Lokarjevem drevoredu in na Bevkovi ulici v
Ajdovščini, v prostorih OŠ D. Lokarja Ajdovščina, v Zdravstveni postaji v Vipavi, v CIRIUS v
Vipavi, v Domu starejših občanov v Ajdovščini in Zavodu Pristan v Vipavi, na domu pacientov
in na terenu. Večino prihodkov zavod ustvari z izvajanjem programa zdravstvenih storitev, ki
je dogovorjen s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer na
področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije, šolske medicine,
ginekologije, pulmologije, diabetologije, psihiatrije, zobozdravstva in ortodontije ter patronaže
in zdravstvene ter zobozdravstvene vzgoje. Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljajo s
storitvami diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenskimi storitvami,
fizioterapevtskimi in upravno tehničnimi storitvami. Prihodke dopolnjujejo s tržno dejavnostjo
zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno
preventivnih dejavnosti.

2.3

Analiza obstoječega stanja

Za izvajanje dejavnosti ZD Ajdovščina potrebuje vozila za različne namene kot so reševanja
ponesrečencev na terenu, prevozi bolnikov v druge zdravstvene ustanove, prevoz
urgentnega zdravnika, izvajanje patronažne službe in podobno. Za delo ZD je izrednega
pomena tehnična brezhibnost vozil ter ustrezna, s predpisi določena oprema vozil.
ZD Ajdovščina pri izvajanju službe NMP uporablja dve reševalni vozili (nabava leta 2013 in
leta 2017) in vozilo tipa SUV (vozilo urgentnega zdravnika), ki je bilo nabavljeno v letu 2018.
Vsa tri vozila imajo pripadajočo opremo.
Služba NMP Ajdovščina skrbi za neprekinjeno zdravstveno varstvo na območju občin
Ajdovščina in Vipava s ciljem, da se kar najbolj skrajša čas od nastanka nujnega stanja do
začetka dokončne zdravniške oskrbe. NMP in DEŽURNA SLUŽBA se dopolnjujeta in sta
organizirani 24 ur na dan in 365 dni na leto za izvajanje nujnega zdravstvenega varstva
občanov tako v ambulanti kot na terenu.
Zdravstveni dom Ajdovščina ima po trenutno veljavnem Pravilniku o službi nujne medicinske
pomoči enoto zunajbolnišnične službe NMP (1 MoE NRV, 1DS3A). Žal pa je eden redkih
(če ne edini) zdravstveni dom v Sloveniji, ki nima reševalne postaje, kar predstavlja izredno
težavo za paciente in zaposlene. Trenutno nenujne reševalne prevoze na območju, ki ga
pokriva ZD Ajdovščina, opravlja Reševalna služba Nova Gorica. Vendar pa se vse
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prevečkrat dogaja, da morajo pacienti iz ajdovske in vipavske občine nerazumljivo dolgo
čakati na nenujni reševalni prevoz.
Nujno medicinsko pomoč izvaja 7 zdravnikov zaposlenih v ZD Ajdovščina, ena
specializantka družinske medicine ter 2 zunanja zdravnika po predhodnem mesečnem
razporedu ter 10 reševalcev (5 diplomiranih zdravstvenikov, in 5 zdravstvenih reševalcev), ki
so visoko strokovno usposobljeni in predani svojemu poklicu. Ekipo NMP za teren sestavlja
zdravnik, spremljevalec ter voznik nujnega reševalnega vozila.
Prostori službe NMP so locirani v stavbi »B« Zdravstvenega doma Ajdovščina v mestu
Ajdovščina. Prostore sestavlja sprejemna pisarna z ambulanto, ordinacija, prostor za
posege, higienizacijski prostor ter dnevni prostor.
Ekipa NMP ZD Ajdovščina vsako leto opravi na terenu med 600 in 650 intervencij z nujnim
reševalnim vozilom, kar pomeni več kot 35.000 km. Povprečni dostopni čas od klica do
prihoda do pacienta je približno 10 minut, kar je glede na velikost območja, ki ga pokriva,
zelo hitro oziroma po smernicah optimalno. Ambulanto NMP letno obišče čez 10.000
pacientov, kar v povprečju pomeni skoraj 900 pacientov na mesec oziroma 27 pacientov na
dan.

