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Javni razpis  

»Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 

2022 in 2023« 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

 

30. vprašanje 

 

V zvezi z objavljenim javnim razpisom »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, z dne 19. 1. 2022, imamo vprašanje glede 

predmeta javnega naročila.  

  

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni 

domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: 

  

- novogradnje z vključeno opremo,  

- rekonstrukcije z vključeno opremo, ki se izvajajo na podlagi gradbenega dovoljena. 

   

Zanima nas, ali se lahko na navedeni razpis prijavi tudi investicije, ki ne terjajo gradbenega 

dovoljenja, kot na primer obnova prostorov zdravstvenega doma. 

 

Odgovor: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije 

objektov, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje. 

 

 

 

31. vprašanje 

 

1) V dopisu Ministrstva za zdravje številka 007-435/2021-32 z dne 4. 11. 2021, ste nas zaprosili 

za posredovanje podatkov o investicijah na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki jih v 

naslednjih desetih letih ocenjujemo kot prioritetne na lokalni ravni. V četrtem odstavku istega 

dopisa ste navedli: »Prioritete financiranja investicijskih projektov s strani MZ v 100% deležu so: 

satelitski centri (SUC) in nujna medicinska pomoč (NMP), centri za krepitev zdravja in 

rehabilitacijski centri.« Ministrstvo za zdravje je dne 19. 1. 2022 objavilo Javni razpis 

Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 

in 2023. Iz vsebine razpisa je mogoče razbrati, da SUC in NMP nista predmet sofinanciranja. 

Zanima nas, zakaj je vsebina razpisa drugačna, kot ste napovedovali v predhodno navedenem 

dopisu? Občina Tolmin je namreč z Zdravstvenim domom Tolmin, upoštevajoč pridobljene 

informacije s strani Ministrstva za zdravje, pripravila projekt celostne prenove centralnih stavb 

Zdravstvenega doma Tolmin s poudarkom na preureditvi SUC in NMP, za izvedbo projekta 

imamo pridobljeno tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
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V razpisni dokumentaciji predhodno navedenega razpisa je navedeno, da bo absolutni znesek 

sofinanciranja na primarni ravni na podlagi ZZSISZ vezan na število prebivalcev občine in znaša 

80/EUR na prebivalca. Ali to pomeni zgornji znesek sofinanciranja za vse projekte, ki jih 

nameravamo prijavljati v času izvajanja Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije 

v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ)? 

  

2) Ali bo sofinanciranje SUC in NMP vključeno v katerega izmed bodočih razpis Ministrstva za 

zdravje iz sredstev Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo 

v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ)? V kolikor da, kdaj je razpis načrtovan in kakšen bo delež 

sofinanciranja za ta namen? 

  

V razpisni dokumentaciji je med omejitvenimi kriteriji določen absolutni znesek sofinanciranja 

80EUR/prebivalca. Na območju, ki ga pokriva ZD Tolmin je število prebivalcev cca. 18.000, a je 

to tudi  turistično območje, kjer se v času najvišje turistične sezone na območju Zgornjega Posočja 

število ljudi, ob upoštevanju pritoka turistov, več kot podvoji. Vprašanje je, kam se prišteva 

zdravstvena oskrba teh ljudi v primeru nezgod, kot tudi sicer. Iz dosegljivih podatkov je razvidno 

je Zgornje Posočje območje z največjim številom intervencij. 

  

V projektu Prenove ZD Tolmin, ki zajema rekonstrukcijo obstoječega starejšega objekta ter delno 

nadzidavo in prizidavo, je v oceni investicije za obstoječi del objekta vključena tudi prenova fasad 

(izvedba toplotne izolacije) in zunanja ureditev na parceli.  

  

3) Vprašanje:  

  

Ali je v točki 2. Vrednost investicije pri navedbi vrednosti celotne investicije predvideni strošek 

obnove fasad in zunanje ureditve potrebno izločiti iz prikaza ? 

