
  

 

 

 

 

Številka:  4300-15/2021/73 

Datum:  9. 2. 2022 

 

 

Javni razpis  

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

2022 in 2023« 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

 

42. vprašanje 

 

Občina ima je sprejet in veljavni proračun za leto 2022, sprejela pa ga je že v letu 2021. 

  

V predmetnem proračunu in NRP  ima sicer predviden investicijski projekt za ZD Litija, vendar na 

njem nima zagotovljenih potrebnih sredstev in t.i. zaprte finančne konstrukcije, ki se zahteva za 

prijavo investicije na razpis. 

  

Do zaključka vašega javnega razpisa (18.2.2022), nima predvidene seje občinskega sveta, na 

kateri bi lahko spreminjala proračun in usklajevala NRP za prihodnja leta v skladu s predvideno 

investicijsko vrednostjo. 

  

Projekt se namerava izvajati v letu 2023 in 2024, za kar lahko občina trenutno priloži le izjavo, da 

bo svoj lasten delež finančnih sredstev zagotovila v proračunih za leti 2023 in 2024. 

  

Ali je taka izjava občine in tako izdelan DIIP, relevantna pripravljavcem razpisa in ocenjevalni 

komisiji za pridobitev polnega števila točk (8 točk) iz kriterija zaprte finančne konstrukcije 

projekta? 

 

Odgovor: Dokazilo o uvrstitvi projekta v NRP občine/občin je mogoče predložiti po oddaji prijave, 

vendar mora biti predloženo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju. 

 

 

 

43. vprašanje 

 

V 6. točki javnega razpisa je v šesti alineji med pogoji navedeno obvezno gradbeno dovoljenje. 

Glede na to, da je predmet sofinanciranja tudi rekonstrukcija objekta, ki pri posegu v notranje 

nenosilne konstrukcije ne zahteva gradbenega dovoljenja nas zanima, ali je dovoljena prijava z 

rekonstrukcijo objekta brez gradbenega dovoljenja pod pogoji, da se rekonstruira notranje 

prostore z opremo, zunanjost in nosilni elementi pa ostanejo nedotaknjeni? 

 

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

rekonstrukcije objektov, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje. 

 

V kolikor bodo po izvedenem javnem razpisu določena sredstva še ostala neporabljena, bo 

ministrstvo predvidoma že v letu 2022 objavilo nov javni razpis, ki se bo glede na prejete potrebe 

prilagajal upravičencem.  
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44. vprašanje 

 

Glede JR »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 

2023« imam naslednje vprašanje: 

   

Na kakšen način naj v investicijski dokumentaciji določimo znesek sofinanciranja? 

  

Primer:  

  

Koeficient razvitosti občine je 1,05%, kar pomeni maksimalno višino sofinanciranja 80%. 

  

Absolutni znesek sofinanciranja: število prebivalcev v občini =17.651* 80 EUR = 1.412.080 EUR 

  

Če vrednost upravičenih stroškov znaša 800.000 EUR = A se v tem primeru za izračun višine 

sofinanciranja uporabi koeficient razvitosti občine (tj. 80% od  800.000 = 640.000 EUR)?   

Če je vrednost upravičenih stroškov 1.850.000 EUR -  predvidevamo, da je v tem primeru možno 

sofinanciranje v maksimalni višini 1.412.080 EUR. Ali to drži? 

 

Odgovor: Vaša kalkulacija je pravilna. 

 

 

 

45. vprašanje 

 

V zvezi z razpisno dokumentacijo Javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, nas zanima naslednje: 

 

Občina je z Lekarno (katere soustanoviteljica je) sklenila sporazum o sofinanciranju izgradnje 

prizidka k Zdravstvenemu domu. Iz sporazuma izhaja, da je Občina lastnik nepremičnine, za 

katero je Občinski svet sprejel sklep, da se na njej ustanovi stavbna pravica v korist javnega 

zavoda Lekarna za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu. Na podlagi sklepa, pa je bila 

sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice. Ob zaključku gradnje do tretje podaljšane faze 

bo objekt etažiran in se bo stavbna pravica Lekarne omejila izključno na prvo etažo, Občina pa 

bo postala lastnik druge in tretje etaže. 

 

Iz Sporazuma izhaja tudi to, da bo v pritličju prizidka dejavnost lekarne, v nadstropju in mansardi 

pa dejavnost zdravstvenega doma. In, da bosta tako Lekarna kot Občina v razmerju do izvajalcev 

obe naročnici gradbenih in drugih del, ki so dogovorjena s sporazumom. 

