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Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti informativna poizvedba občinam

Spoštovani,
na Ministrstvu za zdravje bomo na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2018 in 2019, Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna RS,
Zakona o javnih financah ter Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, tudi v letu 2019
pristopili k objavi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Predviden predmet sofinanciranja v letošnjem letu je izgradnja vzletišča za helikopter nujne
medicinske pomoči (helipod). Gre za točke, ki so določene za pristanek helikopterja v bližini
zdravstvenih domov, kjer se zaradi večjih razdalj od urgentnih centrov bolnišnic pogosto izvaja
tovrstna oblika reševanja. Pogoji za izgradnjo ne zahtevajo velikih investicijskih vlaganj, imajo
pa veliko dodano vrednost z vidika letalske varnosti in hitrosti oskrbe nujnih stanj prebivalcev.
Podobno kot v zadnjih nekaj letih, je tudi letos izbrani predmet sofinanciranja predviden v duhu
zagotavljanja in optimiziranja sistema nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji.
Ker bi zaradi časovne omejitve projekta ter narave predvidenega predmeta sofinanciranja, k
razpisu oz. določitvi meril in pogojev za prijavo občin želeli pristopiti čim prej, vam kot
informativno poizvedbo pošiljamo kratek vprašalnik.
Prosimo vas, da vprašalnik izpolnite v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje do 25.
januarja 2019 in nam ga pošljete na naslov: gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4110-3/2019.
VPRAŠALNIK:
1. Ali vaša občina že razpolaga s tovrstnim vzletiščem za helikopterje?
2. Ali ima vaša občina tovrstno vzletišče za helikopterje umeščeno v prostorski načrt
občine?
3. Kje v vaši občini pristane helikopter, v primeru da je potrebna helikopterska nujna
medicinska pomoč?
4. Ali menite, da je helipod v vaši občini potreben?
5. Ali obstaja interes k prijavi na javni razpis, v primeru, da v vaši občini še ne razpolagate
s helipodom?
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6. Prosimo vas za približno oceno, koliko časa bi potrebovali za izpeljavo vseh potrebnih
upravnih postopkov za pristop k projektu ter kateri so ti upravni postopki (umestitev v
prostorski načrt, gradbeno dovoljenje,…).
V primeru, da tovrstno vzletišče v vaši občini že imate, se priporočamo k posredovanju vaših
izkušenj s postopkom izgradnje ter tudi uporabnostjo vzletišč za helikopterje.
V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.
mag. Mirko Stopar
generalni direktor
Direktorat za zdravstveno ekonomiko

Poslati:
- občinam po elektronski pošti.
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