2.4. Razlogi za investicijsko namero
V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) je nujno
reševalno vozilo (v nadaljnjem besedilu: NRV) opredeljeno kot reševalno vozilo za nujne
prevoze pacientov. Po Pravilniku o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in
81/15) ima nujno reševalno vozilo tehnične lastnosti v skladu z evropskim standardom En
1789:2007, tip B. Oprema NRV je opredeljena v Prilogi 6 Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči in obsega:
- 12 kanalni EKG monitor z zaslonom, zapisom in defibrilatorjem ter zunanjim srčnim
spodbujevalnikom
- pulzni oksimeter
- kapnograf
- termometer, glukometer
- napravo za merjenje krvnega tlaka
- reanimacijsko opremo z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom
- sodobne imobilizacijske pripomočke za odrasle in otroke
- vratne opornice in sanitetno opremo za oskrbo poškodb
- grelnik za infuzije
- hladilnik za zdravila, tekočine in hladilne obloge
- mehansko napravo za zunanjo masažo srca
- porodni set.
Vozilo mora biti opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo skladno s
Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17), Prilogo 5 Informacijska
in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov.
Po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči je število reševalnih vozil, ki jih mora imeti
posamezna enota NMP, enako številu mobilnih enot. Poleg reševalnih vozil iz prejšnjega
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stavka izvajalec službe NMP zagotavlja tudi rezervna reševalna vozila za območje, ki ga
organizacijsko pokriva. To za ZD Ajdovščina pomeni 2 ustrezni reševalni vozili.
Reševalni vozili, ki ju uporablja ZD Ajdovščina, sta bili nabavljeni eno leta 2013 in drugo leta
2017. Vozilo, ki je bilo nabavljeno leta 2017 ima trenutno že več kot 53.000 km. Razlog z
investicijsko namero je dejstvo, da Zdravstveni dom Ajdovščina za izvajanje NMP potrebuje
ustrezna vozila. Čeprav vozilo, ki je bilo nabavljeno leta 2013 ni še povsem iztrošeno, pa se
že kažejo znaki obrabe. Upoštevati je potrebno dejstvo, da je priporočljiva doba uporabe
reševalnih vozil 10 let. Nujna reševalna vozila morajo brezhibno delovati. Nezanemarljivo je
tudi dejstvo, da se stroški vzdrževanja vozila, nabavljenega leta 2013, z leti povečuje, saj ima
večje število opravljenih kilometrov (že več kot 143.000) in je verjetnost okvar večja.
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE
TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN
POLITIKAMI
3.1

Razvojne možnosti in cilji investicije

Primarna zdravstvena dejavnost mora biti dostopna vsem prebivalcem v okolju, kjer
živijo. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni sestavljajo geografska
opredeljena območja, ki morajo vsako zase zagotavljati celovito zdravstveno dejavnost na
primarni ravni. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti
enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje
občina, skladno z merili, ki jih sprejme vlada, pripravi pa jih Ministrstvo za zdravje.
Kakovostno organizirana zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora zagotavljati hiter in
enostaven dostop do najširšega možnega nabora storitev in omogočati celovito in
kontinuirano obravnavo pacienta čim bližje domu. K uspešnosti sistema zdravstvenega
varstva najbolje prispeva takrat, ko deluje kot koordinator oskrbe in se dobro povezuje z
drugimi izvajalci zdravstvene oskrbe, socialnim varstvom in javnim zdravjem.
Namen investitorja je, da izvede nabavo nujnega reševalnega vozila tipa B, ki vključuje
nakup osnovnega vozila in predelavo v NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo
(vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije.
Vozilo bo opremljeno z ustrezno informacijsko in telekomunikacijsko ter prenosno
medicinsko opremo.
Izvedba investicije bo zagotavljala pogoje za izvajanje kakovostnejše nujne medicinske
pomoči v ZD Ajdovščina. Zagotovljeni bodo boljši pogoji dela in hitrejše storitve NMP za
paciente, ki potrebujejo nujno zdravljenje. Težnja ZD Ajdovščina je tudi ustvarjanje pogojev
za pridobitev satelitskega urgentnega centra ter reševalne postaje.
Cilj investicije je opremiti Zdravstveni dom Ajdovščina z vso potrebno, ustrezno opremo in s
tem ustvarjati pogoje za kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za
zdravljenje za vse prebivalce občin Ajdovščina in Vipava ter ostale paciente, ki koristijo
storitve Zdravstvenega doma Ajdovščina.