  

S projektom Prenove ZD Tolmin se načrtuje posodobitev obstoječih ambulant in zagotovitev novih 

– manjkajočih ambulant po dodeljenih osnovnih zdravstvenih programih.  

  

Način zagotovitve potrebnih površin ambulant se predvideva z racionalizacijo izrabe obstoječih 

površin objekta in z delno nadzidavo in prizidavo objekta. 

  

4) Vprašanje: 

  

Ali se v točki 5. Podatki o neto kvadraturi prikazuje ločeno obstoječe ambulante, ki so podvržene 

rekonstrukciji in nove dodane ambulante iz dodeljenih programov? 

 

Odgovor: 

1) Zgornji znesek sofinanciranja (80 EUR/prebivalca) se navezuje na celotno obdobje 2021-2031. 

2) Ministrstvo bo predvidoma do konca leta 2022 objavilo javni razpis za (so)financiranje investicij 

na primarni ravni v prostore za izvajanje NMP in SUC. 

3) Pri celotni vrednosti investicije se prikazuje celotna vrednost z vsemi predvidenimi deli. 

4) Upošteva se seštevek vseh kvadratur iz Tabele 2: Prostori za izvajanje zdravstvenih 

programov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

 

 

 

32. vprašanje 

 

Občina se namerava prijaviti na Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«.  
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Glede javnega poziva imamo naslednja vprašanja:  

  

Občina predvideva adaptacijo zdravstvene postaje s katero se bo zagotovila/vzpostavila dodatna 

ambulanta splošne medicine. Ker gre za adaptacijo prostorov gradbeno dovoljenje ni potrebno. 

Zanima nas ali je adaptacija upravičen poseg ali pa mora biti naziv rekonstrukcija oz. 

novogradnja.  

 

Občina je del objekta, ki je bil zgrajen leta 1982, v preteklih letih že sanirala z lastnimi sredstvi 

(čakalnica, WC in zobozdravstvena ambulanta). S predvideno operacijo pa se uredi še preostali 

del zdravstvene postaje in vzpostavi dodatna ambulanta splošne medicine. Zanima nas, ali se to 

pri drugih merilih, lahko smatra kot celotna rekonstrukcija prostorov zdravstvene postaje.  

  

Ker imamo vso dokumentacijo pripravljeno kot adaptacijo znotraj obstoječih gabaritov (kljub 

dejstvu, da se bo z operacijo spremenila celotna zasnova zdravstvene postaja in se bo uredila 

dodatna ambulanta), bi bili v primeru, da sta dovoljena posega le rekonstrukcija  in novogradnja 

primorani spremeniti dokumente in pridobiti gradbeno dovoljenje, kar je do oddaje vloge še 

izvedljivo, vas prosimo da čim prej odgovorite na naša vprašanja. 

 

Odgovor: Prvi sklop odgovorov je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.  

Povezava do objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-sofinanciranje-

investicij-na-primarni-ravni-zdravstvenega-varstva-v-republiki-sloveniji-za-leti-2022-in-2023/ 

 

 

 

33. vprašanje 

 

Spoštovani,  

  

kot odgovorni predstavnik investitorja in ustanovitelja v sodelovanju z zdravstvenim zavodom na 

primarni ravni zdravstvenega varstva podajam pobudo za prilagoditev razpisnih pogojev javnega 

razpisa Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za 

leti 2022 in 2023, in sicer:  

 

za nameravano investicijo naj zadostuje izdelana idejna zasnova, medtem ko že pridobljeno 

veljavno gradbeno dovoljenje ne more predstavljati pogoja, saj slednje lahko predstavlja ev. 

dodatne točke po merilih (tako, kot je pri zadnjem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtce in 

osnovne šole ravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Pri tem se sklicujemo na 

nesorazmernost pri opredeljenih terminih - javni razpis se nanaša na leti 2022 in 2023 (to je tudi 

obdobje, za katerega smo kot Občina ustanoviteljica in sofinancerka v sodelovanju z 

zdravstvenim zavodom na primarni ravni predvidevali izvedbo nameravane investicije na našem 

območju in jo že uvrstili v NRP in že sprejeta proračuna Občine za leti 2022 in 2023), po katerem 

mora biti z izbranim izvajalcem GOI del podpisana najkasneje do 30. 9. 2022, projekt mora biti 

pa izveden najkasneje do 30. 9. 2024. Ocenjujemo torej, da je pogojevanje z veljavnim gradbenim 

dovoljenjem v nasprotju z ostalimi zahtevami po razpisu.  