 

Gradbeno dovoljenje je izdano na ime Lekarne. 

 

Občina bi v sofinanciranje prijavila gradbena dela od tretje podaljšane faze naprej (od 

zaključenega soinvestitorstva z Lekarno naprej) do zaključka gradbenih del in opremljanje teh 

prostorov v drugi in tretji etaži prizidka. 

 

Ali Občina, kot lastnica zemljišča in lastnica druge in tretje etaže prizidka, izpolnjuje pogoje za 

prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev, za rekonstrukcijo prostorov v prvem nadstropju in 

mansardi tega prizidka? 
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Odgovor: Da. Prijavitelj na javni razpis je občina/mestna občina, (so)ustanoviteljica javnega 

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

Prijavitelj mora biti lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala investicija. 

 

 

46. vprašanje 

 

Občina Dravograd že več let načrtuje izgradnjo Zdravstvenega centra Dravograd, ki bo obsegal 

zdravstveni dom, lekarno in urgentno ambulanto. Trenutno smo v fazi izdelave projektne 

dokumentacije DGD in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Vaš predmetni razpis za 

sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni ravni je za nas zelo pomemben. Nas pa skrbi 

predmetni rok za prijavo. Glede na to, da je pogoj veljavno (ali to pomeni pravnomočno) gradbeno 

dovoljenje, se bojimo, da glede na situacijo v državi (Covid 19), ne bomo uspeli pridobiti 

gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno vas prosimo, da se spremeni razpisna dokumentacija 

in sicer, da se spremeni pogoj glede gradbenega dovoljenja in se dopusti priložitev gradbenega 

dovoljena do roka za predložitev pogodb z izvajalci. Druga možnost pa je podaljšanje roka za 

prijavo na razpis. 

  

Prosimo, da razmislite o naši pobudi oziroma vprašanju. 

 

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

objektov, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.   

 

K prijavi lahko prijavitelj predloži tudi dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja na upravno enoto. Prijavna vloga, kateri bo priloženo navedeno dokazilo, bo 

upoštevana kot ustrezna. 

 

Veljavno gradbeno dovoljenje je mogoče predložiti po oddaji prijave, vendar mora biti 

predloženo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.  

 

V skladu z navedenim se spreminjajo določila razpisne dokumentacije. 

 

Pogoj št. 6 v okviru poglavja  »3.1. Prijavitelj in pogoji« razpisne dokumentacije« se 

spremeni tako, da se glasi:  

» 

6. 

Za prijavljeno investicijo mora biti pridobljeno veljavno

gradbeno dovoljenje. Veljavno gradbeno dovoljenje

je mogoče predložiti po oddaji prijave, vendar mora 

biti predloženo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe 

o sofinanciranju.  

 

 Obrazec št. 1: Prijava 

 Gradbeno dovoljenje 

 Dokazilo o vložitvi vloge za 

pridobitev gradbenega 

dovoljenja na upravno enoto 

 

«. 

 

V poglavju »7. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE Z OBRAZCI« se alineja »Gradbeno 

dovoljenje« dopolni tako, da se glasi: 

» 

 Gradbeno dovoljenje ali dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja na upravno enoto«. 
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V izjavi prijavitelja se peta alineja dopolni tako, da se glasi: 

» 

 da ima objekt, ki je predmet investicije, veljavno gradbeno dovoljenje oziroma bo 

gradbeno dovoljenje pridobljeno pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju; 

Obvezna priloga: 

Gradbeno dovoljenje ali dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja na upravno enoto 
«. 

 

 

 

47. vprašanje 

 

V zvezi z razpisno dokumentacijo Javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, nas zanima sledeče: v zavihku 

odgovori na vprašanja prijaviteljev, pod 7. vprašanjem, točka 2, ena izmed občin sprašuje: Znesek 

sofinanciranja, ki bo dodeljen posameznemu prijavitelju: občina bi glede na število prebivalcev 

lahko prejela največ 565.500 EUR. Glede na koeficient razvitosti občine (90% sofinanciranje) 

900.000 EUR (1.000.000 EUR znaša višina upravičenih stroškov) in glede na omejitev 1.400 

EUR/m2 + 200 EUR/m2 za opremo 1.000.000 EUR. Kateri znesek sofinanciranja je tisti, ki bo 

dodeljen prijavitelju? 

