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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev enega novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 
in povečanje vrednosti štirih projektov – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije 
na ________ seji dne__________ sprejela naslednji:

SKLEP

1. V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt:
- 2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija 

2. V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 se skladno s prilogo spremenijo štirje
obstoječi projekti:

- 2711-18-0036 OB Valdoltra -  prenova bolnišnične lekarne,
- 2711-18-0028 SB Brežice -  prenova bolnišnične lekarne,
- 2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne,
- 2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne.

                                                           Stojan Tramte
                                                           generalni sekretar Vlade RS

Priloga:
 Tabela 5x (Obrazec 3).

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Ministrstvo za finance. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Aleš Šabeder, minister
mag. Mirko Stopar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija
Predmet investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, s katerimi se bodo na stavbi 
A in stavbi B izvedeni ukrepi požarne sanacije. Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 
2.664.411,68 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 2.591.982,72 EUR.
Projekt se po planu zaključi septembra 2020.

2711-18-0036 OB Valdoltra -  prenova bolnišnične lekarne
Investicija predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero se bo povečala površina objekta 
in nabavo opreme za ureditev bolnišnične lekarne Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Nova ocenjena 
vrednost investicije v tekočih cenah znaša 922.056 EUR z DDV in je za 287.656 EUR višja od 
ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Ministrstvo za zdravje bo 
zagotovilo sredstva v višini 874.476 EUR. Projekt se po planu zaključi marca 2020.

2711-18-0028 SB Brežice -  prenova bolnišnične lekarne
Investicija predvideva prenovo bolnišnične lekarne v pritličju objekta D Splošne bolnišnice Brežice. 
Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 799.710 EUR z DDV je za 211.670 EUR 
višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Ministrstvo za zdravje 
bo zagotovilo sredstva v višini 768.600 EUR. Projekt se po planu zaključi decembra 2019, z zadnjimi 
plačili v januarju 2020.

2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne
Investicija predvideva izvedbo adaptacije obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju 
stavbe T in nabavo nove tehnološke opreme. Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 
859.978 EUR z DDV in je za 258.518 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega 
investicijskega programa. Vire financiranja investicije v celoti zagotovi Ministrstvo za zdravje. Projekt 
se po planu zaključi novembra 2020.

2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne
Investicija predvideva preureditev obstoječih lekarniških prostorov v levem prizidku bolnišnice in 
ureditev novih dodatni prostorov za potrebe bolnišnične lekarne ter nakup tehnološke in pohištvene 
opreme. Nova ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 750.750,05 EUR z DDV 
in je za 166.096,34 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega 



programa. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 715.864,15 EUR. Projekt se po planu 
zaključi decembra 2019, z zadnjimi plačili v januarju 2020.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskeg
a uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
zdravje

2711-19-0010
SB Jesenice –

požarna sanacija

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
0 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0036
OB Valdoltra -  

prenova bolnišnične 
lekarne

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
350.000,00 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0036
OB Valdoltra -  

prenova bolnišnične 
lekarne

3564 
Investicije v 

javne 
zdravstvene 

zavode

0 EUR 229.500,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0028
SB Brežice -  

prenova bolnišnične 
lekarne

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
428.490,00 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0028
SB Brežice -  

prenova bolnišnične 
lekarne

3564 
Investicije v 

javne 
zdravstvene 

zavode

0 EUR 140.420,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0014
SB Celje – prenova 
bolnišnične lekarne

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
200.000,00 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0014
SB Celje – prenova 
bolnišnične lekarne

3564 
Investicije v 

javne 
zdravstvene 

zavode

0 EUR 377.060,00 EUR



Ministrstvo za 
zdravje

2711-17-0029
SB Trbovlje -

prenova bolnišnične 
lekarne

875 
Proračunski 
sklad po ZIJZ

22.765,20 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-17-0029
SB Trbovlje -

prenova bolnišnične 
lekarne

3564 
Investicije v 
javne 
zdravstvene 
zavode

546.698,95 EUR 0 EUR

SKUPAJ 1.547.954,15 EUR 746.980,00 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskeg
a uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1 