  

Hkrati prosimo za pojasnila, kako bo pristojno ministrstvo ravnalo v primeru, da predvidena 

sredstva ne bodo porabljena - ali lahko še v letošnjem letu pričakujemo ponovitev oz. nov razpis 

za ta sredstva?  

  

Hvala za razumevanje, v želji po proučitvi in ugodni rešitvi pobude vas pozdravljamo! 
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Odgovor: Razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena. V kolikor bodo po 

izvedenem javnem razpisu določena sredstva še ostala neporabljena, bo ministrstvo predvidoma 

že v letu 2022 objavilo nov javni razpis. 

 

 

 

34. vprašanje 

 

V zvezi z objavljenim javnim razpisom »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v RS za leti 2022 in 2023« nas zanima sledeče: 

   

V občini Loški Potok nameravamo v zobni ambulanti, ki se nahaja v kletnih prostorih Zdravstvene 

postaje Loški Potok, urediti prezračevanje prostorov zaradi povečane doze radona. Za omenjeno 

investicijo ni potrebno pridobitev gradbenega dovoljenje, prav tako pa ni potrebno izdelati kakšne 

posebne gradbene dokumentacije (DIIP bo izdelan). Glede na pogoj v razpisu , da zgolj 

vzdrževanje objekta ali energetska sanacija ni predmet sofinanciranja in pa dejstva, da je 

potrebno MZ po zaključku investicije posredovati PID in uporabno dovoljenje, nas zanima, ali se 

z našo investicijo lahko prijavimo na javni razpis oziroma ali bi bila lahko sofinancirana iz sredstev 

razpisa? 

   

Za vaš odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo! 

 

Odgovor: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije 

objektov, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje. 

 

 

 

 

35. vprašanje 

 

Imamo še dve vprašanji vezani na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023 (št. 4300-15/2021): 

  

Skladno s točko 2.1. Razpisne dokumentacije se sofinancirajo stroški gradbeno - obrtniških in 

instalacijskih (GOI) del in oprema. Financira se neto kvadratura prostorov za izvajanje 

zdravstvenih programov (upravičen zdravstveni program je naveden v Tabeli 2, ki jo mora 

prijavitelj izpolniti v Obrazcu št. 1: Prijava). V tabeli 2 med naštetimi dejavnostmi ni navedene 

dejavnosti nujne medicinske pomoči. Zanima nas, kako je s financiranjem neto kvadrature 

prostorov za izvajanje programa nujne medicinske pomoči. Npr. imamo investicijo (projekt), v 

sklopu katerega bo zgolj del prostorov v pritličju namenjen nujni medicinski pomoči (npr. 

prevezovalnica, urgentni prostori, prostori za izolacijo). V tem primeru ne gre za satelitski urgentni 

center, temveč za izvajanje dela dejavnosti nujne medicinske pomoči manjšega zdravstvenega 

doma, zato bi nam sredstva sofinanciranja v tem delu veliko pomenila. Ali prostori za dejavnost 

nujne medicinske pomoči niso upravičeni do financiranja po razpisu oz. ali lahko pri določanju 

upravičenih stroškov štejemo tudi površine namenjene NMP? 

  

V katero točko Tabele 2 uvrstimo prostore za izvajanje dejavnosti razvojne ambulante? 

 

Odgovor:  

1) Prostori za izvajanje NMP in prostori za izvajanje reševalnih programov niso predmet 

sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. Ministrstvo bo predvidoma do konca leta 2022 

objavilo javni razpis za (so)financiranje investicij na primarni ravni v prostore za izvajanje NMP. 
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2) Zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine. 