  

Vaš odgovor je: 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. 

   

Ker iz odgovora ne moremo razbrati kateri znesek sofinanciranja bo dodeljen prijavitelju, nas 

zanima: ali bo komisija pri sofinanciranju upoštevala kriterij, ki bo za občino ugodnejši ali tistega, 

ki bo za občino manj ugodnejši? Nekateri zdravstveni domovi bodo namreč v skladu s potrebami 

gradili večje prostore in posledično bo izračun sofinancerskega deleža ugodnejši na podlagi m2 

prostorov in ne na podlagi deleža prebivalstva. 

 

Odgovor: Primeroma podajamo spodnji izračun vezan na vaše vprašanje: 

 

Znesek sofinanciranja, ki bo dodeljen posameznemu prijavitelju: občina bi glede na število 

prebivalcev lahko prejela največ 565.500 EUR (to je znesek, ki ga občina lahko prejme v vsem 

obdobju financiranja). 

 

Ne glede na to, da bi bila skupna višina upravičenih stroškov višja, torej 1.000.000 EUR, znesek 

sofinanciranja ne more preseči 565.500 EUR. 

 

Primeri simulacij izračunov so podani tudi pod zadnjim odgovorom na vprašanje v okviru te 

objave. 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

48. vprašanje 

 

Na vaši spletni strain smo videli Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.  

   

V razpisni dokumentaciji (gledam Word verzijo) je na str. 21 v tabeli 2 opredeljeno kateri so 

prostori za izvajanje zdravstvenih programov: 

 

Zanima nas ali prostori, ki nudijo nujno medicinsko pomoč, sodijo v kategorijo “splošne medicine 

in družinske medicine” oz. katerokoli od drugih kategorij? Prosim za čim bolj jasen odgovor, lahko 

tudi da/ne. 

 

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. 

 

 

 

49. vprašanje 

 

Vljudno prosimo za pojasnilo in sicer ali so prostori dejavnosti dermatologije, ortopedije, EMG, 

nevrologije, urologije in magneta predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

 

Odgovor: Ne. 

 

 

 

50. vprašanje 

 

Prosimo za pojasnilo ali lahko tudi površine za lekarno uveljavimo kot upravičen strošek. 

 

Odgovor: Ne. 

 

 

 

51. vprašanje 

 

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje investicij na primerni ravni zdravstvenega varstva, 

pregledali smo razpisno dokumentacijo in so se nam pojavila naslednja vprašanja. Prosimo vas 

za odgovor ali so predmet razpisa naslednje investicije: 

  

 Izgradnja nadstreška za urgentna reševalna vozila 

 Obnova prostorov rentgena in nakup RTG aparat 

 Sončna elektrarna 

 Obnova sanitarij 

 Energetska sanacija objekta 

 

Odgovor: Predmet sofinanciranja so (zgolj) zdravstvene dejavnosti iz »Tabele 2: Prostori za 

izvajanje zdravstvenih programov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu«. Prijava 

mora izkazovati tudi izpolnjevanje vseh ostalih pogojev iz razpisne dokumentacije. 
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52. vprašanje 

 

Vezano na odgovor na vprašanje št. 27 (1. alineja) vas prosimo za potrditev, da se v novogradnji 

hodniki, stopnišča in dvigalni jaški, ki služijo za dostop do ambulant, upoštevajo v površino, 

upravičeno do sofinanciranja. Vsi našteti prostori so namreč nujno potrebni za dostop do 

prostorov ambulant (za vse uporabnike – tudi gibalno ovirane). 

   

Razumemo, da se hodniki in ostale komunikacije, ki vodijo do ostalih prostorov (čajne kuhinje, 

večnamenski prostori, kuhinja, jedilnica, skladišče …) ne upoštevajo v površino, upravičeno do 

sofinanciranja. 

 

Odgovor: Omenjeni prostori spadajo v okvir sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu v 

kolikor so v sklopu prostorov za programe iz Tabele 2, oziroma so ti prostori nujno potrebni za 

njihovo delovanje. 

 

 

 

53. vprašanje 

 

1) Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da Tabela 2 – Prostori za izvajanje 

zdravstvenih programov (str. 17)  ne zajema mnogih prostorov, ki so potrebni za izvajanje 

dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva. Kam v prijavnem obrazcu uvrstimo dejavnosti 

laboratorija, zobnega rentgena, mamografije in druge dejavnosti, ki prav tako sodijo med ključne 

diagnostične enote? 