Ministrstvo za 
zdravje

2711-02-0001    
Oprema za več 

javnih zdravstvenih 
zavodov

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
913.738,38 EUR 0 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-02-0001    
Oprema za več 

javnih zdravstvenih 
zavodov

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
0 EUR 378.244,34 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-02-0001    
Oprema za več 

javnih zdravstvenih 
zavodov

3564
Investicije v 

javne 
zdravstvene 

zavode

0 EUR 1.300.000,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-17-0021 
Ureditev prostorov 
bolnišničnih lekarn
(evidenčni projekt)

3564
Investicije v 

javne 
zdravstvene 

zavode

0 EUR 913.274,00 EUR

Ministrstvo za 
zdravje

2711-17-0021 
Ureditev prostorov 
bolnišničnih lekarn 
(evidenčni projekt)

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
10.710 EUR 0 EUR

SKUPAJ 924.448,38 EUR 2.591.518,34 EUR
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 



projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:



Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                                                                      Aleš Šabeder
                                           MINISTER



III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija 

Predmet investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, s katerimi se bodo na stavbi A 
in stavbi B izvedeni ukrepi požarne sanacije. Tehnične značilnosti obravnavane investicije so določene 
s projektno dokumentacijo PZI – projekt za izvedbo, Objekt: Požarna sanacija stavb A in B SB 
Jesenice, izdelovalca IBT SPI d.o.o., iz meseca januarja 2019.     

Stavba B (bolnišnična stavba) je več etažni objekt, etaže pa so med seboj povezane z enim glavnim in 
enim pomožnim stopniščem. V stavbi obstaja več dejavnikov, ki ne zagotavljajo ustrezne požarne 
varnosti, kar je posledica dejstva, da je bila stavba grajena v pogojih bistveno ohlapnejših požarnih 
normativov. Trakti so zelo dolgi, tako da je evakuacijska pot iz najbolj oddaljene točke trakta do 
trenutno varnega stopnišča med oddaljena med 35 in 45 metrov. Iz severnega in vzhodnega trakta je 
samo ena smer evakuacije. Iz zahodnega trakta pa je pozicija stopnišča neustrezna, saj je blizu 
glavne avle, to je glavne evakuacijske poti. V posameznem traktu je tudi več kot 25 ležečih oseb, ki so 
odvisne od tuje pomoči. V objektu prav tako niso izvedeni ukrepi za preprečitev prenosa požara preko 
vogala stavbe ali iz nižjega v višje ležeča nadstropja. Fasada je izvedena iz gorljive izolacije. 
Podstrešje je en prostor brez fizičnih ločitev. Stavba B je brez požarnih ločitev povezana s stavbo A 
(ambulantna stavba). V stavbi A prav tako ni urejena požarna varnost, in sicer v 1. nadstropju in delu 
kleti, kjer se ne nahaja Urgentni center. Ko je bil k stavbi prizidan nov Urgentni center, so se 
spremenili tudi prostori pritličja in prostori v delu kleti. V teh etažah se je v okviru prenove že uredila 
požarna varnost, v preostalih delih stavbe pa ne. Objekt ima izvedenih veliko prebojev med 
posameznimi etažami, ki pa niso (predvsem v 1. nadstropju) požarno zaščiteni.

Namen investicije je odpraviti tehnične oz. varnostne pomanjkljivosti obstoječega stanja arhitekturnih 
zasnov, gradbenih elementov in instalacijskih sistemov stavb, zagotoviti ustrezno požarno varnost in 
okoljsko vzdržnost prenovljenih stavb ter odpraviti varnostna tveganja obstoječega stanja. Rezultati 
investicije bodo izkazani samo v primeru nastanka požara v kateri od požarno saniranih stavb, na 
ravni simulacije pa jih bo mogoče preverjati tudi z izvajanjem vaj s področja zaščite in reševanja. 
Predvideni rezultati v primeru požara bodo: ohranjena oz. rešena življenja in preprečene oz. 
zmanjšane poškodbe pacientov, obiskovalcev in zaposlenih, preprečena iz. zmanjšana materialna 
škoda, večja učinkovitost in nižji stroški intervencij, prihranek pri stroških premij požarnega 
zavarovanja objektov in opreme.

Cilj investicije je zagotoviti požarno varnost stavb, ki je skladna z zahtevami področnih predpisov in 
sodobnim stanjem tehnike.