 

 

 

36. vprašanje 

 

Občina Sevnica ima pridobljen gradbeno dovoljenje za nadzidavo Zdravstvenega doma Sevnica. 

V nadzidavi se bo izvajal program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Posavje. To 

verjetno spada pod rehabilitacijski center. Glede na okrožnico z dne 4.11.2021, kjer je navedeno, 

da bodo rehabilitacijski centri financirani s strani MZ v 100% deležu, nas zanima, ali se javimo na 

ta razpis. Nikjer v razpisu ni opredeljeno SUC-ov, CKZ-jev in rehabilitacijskih centrov.  

  

Ali pa bo še en razpis za zgoraj omenjene zadeve? 

  

Če se lahko javimo na ta razpis, kako oblikujemo finančno konstrukcijo oz. vir s strani države? Ali 

po fiksni ceni na kvadraturo, ali po koeficientu razvitosti občin? Ne gre skupaj – ali eno ali drugo. 

  

Prosim za jasne odgovore čimprej. 

 

Odgovor: 

1) Prostori za izvajanje NMP in prostori za izvajanje reševalnih programov niso predmet 

sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. Ministrstvo bo predvidoma do konca leta 2022 

objavilo javni razpis za (so)financiranje investicij na primarni ravni v prostore za izvajanje NMP. 

Javni razpis za rehabilitacijske centre bo objavljen naknadno. 

 

2) Ob upoštevanju števila popolnih prijav in višine koeficienta razvitosti občine je absolutni znesek 

sofinanciranja investicije 80 EUR/prebivalca (nanaša se na celotno obdobje 2021 – 2031) ter 

najvišji upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za 

prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m². 

 

Prijavitelji, ki jim bodo s sklepom ministra dodeljena sredstva sofinanciranja, bodo dolžni uskladiti 

DIIP oziroma IP v poglavju Predvideni viri financiranja z zneskom dodeljenega financiranja ter 

noveliran investicijski dokument z novim sklepom o potrditvi posredovati na ministrstvo v roku 15 

dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev. 

 

 

 

37. vprašanje 

 

Spoštovani, 

  

Prosil bi za pojasnilo na spodnje vprašanje. 

 

Odgovor: Odgovori so in bodo objavljeni v skladu z roki, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. 

Prvi sklop odgovorov je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.  

 

Povezava do objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-sofinanciranje-

investicij-na-primarni-ravni-zdravstvenega-varstva-v-republiki-sloveniji-za-leti-2022-in-2023/ 
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38. vprašanje 

 

Zadeva: Pripombe na javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v Republiki Sloveniji za leto 2022 in 2023 

 

Spoštovani, 

Dne 19. 1. 2022 je Ministrstvo za zdravje na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis 

Sofinanciranje investicij na primarni ravni v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. 

 

V razpisni dokumentaciji so navedeni pogoji, ki jih je potrebno zadostiti, da bi bila prijava na javni 

razpis uspešna. Predvsem se nam zdi nerazumna zahteva, da moramo občine za zagotovitev 

izplačila sofinancerskih sredstev ministrstva ob prijavi na javni razpis, priložitit podpisane 

pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del do najkasneje 30. septembra 2022. V nasprotnem občine 

izgubimo pravico do sofinanciranja na javnem razpisu. Ugotavljamo, da imajo zaradi te časovne 

omejitve projekti, ki so že v izvajanju, neupravičeno prednost pred ostalimi projekti. Menimo, da 

bi morala biti sredstva iz javnega razpisa namenjena zgolj za projekte, ki so navedeni v Načrtu 

razvojnih programov občin, ki smo ga na Ministrstvo za zdravje posredovali dne 19. 11. 2021. 