 

2) Zdravstveni domovi izvajajo tudi določen nabor specialističnih dejavnosti, kot so npr. 

pulomologija, diabetologija, fiziatrija ipd., ki s svojim delovanjem močno pripomorejo k 

skrajševanju čakalnih dob in k razbremenitvi sekundarne ravni ter s tem omogočajo boljšo 

dostopnost za paciente. Kam v prijavnem obrazcu uvrstimo te dejavnosti? 

 

3) Kam uvrstimo v prijavnem obrazcu dejavnost referenčnih ambulant? 

 

4) Pri gradnji objektov morajo zdravstveni domovi upoštevati tehnične smernice za graditev za 

zdravstvene stavbe, sprejete s strani Ministrstva za zdravje dne 28. 12. 2021. Te med pomožne 

prostore uvrščajo tudi hodnike, vhode, stopnišča, klančine, dvigala, prostore za shrambo 

medicinskega potrošnega in drugega materiala, garderobne prostore za osebje, čajne kuhinje, 

tehnične prostore ipd.). Kam uvrstimo pomožne prostore, brez katerih izvajanje zdravstvenih 

dejavnosti ni možno? 

 

5) Kako se izračuna absolutni znesek sofinanciranja investicij (točka 4, podtočka 3, prva alineja 

javnega razpisa, str. 2), ki je vezan na število prebivalcev, če je več Občin soustanoviteljic? Če 

izračunamo celotno populacijo naših petih Občin (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin) 

je to 60.610 občanov in je torej znesek 4.848.800 EUR. V kolikor pa izračunamo za vsako občino 

posebej in upoštevamo višino ustanoviteljskega deleža (kot ste vi zapisali v opombi), ki ga imajo 

Občine v ZD Domžale, pa je ta znesek občutno manjši – 1.875.998 EUR. S tem se diskriminira 

občane in tako Občine, ki so same investitorke dobijo občutno večji delež denarja kot tam, kjer 

nas je Občin soustanoviteljic več. 

 

6) Pri upoštevanju višine sredstev namenjenih za sofinanciranje ste pod točko 4, podtočko 3, 

druga alineja javnega razpisa (str. 2) zapisali, da se za sofinanciranje investicij upošteva 

upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za prostore 
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za izvajanje zdravstvenih programov. Ali se upošteva neto kvadratura zdravstvenih programov v 

celoti (torej vseh, ki so v okviru naše investicije) ali zgolj tistih, ki ste jih navedli v razpisni 

dokumentaciji (2. prijava, točka 5: podatki o neto kvadraturi, str. 17). Primer: dejavnosti 

laboratorija, zobnega rentgena, pulomologija, diabetologija, fiziatrija, referenčne ambulante … 

 

7) Kako se določi višina koeficienta razvitosti občine, če je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma 

razdeljeno med več Občin in imajo le-te različne koeficiente razvitosti ter posledično različen 

obseg predvidenega sofinanciranja iz državnega proračuna? 

 

8) Kaj se vpiše v predviden zaključek investicije (2.Prijava, tč. 3 terminski načrt, str. 16): predviden 

zaključek del oz. namestitev nove opreme  ali pridobitev uporabnega dovoljenja? 

 

9) Ali je do sofinanciranja upravičena investicija, kjer bodo GOI predvidoma zaključena v avgustu 

2024, oprema pa nameščena in montirana v oktobru 2024. Ali v tem primeru lahko uveljavljamo 

le strošek GOI del, ob pogoju da pridobimo uporabno dovoljenje za izvedena dela? Pri tem bi 

želeli opozoriti, da je dvomesečni rok za izdajo uporabnega dovoljenja, predviden v razpisni 

dokumentaciji, absolutno prekratek. 

 

Odgovor: 

1) Dejavnosti laboratorija in mamografije niso predmet sofinanciranja po predmetnem javnem 

razpisu razpisu. Zobni rentgen je lahko del sofinanciranja v okviru zobozdravstvene ali radiološke 

dejavnosti. 

 

2) Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ni predmet sofinanciranja po tem 

razpisu. 

 

3) Referenčne ambulante niso ambulante, ki bi jih urejali samostojno, ampak del ambulant 

splošne in družinske medicine. 