3.2

Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Predmetna investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije 2030, in sicer s 1. ciljem
razvojne strategije: ''Zdravo in aktivno življenje'', katerega cilj se bo dosegel z zagotavljanjem
dostopnosti do kakovostnih in pravočasnih zdravstvenih storitev.
Predmetna investicija je skladna z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
2015-2025 Skupaj za družbo znanja, saj se bo z investicijo prispevalo k uresničevanju
krovnih ciljev na področju zdravja, ki jih navaja navedena Resolucija, in sicer:
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‐
‐
‐
‐

boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije;
dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja
potrebam prebivalstva;
zadovoljni pacienti in izvajalci ter
večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije

Investicija je skladna s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2030 in sicer Prioriteto 3 »
Družbeno odgovorna«, Ciljem 2: Kakovostni programi in storitve na področjih vzgoje in
izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin in Ciljem 3:
Zagotovljena ustrezna infrastruktura na področjih vzgoje in izobraževanja, športa, kulture,
zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin.
Predmetna investicija je usklajena z razvojnimi potrebami Občine Ajdovščina in bo vključena v
Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022.
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4 OPIS VARIANT ''Z'' INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V
PRIMERJAVI Z VARIANTO ''BREZ'' INVESTICIJE IN/ALI
MINIMALNO VARIANTO
4.1

Varianta ''brez'' investicije

Varianta ''brez'' investicije je tista varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za
izboljšanje trenutnega stanja. V konkretnem primeru to pomeni, da se predmetna investicija
ne izvede, le to pa pomeni ne doseganje namena in cilja navedenih v prejšnjem poglavju.
V primeru variante »brez« investicije:
-

službe NMP ne bo mogoče kvalitetno izvajati,
slabša bo dostopnost pacientov do nujno potrebnega zdravljenja,
odzivni časi se bodo lahko podaljšali kar pri nujnih primerih pomeni dodatno tveganje za
poslabšanje zdravstvenega stanja,
- v nujnih primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, bo pravočasen prevoz do
bolnišnice onemogočen, kar lahko pomeni slabšo oskrbo pacientov v zelo nujnih
primerih.
Zaradi tega varianta ''brez'' investicije ni sprejemljiva.

4.2

Varianta ''z'' investicijo

Varianta ''z'' investicijo pomeni da se investicija v nabavo nujnega reševalnega vozila tipa B
izvede. Ta vključuje nakup osnovnega vozila in predelavo v NRV-B z ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev
homologacije. Vozilo bo opremljeno z ustrezno informacijsko in telekomunikacijsko ter
prenosno medicinsko opremo.
Koristi, ki jih prinaša investicija upravičujejo namen investitorja, da nabavi nujno reševalno
vozilo tipa B, saj se bo s tem:
-

izboljšala dostopnost pacientov do nujno potrebnega zdravljenja in s tem zagotovili
prihranki pri stroških zdravljenja v prihodnje,
zagotovilo ustrezne odzivne čase, ki pri nujnih primerih pomenijo možnost za preprečitev
poslabšanja zdravstvenega stanja,
v nujnih primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, bo izveden pravočasen prevoz do
bolnišnice, kar pomeni boljšo oskrbo pacientov v zelo nujnih primerih,
zagotovilo boljše delovne pogoje za voznike in zdravstveno osebje,
zmanjšalo stroške vzdrževanja vozil in stroške porabe goriva,
zmanjšalo možnosti okvare vozila na nujnih intervencijah.

Z izvedbo predmetne investicije bo dosežen namen in cilj predstavljen v prejšnjem poglavju,
predvsem pa bo ZD prispeval k uresničevanju vizije, poslanstva in ciljev Republike Slovenije
na področju zdravstvenega varstva, kot so opredeljeni v dokumentih, ki izhajajo iz Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Resolucije o nacionalnem planu
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zdravstvenega varstva 2015 – 2025 Skupaj za družbo znanja. Prav tako se bo z nabavo
nujnega reševalnega vozila uresničevalo cilje Strategije razvoja občine Ajdovščina do leta
2030, navedene v podpoglavju 3.2 tega dokumenta.

4.3

Izbor optimalne variante

Po primerjavi variant se lahko zaključi, da le izpeljava variante ''z'' investicijo omogoča
doseganje zastavljenih ciljev, ki so navedeni v poglavju 3. 1. Primerjava variant pokaže, da je
varianta ''z'' investicijo razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne
družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih sredstev.
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO
POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN
NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI
5.1

Vrsta investicije

Tabela 4: Vrsta investicije
X

Investicija v nakup opreme in druga
opredmetena osnovna sredstva

Adaptacija

Novogradnja

Investicijsko vzdrževanje

Rekonstrukcija

Prodaja ali opustitev rabe osnovnih
sredstev

Investicija obsega:
-

nabavo osnovnega vozila in predelavo v NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo
(vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije

-

nabavo informacijske in telekomunikacijske ter dela prenosne medicinske opreme.