Med ostalimi pogoji, ki se nam zdijo nerealni, izstopata dva: 

1. POGOJ: Za sofinanciranje investicij se upošteva upravičeni strošek na neto kvadraturo 

gradbeno obrtniških in instalacijskih (GOI) del za prostore za izvajanje zdravstvenih programov v 

višini 1.400 EUR/m2 in opremo 200 EUR/m2. - oba zneska sta prenizka glede na dejanske cene 

materialov in cene dela v zadnjem obdobju. 

2. POGOJ: Za prijavljeno investicijo mora biti pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje - 

predlagamo, da je gradbeno dovoljenje potrebno predložiti v 8. mesecih po prijavi na javni razpis. 

 

Odgovor: 

1) V tem delu razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena. 

2) Pogoj za prijavo na javni razpis je izdano gradbeno dovoljenje. 

 

 

 

39. vprašanje 

 

V javnem razpisu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki 

Sloveniji za leti 2022 in 2023« je določeno, da je predmet razpisa tudi:  »rekonstrukcije z vključeno 

opremo«. 

  

Zanima me, kaj se smatra pod »opremo«, ali gre za npr: pohištvo ali za opremo laboratorija – 

naprave preiskavo npr.: krvi, srca, urina? 

 

Odgovor: Pod opremo sodijo vsi elementi za opremljanje oziroma vzpostavitev funkcionalnosti 

prostorov za dejavnosti, ki se urejajo v skladu s Tabelo 2. 

 

 

 

40. vprašanje 

 

V ZD Litija imamo je pripravljen Projekt za gradnjo prizidka centra nujne medicinske pomoči. 

 

Želimo izvedeti, ali je lahko ta dejavnost  predmet razpisa za investicije v zdravstvu. 
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Odgovor: Prostori za izvajanje NMP in prostori za izvajanje reševalnih programov niso predmet 

sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. Ministrstvo bo predvidoma do konca leta 2022 

objavilo javni razpis za (so)financiranje investicij na primarni ravni v prostore za izvajanje NMP. 

 

 

 

41. vprašanje 

 

V okviru priprave Prijave na Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 

varstva v republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 vam posredujemo spodaj navedena vprašanja. 

  

1) Poimenovanje projekta oz. umestitev projekta-gradnje, kot novogradnja ali rekonstrukcija.  

  

Občina Lovrenc na Pohorju bo izvedla novogradnjo in sicer prizidek k obstoječemu delu zgradbe, 

kjer se trenutno nahajajo neustrezni prostori ambulant in patronaže. Projekt, ki ga želimo prijaviti 

je prizidava (dograditev). Skladno z določili iz JR (str. 1) smatramo, da bo projekt obravnavan kot 

novogradnja – ali to drži?  

  

Poimenovanje projekta, ki ga bomo prijavili na vaš JR je:  

  

- v investicijski dokumentaciji »Dograditev zdravstvenega doma« 

  

- v NRP uporabljeno poimenovanje »Dograditev zdravstvenega doma (energetska 

sanacija starega)«, kjer je dograditev umeščena v leto 2023 in gre za projekt, ki je 

predmet naše prijave na vaš JR, medtem ko je energetika sanacija obstoječega starega 

dela ZD predvidena v letu 2025 in ni predmet našega projekta, ki ga želimo prijaviti na 

vaš JR.  

  

- v projektni dokumentaciji uporabljamo poimenovanje »Dograditev poslovno 

stanovanjskega objekta« (v starem ZD sta namreč v zgornjih nadstropjih dva lastniška 

stanovanja). Tako bo tudi naše gradbeno dovoljenje izdano pod tem imenovanjem. 

  

Je lahko glede navedenega poimenovanja kakšna težava? Moramo glede navedenih 

poimenovanj podati kakšno izjavo? 

  

 2) Zneski financiranja. 

  

V javnem razpisu v točki 4.3. (stran 2) so opredeljeni kriteriji sofinanciranja. Osnovna izhodišča 

za Občino Lovrenc na Pohorju so:  

  

- Višina koeficienta razvitosti občine Lovrenc na Pohorju znaša 0,88, kar nas uvršča v 

100% obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna;   

  

- Na dan 1.1.2021 je bilo v naši občini 2.988 prebivalcev;   

  

- Projekt, ki ga prijavljamo ima 405,83 m2 neto površine notranjih prostorov. 