Projekt požarne sanacije, ki je predmet obravnavane investicijske dokumentacije, je povezan z 
investicijskih projektom energetske sanacije, ki se prav tako izvaja na stavbi A in B v okviru projekta 
2711-19-0009 Energetska sanacija - SB Jesenice. Kot je izrecno razvidno iz vsebine PZI – projekta za 
izvedbo za tukaj obravnavano požarno sanacijo, so posamezna dela, ki jih je sicer potrebno izvesti 
tudi zaradi predpisanih požarnih ukrepov, vendar po naravi del spadajo med dela energetske sanacije, 
obdelana v projektu Celovite energetske sanacije stavb A in B, št. projekta 8221/18/PZI, september 
2018, izdelovalca IBT SPI d.o.o., niso predmet tukaj obravnavane investicije v požarno sanacijo.  

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 2.664.411,68 EUR z DDV. Osnova za določitev 
investicijske vrednosti je izvleček iz PZI projekta za izvedbo, št. projekta 8221/18/PZI/PS projektanta 
IBT SPI d.o.o., za požarna stopnišča pa PZI projekt za izvedbo Zunanja požarna stopnišča, št. 
projekta 02/16 projektanta Arhitektura d.o.o., za kar je tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
  
Viri financiranja investicije:

- Ministrstvo za zdravje: 2.591.982,72 EUR za izvedbo GOI del,
- Splošna bolnišnica Jesenice: 72.428,96 EUR za stroške projektne in investicijske 

dokumentacije ter gradbeni nadzor.



Sredstva Ministrstva za zdravje za investicijo se zagotovijo na postavkah 875 in 3564, za potrebe te 
investicije se odpre nov projekt v Načrtu razvojih programov.

investicijski stroški (tekoče cene) vrednost DDV skupaj z DDV

gradbena in obrtniška dela 1.749.832,00 384.963,04 2.134.795,04
instalacijska dela 374.744,00 82.443,68 457.187,68
storitve (inv. in projektna dokumentacija, gradbeni 
nadzor)

59.368,00 13.060,96 72.428,96

skupaj 2.183.944,00 480.467,68 2.664.411,68

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi septembra 2020.

Presoja upravičenosti investicije: Finančna analiza je narejena ob upoštevanju prihranka stroškov 
vzdrževanja ter prihranka iz naslova nižje premije požarnega zavarovanja ob izvedbi investicije v 
primerjavi s stanjem, če investicija ne bi bila izvedena. Finančna analiza pokaže sicer pozitivno interno 
stopnjo donosa v višini 2,35 %, kar pa je pod zahtevanim pragom 4%. Finančna neto sedanja 
vrednost je negativna, investicija pa tako tudi finančno neupravičena. Pri ekonomski analizi so 
dodatno upoštevane posredne investicijske koristi od vlaganj v ukrepe varstva pred požarom, ob 
konservativno ocenjeni verjetnosti nastanka požara. Izračunana ekonomska interna stopnja donosa 
znaša 12,59%, ekonomska neto sedanja vrednost 1.472.198 EUR, investicija pa se povrne v 13,3 
letih. Investicija je ekonomsko upravičena.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom, št. 4110-16/2019/5, ki je bil 
potrjen dne 5.7.2019.

2711-18-0036 OB Valdoltra -  prenova bolnišnične lekarne

Investicija predvideva izvedbo GOI del (rekonstrukcijo obstoječega objekta s katero se bo povečala 
površina objekta na bruto 338,50 m2) in nabavo opreme za ureditev bolnišnične lekarne Ortopedske 
bolnišnice Valdoltra. Za investicijo je pridobljeno gradbeno dovoljenje, št. 35105-72/2018/4 1093-
08VC/HDČ z dne 31.8.2018.

Obstoječi prostori bolnišnične lekarne se nahajajo v pritličnem delu objekta laboratorij lekarna, ki se 
nahaja v osrednjem delu bolnišničnega kompleksa. Obsegajo 148 m2 in 21 m2 skladiščnih prostorov 
na drugi lokaciji. Razširitev objekta ni mogoča, čeprav je potrebna, saj so potrebe od leta 1998, ko so 
bili prostori bolnišnične lekarne nazadnje urejeni, pa do danes močno narasle. Samo obseg operativne 
dejavnosti se je povečal za skoraj 100 odstotkov, čemur sledijo prav tako povečane potrebe po 
zagotavljanju optimalne količine zdravstvenega materiala in pripomočkov. Zaradi pomanjkanja površin 
za shranjevanje lekarna tudi ne more zagotavljati zakonsko opredeljene 14-dnevne zaloge zdravil in 
medicinskih pripomočkov. Težavo predstavlja tudi vlaga in plesen v prostorih, nepravilno delujoč 
sistem prezračevanja ter neizpolnjevanje pogojev za aseptično delo.