Del prenosne medicinske opreme za nujno reševalno vozilo tipa B (NRV – tip B) bo preseljen
iz nujnega reševalnega vozila, letnik 2013 (prenosna medicinska oprema, ki je ustrezna in
uporabna).
Pri nakupu se bodo upoštevali minimalni standardi in splošne zahteve za NRV-B, ki so:
 NRV-B je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu.
 skladnost z minimalnimi zahtevami standarda SIST EN 1789:2007+A1:2015,
Medicinska vozila in pripadajoča oprema – RV (v nadaljevanju SIST EN 1789), za tip
B.
 Dodatno vgrajena oprema na osnovno vozilo, mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o
ES-homologaciji motornih vozil – ustrezno homologirana in vpisana v homologacijski
karton.
 Svetlobna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z zahtevami ECE-R 65
Class II.
 NRV-B mora razpolagati z vsemi dokazili o skladnosti s standardom SIST EN 1789 –
tip B.
 NRV-B mora biti v celoti pobarvano v barvi RAL 1016 (razen odbijačev, ogledal in
bočnih letev. Osnovno barvo naj dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne
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oznake ter napisi.
 RV mora razpolagati minimalno z nosilnostjo potrebno za celotno, s standardom SIST
EN 1789 predpisano opremo za RV tip B (225 kg).
 Zagotovljene morajo biti predinštalacije za vgradnjo informacijsko komunikacijskih
sistemov skladno s Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št.
58/17), Prilogo 5 Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in
prevozov pacientov.
a) mobilnega telefona;
b) 2 x radijske postaje
c) tabličnih računalnikov spredaj in zadaj
 Označevalne oznake in napisi iz kakovostne, visoko odsevne (fluorescentne +
retroreflektivne) samolepilne folije:
a) Zrcalni napis »AMBULANCE« v modri barvi na prednjem delu RV – na pokrovu
motorja (višina črk ≈ 200 mm).
b) Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« v beli (modri) barvi na stranskih površinah
BD (višina črk ≈ 200 mm).
c) Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« v beli (modri) barvi na zadnjih vratih (višina
črk ≈ 115 mm).
d) Predpisan znak sistema NMP Slovenije (Ø 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora
okna), na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV.
e) Na obeh stranskih površinah BD se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 v modri
barvi.
f) Označba JZZ na voznikovih in sovoznikovih vratih.
 Osnovno konstrukcijo bolniškega dela predstavlja potniški/tovorni prostor vozila
kombi/furgon ali box izvedba, prilagojen tako, da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN
1789 za tip B.
 Notranji volumen, razporeditev, nosilci in priključki morajo biti takšni, da je omogočeno
funkcionalno uporabljati in shranjevati opremo, ki je v pravilniku o izvajanju službe NMP
v Republiki Sloveniji določena kot obvezna za vozilo, ki se uporablja za izvajanje
službe NMP (priloga 6 t. 1 ali t. 2) .
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5.2

Ocena investicijskih stroškov

5.2.1

Predračunska vrednost investicije po vrsti del po stalnih cenah

Tabela 5: Vrednost investicije po stalnih cenah (maj 2019)
Opis

nabava osnovnega vozila,

Vrednost
investicije
skupaj

Vrednost
investicije
skupaj

(z DDV, v
evrih)

(brez DDV, v
evrih)

134.078,00

109.900,00

47.261,99

181.339,99

DDV

Upravičeni
stroški

Neupravičeni
stroški

(vrednost
brez DDV x
90%, v
evrih)

(v evrih)

24.178,00

98.910,00

35.168,00

38.739,34

8.522,65

0,00

47.261,99

148.639,34

32.700,65

98.910,00

82.429,99

(v evrih)

predelava v NRV-B z
ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo (vključno
z izvlečno mizo z nosili s
podvozjem) in
instalacijami ter pridobitev
homologacije

informacijska in
telekomunikacijska ter
delno prenosna
medicinska oprema

skupaj

Skupna vrednost celotne investicije ( brez DDV, stalne cene): 148.639,34 EUR
Skupna vrednost celotne investicije ( z DDV, stalne cene): 181.339,99 EUR
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5.2.2