  

Koliko je absolutni znesek financiranja investicij na primarni ravni za našo občino? Kateri kriterij 

se bo upošteval, prva alineja (absolutni znesek) ali druga alineja (upravičeni strošek) ali obe 

alineji? Ali se zneski npr. absolutnega sofinanciranja 80 EUR/prebivalca sešteje z upravičenimi 

stroški glede na neto kvadrature? 
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3) Priloga št. 1_Soglasje oz. pooblastilo ostalih občin solastnic JZZ v primeru, da je lastništvo JZZ 

razdeljeno med več občin 

  

Občina Lovrenc je soustanoviteljica JZZ A. Drolca Maribor. Hkrati je oz. bo edina investitorka in 

lastnica objekta, ki se bo gradil – prizidek k obstoječemu ZD. V teh prostorih bo še naprej delovala 

zdravnica koncesionarka, ki pri nas izvaja zdravstveno oskrbo. V novih prostorih bo dejavnost 

nadaljevala tudi patronažna oskrba, pogovarjamo se tudi s fizioterapevtom.  

   

Ali je Občina Lovrenc na Pohorju, kot soustanoviteljica prej omenjenega JZZ dolžna k vlogi 

priložiti Prilogo št. 1 (namreč ostale soustanoviteljice ne bodo finančno, niti lastniško povezne s 

projektom)?  

 

4) Oprema 

  

Zanima nas kaj se smatra kot oprema: ali je mišljena samo medicinska oprema (ordinacije,  

laboratorij za osnovne preglede oz. diagnostiko) ali tudi notranja oprema prostorov (osnovno 

pohištvo, npr. pisalne mize, stoli, čakalnica, omare…)? Projekt prizidka naše Občine bo namreč 

v celoti namenjen samo primarni ravni zdravstvenega varstva (osebni zdravnik z referenčno 

ambulanto, laboratorij, patronaža).  

   

5) Prostori za izvajanje zdravstvenih programov (skupni prostori) 

  

Prosimo za pojasnilo, kam lahko umestimo prostore kot so hodniki, stopnice, dvigalo, elektro-

klima prostor, sanitarije, prostori za osebje, laboratorij, shrambe, prostor za čistila ipd. Kot že 

omenjeno - celotna zgradba bo namenjena samo zdravstveni dejavnosti (osebni zdravnik z 

referenčno ambulanto, laboratorij, patronaža) 

   

6) Rok gradnje – zaključka projekta. 

  

V javnem razpisu na strani 3 je opredeljeno, da morajo prijavitelji načrtovati pričetek in zaključek 

gradnje v letih 2022 in 2023. V razpisni dokumentaciji na strani 4 je navedeno, da mora biti projekt 

izveden najkasneje do 30.9.2024. Ali pravilno razumemo, da morajo biti vsa GOI dela izvedena 

do 31.12.2023?  

 

Odgovor: 

1) Projekt bo obravnavan kot novogradnja, s poimenovanjem projekta ni težav. 

2) Absolutni znesek sofinanciranja ne sme preseči 80 EUR/prebivalca v celotnem obdobju 2021-

2031. 

3) Prijavitelj na javni razpis je občina/mestna občina, (so)ustanoviteljica javnega zdravstvenega 

zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu. 

4) Pod opremo sodijo vsi elementi za opremljanje oziroma vzpostavitev funkcionalnosti prostorov 

za dejavnosti, ki se urejajo v skladu s Tabelo 2. 

5) V kolikor so v sklopu prostorov za programe iz tabele ti prostori nujno potrebni za njihovo 

delovanje, se uvrstijo v okvir sofinanciranja (kot npr. WC, garderoba, administracija, ipd.). 

6) V skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa mora biti projekt izveden najkasneje do 

30. 9. 2024. 

 

 

 

 

 