Lekarna ima veljavno odločbo o verifikaciji do 30.4.2019, pri čemer obstoječi pogoji ne ustrezajo več 
predpisanim zahtevam, zato pridobitev nove verifikacije ob nespremenjenih razmerah ne bo mogoča. 
Cilj investicije je zato ureditev prostorov bolnišnične lekarne z namenom pridobiti verifikacijsko 
dovoljenje v naslednjem obdobju. 

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije (DGD in PZI) ter analize trga je bilo zaznano, da je bila 
prvotna ocenjena vrednost investicije prenizka, saj je prišlo v vmesnem času do porasta cen na trgu. 
Prav tako je prišlo do spremembe pri sami vsebini investicije, in sicer se je površina rekonstrukcije 
povečala za 8%, prav tako je potrebno v sklopu investicije kupiti dodatno klimatsko napravo ter nov 
hladilni agregat za zagotavljanje mikroklimatskih pogojev (v DIIP je bilo predviden priklop na obstoječ 
hladilni agregat, ki pa nima zadostne kapacitete), prestaviti je potrebno razvod ogrevalne vode in 
postaviti dodatne električne kable, kar je bilo ugotovljeno ob izvedbi zadnje investicije ministrstva v OB 
Valdoltra - ob prestaviti transformatorske postaje.



Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 922.056 EUR z DDV in je za 287.656 EUR 
višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. 

investicijski stroški vrednost DDV skupaj z DDV

izdelava projektne dokumentacije 30.000 6.600 36.600
GOI dela 631.784 138.992 770.776
oprema 85.000 18.700 103.700
nadzor 9.000 1.980 10.980

skupaj 755.784 166.272 922.056

Viri financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 874.476 EUR za GOI dela in opremo,
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra: 47.580 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, plačilo 

komunalnega prispevka in nadzor.

Sredstva Ministrstva za zdravje za investicijo so zagotovljena na postavkah 875 in 3564, na projektu 
2711-18-0036 OB Valdoltra -  prenova bolnišnične lekarne.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi marca 2020.

Presoja upravičenosti investicije: Finančna analiza pokaže, da investicija finančno ni vzdržna. 
Ekonomski izračuni pa pokažejo, da je predpisana minimalna interna stopnja donosa 4 % presežena, 
in sicer znaša 4,10 %, neto sedanja vrednost znaša 25.236,63 EUR in doba vračila 24 let. 

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-6/2018/15, ki je bil potrjen dne 
3.7.2019.

2711-18-0028 SB Brežice -  prenova bolnišnične lekarne
Investicija predvideva prenovo bolnišnične lekarne v pritličju objekta D Splošne bolnišnice Brežice. 
Lekarna v bolnišnici obstaja in obratuje, vendar je obstoječe stanje neustrezno. Lekarna že več let ne 
izpolnjuje pogojev za verifikacijo. Prostori in oprema so v razpadajočem stanju, razporeditev prostorov 
ne ustreza zahtevam ločevanja čistih in nečistih poti, dostavi in izdajanju materialov ter vsakodnevni 
manipulaciji z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Z investicijo se bodo površine namenjene lekarniški dejavnosti povečale in opremile s sodobno 
opremo. 

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa: 
Že izvedeni postopki javnega naročanja so pokazali, da prvotna ocenjena vrednost investicije ni 
realna, saj so ponudbene vrednosti presegale ocenjene vrednosti (izvedba postopka javnega 
naročanja je bil dvakrat neuspešna).

Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 799.710 EUR z DDV je za 211.670 EUR 
višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa.

investicijski stroški vrednost DDV skupaj z DDV

izdelava dokumentacije 14.500 3.190 17.690
GOI dela 495.000 108.900 603.900
oprema 135.000 29.700 164.700
nadzor 11.000 2.420 13.420

skupaj 655.500 144.210 799.710

Viri financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 768.600 EUR za izvedbo GOI del in opremo,



- Splošna bolnišnica Brežice: 31.110 EUR za pripravo investicijske in projektne dokumentacije 
ter nadzor.

Sredstva Ministrstva za zdravje so zagotovljena na projektu 2711-18-0028 SB Brežice - prenova 
bolnišnične lekarne, na postavkah 875 in 3564.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi decembra 2019 (del plačila lahko 
zapade v leto 2020).