 

4) Omenjeni prostori spadajo v okvir sofinanciranja po predmetnem javnem razpisu v kolikor so 

v sklopu prostorov za programe iz tabele 2, oziroma so ti prostori nujno potrebni za njihovo 

delovanje. 

 

5) Višina sofinanciranja je vezana na koeficient razvitosti občin, ki sodelujejo v investiciji. Tabela 

virov financiranja mora biti jasno prikazana v investicijski dokumentaciji. 

 

6) Upošteva se zgolj neto kvadratura za izvajanje zdravstvenih programov iz »Tabele 2: Prostori 

za izvajanje zdravstvenih programov«. 

 

7) Višina sofinanciranja je vezana na občino prijaviteljico in lokacijo investicije. 

 

8) Investicija se zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 

 

9) Pogoji razpisa v tem delu ostajajo nespremenjeni. 

 

10) Pri celotni vrednosti investicije se prikazuje celotna vrednost z vsemi predvidenimi deli. 
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54. vprašanje 

 

Vprašanje glede razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v 

Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«: 

   

Ali obstaja predpisan obrazec, na katerem se dokazuje uvrstitev projekta v NRP občine? 

 

Odgovor: Ne. 

 

 

 

55. vprašanje 

 

V zvezi z vašimi pojasnili, da bo predvidoma do konca leta objavljen razpis za sofinanciranje 

investicij na primarni ravni v prostore za izvajanje NMP, imamo vprašanje, ali bo v tem primeru 

mogoče, da del investicije za dejavnosti, ki so navedene v Tabeli 2 (1. faza projekta), prijavimo 

na tokratni razpis, na drugi razpis za prostore NMP pa prijavimo drugi del investicije, ki se nanaša 

na prostore NMP (2. faza). Ali bo v primeru posebnega razpisa za investicije v prostore NMP prav 

tako mogoče prijaviti tudi investicije, ki so v času oddaje vloge na razpis že v teku (so se že pričele 

izvajati). 

 

Odgovor: Da, investicija za del, ki izpolnjuje pogoje predmetnega razpisa, se lahko prijavi v 

okviru tega razpisa, investicija, ki se nanaša na NMP, pa v okviru pogojev javnega razpisa, ko bo 

ta aktualen. 

Pogoji javnega razpisa za sofinanciranje NMP še niso definirani. 

 

 

 

56. vprašanje 

 

Po razpisu rekonstrukcija pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri 

čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo 

druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega 

objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov 

je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte 

določajo predpisi, ki urejajo graditev. Projekt, katerega predmet je zgolj vzdrževanje objekta in/ali 

energetska sanacija, ni predmet sofinanciranja. 

   

Zanima nas, ali se lahko na navedeni razpis prijavi tudi investicije v odpravo statične nestabilnosti 

dela stavbe zdravstvenega doma oz. potresne sanacije zaradi potresne ogoženosti. 

 

Odgovor: Ne. 

 

 

 
  



  

 

 

 

Primer izračuna 1: Občina »A« prijavi na razpis projekt novogradnje ZD »A«. Ocenjena vrednost investicije je 1.920.000,00 EUR brez DDV. Skupna kvadratura 

novogradnje znaša 1.200 m2, od tega 800 m2 prostori za izvajanje zdravstvenih programov po predmetnem javnem razpisu. Cena GOI del in opreme na m2 

znaša 1.600 EUR brez DDV. Občina je manj razvita, zato je obseg sofinanciranja vezan na koeficient razvitosti občine v višini 100 %. Občina »A« ima 9.000 

prebivalcev. 

 

 Vrednost v EUR brez DDV Vrednost DDV Vrednost v EUR z DDV 

Ocenjena vrednost investicije 1.920.000,00  422.400,00 2.342.400,00 

    

Prostori za izvajanje zdravstvene 

dejavnosti 
Kvadratura (m2) Vrednost na m2 v EUR  Skupaj vrednost na m2 v EUR 

GOI DELA 800 1.400,00 1.120.000,00 

OPREMA 800 200,00 160.000,00 

  SKUPAJ 1.280.000,00 

    

Sofinanciranje glede na koeficient 

razvitosti v % 
Vrednost v EUR   

100 1.280.000,00   

    

Absolutni znesek glede na št. 

prebivalcev 
Št. prebivalcev Znesek na prebivalca v EUR Skupaj v EUR 

 9.000 80,00 720.000,00 

Ministrstvo bo sofinanciralo 720.000,00 EUR.  