Vrednost investicije po tekočih cenah

Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah je enaka predračunski vrednosti po
stalnih cenah, saj se bo investicija zaključila v roku krajšem od enega leta od ocenjene
vrednosti investicije. Predvidena dobava predelanega in opremljenega vozila je v novembru
2019, tako, da bo vozilo predano v uporabo konec novembra 2019.
Tabela 7: Vrednost investicije po tekočih cenah
Opis

nabava osnovnega vozila,

Vrednost
investicije
skupaj

Vrednost
investicije
skupaj

(z DDV, v
evrih)

(brez DDV, v
evrih)

134.078,00

109.900,00

47.261,99

181.339,99

DDV

Upravičeni
stroški

Neupravičeni
stroški

(vrednost
brez DDV x
90%, v
evrih)

(v evrih)

24.178,00

98.910,00

35.168,00

38.739,34

8.522,65

0,00

47.261,99

148.639,34

32.700,65

98.910,00

82.429,99

(v evrih)

predelava v NRV-B z
ustrezno signalizacijo,
vgradno opremo (vključno
z izvlečno mizo z nosili s
podvozjem) in
instalacijami ter pridobitev
homologacije

informacijska in
telekomunikacijska ter
delno prenosna
medicinska oprema

skupaj

Skupna vrednost celotne investicije ( brez DDV, tekoče cene): 148.639,34 EUR
Skupna vrednost celotne investicije ( z DDV, tekoče cene): 181.339,99 EUR
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5.3

Osnova za določitev vrednosti investicije

Vrednost investicije je določena na podlagi dosežene cene nabave nujnega reševalnega
vozila tipa B v letu 2017 in primerjave ponudb iz leta 2019 za nabavo osnovnega vozila ter
stroškov predelave in opreme, vse zaokroženo na cele številke.
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6 OPREDELITEV TEMELNJIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE
ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI
PROJEKTA
6.1

Strokovne podlage za pripravo novelacije DIIP

1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).
2. Strategija razvoja Slovenije 2030.
3. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 ''Skupaj za družbo
znanja''.
4. Strategija razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

6.2

Opis lokacije

Danes ZD Ajdovščina skupaj s koncesionarji pokriva v mreži javne zdravstvene službe na
primarni ravni zdravstvene potrebe 24.000 prebivalcev obeh občin, na skupni površini 352
km2. Zaradi razgibanosti terena je dostopnost do nekaterih zaselkov otežena. Sedež ZD je v
mestu Ajdovščina in je po izgradnji hitre ceste prometno dobro povezan z zavodi sekundarne
ravni.
Zdravstveni dom je lociran na parcelah št: 1028/0, 1326/16 in 1018/3, vse k.o. Ajdovščina.
Lastnik vseh treh parcel je Občina Ajdovščina.

Zdravstveni dom Ajdovščina je razdeljen na tri konstrukcijsko in funkcionalno ločene objekte.
Objekt A je najstarejši del zdravstvenega doma, objekt B je prizidan na SV strani objekta A,
objekt C pa na SZ del objekta A. Prostori službe NMP so locirani v stavbi »B«
Zdravstvenega doma Ajdovščina na sedežu zavoda.
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6.3

Terminski plan izvedbe investicije

Tabela 8: Terminski plan izvedbe investicije
Aktivnost

rok

Javni razpis MZ za sofinanciranje investicij na primarni ravni

marec 2019

Izdelava investicije dokumentacije (DIIP) ter potrditev

marec 2019

Prijava investicije na Javni razpis

začetek aprila 2019

Rezultati razpisa (odločba MZ o sofinanciranju investicije )

april 2019

JN za nabavo vozila (začetek investicije)

maj - junij 2019

Izbira izvajalca, pravno varstvo

junij - julij 2019

Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem

julij 2019

Dobava nujnega reševalnega vozila tipa B (NRV – tip B)

november 2019

Predaja v uporabo in zaključek investicije

november 2019

6.4

Varstvo okolje

Načrtovana investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje.