Viri financiranja investicije: 

- MZ: 720.000,00 EUR 

- Občina, ZD: 1.622.400,00 EUR 

- SKUPAJ: 2.342.400,00 EUR 
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Primer izračuna 2: Občina »B« prijavi na razpis projekt rekonstrukcije ZD »B«. Ocenjena vrednost investicije je 500.000,00 EUR brez DDV. Kvadratura, ki se 

bo rekonstruirala znaša 200 m2, vsi prostori so za izvajanje zdravstvenih programov po predmetnem javnem razpisu. Rekonstrukcija predvideva le GOI del v 

višini 2.500,00 EUR na m2 brez DDV. Občina je bolj razvita, zato je obseg sofinanciranja vezan na koeficient razvitosti občine 60 %. Občina »B« ima 10.000 

prebivalcev. 

 

 Vrednost v EUR brez DDV Vrednost DDV Vrednost v EUR z DDV 

Ocenjena vrednost investicije 500.000,00 110.000,00 610.000,00 

    

Prostori za izvajanje zdravstvene 

dejavnosti 
Kvadratura (m2) Vrednost na m2 v EUR  Skupaj vrednost na m2 v EUR 

GOI DELA 200 1.400,00 280.000,00 

OPREMA 0 200,00 0,00 

  SKUPAJ 280.000,00 

    

Sofinanciranje glede na koeficient 

razvitosti v % 
Vrednost v EUR   

60 168.000,00   

    

Absolutni znesek glede na št. 

prebivalcev 
Št. prebivalcev Znesek na prebivalca v EUR Skupaj v EUR 

 10.000 80,00 800.000,00 

Ministrstvo bo sofinanciralo 168.000,00 EUR.  

Viri financiranja investicije: 

- MZ: 168.000,00 EUR 

- Občina, ZD: 442.000,00 EUR 

- SKUPAJ: 610.000,00 EUR 
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Primer izračuna 3: Primer 3: Občina »C«, ob soglasju občine »D«, prijavi na razpis projekt novogradnje ZD »C«. Ocenjena vrednost investicije je 4.800.000 

EUR brez DDV. Kvadratura, celotnega objekta je 4.000 m2, od tega 3.500 m2 za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Vrednost GOI del znaša le 1.000 EUR na m2, 

opreme pa 200 EUR na m2. Občina »C« je manj razvita, zato je obseg sofinanciranja vezan na koeficient razvitosti občine 90 %, občina »D« pa je razvita še 

manj kot občina »C«, zato je obseg sofinanciranja veza na koeficient razvitosti občine 60 %. V vlogi občini opredelita število virov financiranja. Občina »C« ima 

35.000 prebivalcev, občina »D« pa 12.000. Glede na ustanovitveni akt ZD »C« / statut ZD »C« / odločitev obeh občin, bo občina »C« prispevala 70 % virov za 

investicijo, občina »D« pa 30 %. 

 

 Vrednost v EUR brez DDV Vrednost DDV Vrednost v EUR z DDV 

Ocenjena vrednost investicije 4.800.000,00 1.056.000,00 5.856.000,00 

    

Prostori za izvajanje zdravstvene 

dejavnosti 
Kvadratura (m2) Vrednost na m2 v EUR  Skupaj vrednost na m2 v EUR 

GOI DELA 3.500 1.000,00 3.500.000,00 

OPREMA 3.500 200,00 700.000,00 

  SKUPAJ 4.200.000,00 

  Od tega vir občina »C« 70 % 2.940.00,00 

  Od tega vir občina »D« 30 % 1.260.000,00 

    

Sofinanciranje glede na koeficient 

razvitosti v % 
Vrednost v EUR   

90 2.646.000,00   

60 756.000,00   

skupaj 3.402.000,00   

    

Absolutni znesek glede na št. 

prebivalcev 
Št. prebivalcev Znesek na prebivalca v EUR Skupaj v EUR 
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 35.000 80,00 2.800.000,00 

 12.000 80,00 960.000,00 

  SKUPAJ 3.760.000,00 

Ministrstvo bo sofinanciralo 3.402.000,00 EUR.  

Viri financiranja investicije: 

- MZ: 3.402.000,00 EUR 

- Občina C: 1.717.800,00 EUR 

- Občina D: 736.200,00 EUR 

- SKUPAJ: 5.856.000,00 EUR 

 