6.5

Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Za izvedbo predmetne investicije ni predvidena posebna organizacija. Izvedba investicije se
bo zagotovila v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

6.5.1

Vpliv investicije na kadrovsko zasedbo v Zdravstvenem domu Ajdovščina

V zdravstvenem domu Ajdovščina je bila na dan 31.12.2018 naslednja zaposlitvena
struktura:
-

25 zdravnikov, med njimi 14 specialistov, 5 specializantov, 5 brez specializacije in 1
zdravnik po opravljenem sekundariatu
10 zobozdravnikov, med njimi specialistka za področje ortodontije
1 diplomiran inženir radiologije
2 diplomirani inženirki laboratorijske biomedicine
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- 6 diplomiranih fizioterapevtk in fizioterapevtov
- 31 diplomiranih medic. sester in zdravstvenikov
- 1 višja medicinska sestra
- 1 višja fizioterapevtka
- 40 srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov
- 5 laboratorijskih tehtnic
- 7 zobotehnikov
- 1 specialist medicinske biokemije
- 1 psiholog
- 1 kinezolog
- 1 dietetik
- 11 upravno tehničnih delavcev
Vir: Zdravstveni dom Ajdovščina Letno poročilo za leto 2018

Po izvedbi investicije se ne predvideva sprememba števila zaposlenih.

6.7
6.7.1

Predvideni viri financiranja
Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah

Občina Ajdovščina je prijavila predmetno investicijo na Javni razpis za sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki bodo
sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov
za leto trajanja investicije. Ministrstvo za zdravje sofinancira investicije glede na razpoložljiva
sredstva skladno z Zakonom o financiranju občin. Upravičeni strošek je nabava osnovnega
vozila in predelava v NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno
mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije. Občina Ajdovščina
je upravičena do obsega sofinanciranja investicij na področju zdravstva v višini do 90
% upravičenih stroškov. Neupravičen strošek sofinanciranja iz javnega razpisa je tako
razlika do polne vrednosti nabave osnovnega vozila in razlika do polne vrednosti predelave v
NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s
podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije, in celotni stroški informacijske,
telekomunikacijske ter prenosne medicinske opreme in celoten davek na dodano vrednost.
Nujno reševalno vozilo tipa B bo služilo potrebam prebivalcev obeh občin ustanoviteljic ZD
Ajdovščina – Občine Ajdovščina in Občine Vipava. Nosilka predmetne naložbe bo Občina
Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina bo prispeval v proračun Občine Ajdovščina sredstva
za sofinanciranje naložbe (iz presežka iz preteklih let in iz kupnine od prodaje starega
vozila).
Po sklepu o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije na primarni ravni
zdravstvenega varstva št. C2711-19-434114, je Občina Ajdovščina upravičena do
sofinanciranja predmetne investicije v višini 49.575,60 EUR. V spodnji tabeli prikazujemo vire
financiranja, upoštevaje s strani Ministrstva za zdravje odobrene višino sofinanciranja
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predmetne investicije.
Tabela 9: Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah
Leto 2019
Viri financiranja

Leto 2019

%

Ministrstvo za zdravje

49.575,60

27,34

131.764,39

72,66

181.339,99

100

Zdravstveni dom Ajdovščina

SKUPAJ

6.7.2

Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah

Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah so enaki virom in dinamiki financiranja po
stalnih cenah, saj se bo investicija zaključila v roku krajšem od enega leta od ocenjene
vrednosti investicije.
Tabela 10: Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah
Leto 2019
Viri financiranja

Leto 2019

%

Ministrstvo za zdravje

49.575,60

27,34

131.764,39

72,66

181.339,99

100

Zdravstveni dom Ajdovščina

SKUPAJ
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6.8

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost
projekta

Predmetna investicija je neprofitne narave. Ekonomska upravičenost projekta se kaže v
zagotavljanju nedenarnih koristi, ki jih bo naložba imela za uporabnike storitev, ki jih
zagotavlja Zdravstveni dom Ajdovščina in je upravičen s širšega družbenega razvojnega in
socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:
-

ohranilo in povečevalo se bo zdravljenje v ZD Ajdovščina, kar bo posledično pomenilo
poseljenost, rast in razvoj tega območja;
pozitiven učinek predvsem na povečanju kvalitete življenja prebivalcev in počutju
prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:
-

z implementacijo projekta se bodo vzpostavili ugodni pogoji za izvajanje zdravljenja
bolnikov na območju občin Ajdovščina in Vipava in širše okolice.

Koristi, ki jih investicija prinaša na socialnem področju:
-

večja varnost pacientov in zaposlenih;
investicija bo pripomogla k razvitosti socialne infrastrukture.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za delo, ki bodo
omogočali izvajanje kakovostnih storitev za vse občane občine ustanoviteljice in ostalih
uporabnikov storitev.
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE
Iz novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razviden namen in
upravičenost investicije, zato je smiselno, da se sprejme sklep o potrditvi izvedbe
investicije.
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