Presoja upravičenosti investicije: Ekonomski izračuni pokažejo, da je predpisana minimalna interna 
stopnja donosa 4 % presežena, in sicer znaša 4,19 %, neto sedanja vrednost pa znaša 8.904 EUR. 

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-35/2016/171, ki je bil potrjen 
dne 3.7.2019.

2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne

Investicija predvideva izvedbo adaptacije obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju 
stavbe T in nabavo nove tehnološke opreme, s čimer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji glede 
prostorov in opreme za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in temu posledično ureditev 
pogojev za aseptično delo v bolnišnični lekarni Splošne bolnišnice Celje.

Glavni cilj investicije je ureditev prostorov v skladu s strokovnimi in zakonskimi zahtevami, kar bo 
omogočilo verifikacijo lekarne ter boljšo kakovost in varnost bolnikov. S tem bi namreč ustvarili pogoje 
za delo, ki ustrezajo varni pripravi aseptičnih magistralnih pripravkov, s čimer se lahko izključi riziko 
bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdravilom. Ob tem pa se ustvari pogoje, ki ustrezajo varni 
pripravi pripravkov za sistemsko zdravljene raka, s čimer se zmanjša nevarnost bolnišnične okužbe 
bolnika z neustreznim zdravilom ter se ob tem zaščiti pripravljavca pripravkov pred možno 
kontaminacijo z nevarnimi zdravili.

Neposreden finančni rezultat (interna investicijska korist) zaradi izvedbe investicije bo pomemben 
denarni prihranek, ki ga bodo omogočali urejeni pogoji za pripravo in izdelavo protitumornih in 
nekaterih drugih zdravil. Zdravila za sistemsko zdravljenje raka in določena draga biotehnološka 
zdravila se odmerjajo individualno glede na posameznika. Ob pripravi ostane v vialah veliko 
neporabljenega zdravila, ki pa se lahko ponovno uporabi, če je priprava potekala v ustreznih 
aseptičnih pogojih.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:
Že izvedeni postopek javnega naročanja je bil neuspešen, saj je na razpis prispela samo ena 
ponudba, ki je presegala ocenjeno vrednost investicije za več kot 20%. Trenutne tržne razmere 
pogojujejo občutno povišanje cen tako na gradbeno obrtniškem trgu, kot na trgu opreme, tako da 
obstoječa zagotovljena sredstva ne zadostujejo za izvedbo investicije. Novelacija je potrebna tudi 
zaradi vključitve neinvesticijskih stroškov vzdrževanja (vir JZZ) v investicijski program in spremembe 
časovnega načrta investicije.

Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 859.978 EUR z DDV in je za 258.518 EUR višja 
od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Vire financiranja investicije v 
celoti zagotovi Ministrstvo za zdravje, in sicer na projektu 2711-18-0014 SB Celje – prenova 
bolnišnične lekarne, na postavkah 875 in 3564.

Strošek preventivnega in kurativnega vzdrževanja objekta, instalacij in opreme v garancijski dobi dveh 
(2) let po izvedeni primopredaji je ocenjen na 27.291,40 EUR. Ta strošek nosi SB Celje. Gre za 
neinvesticijski strošek, ki pa bo del ocenjene vrednosti javnega naročila. V tem delu bo kot naročnik 
nastopala SB Celje.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi novembra 2020.



Presoja upravičenosti investicije: Finančna in ekonomska analiza investicije pokažeta, da je investicija 
upravičena, vzdržna in družbeno zaželena. Iz izračuna izhaja, da je že finančna interna stopnja 
donosnosti investicije višja od 4 % in znaša 4,37 odstotkov, finančna neto sedanja vrednost pa 21.930 
EUR. Finančna vračilna doba je DVF = 10,1 let. Investicija je že finančno vzdržna, in že zgolj na 
podlagi finančnih kazalnikov učinkovitosti bi se jo smelo izvesti. Rezultati ekonomske analize so toliko 
boljši, in sicer znaša ekonomska interna stopnja donosa kar 20,05 odstotkov, ekonomska neto 
sedanja vrednost je 900.886 EUR, ekonomska doba vračanja sredstev pa je samo 4,5 let.

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-35/2016/172, ki je bil potrjen 
dne 3.7.2019.

2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne

Predmet investicije je adaptacija bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Trbovlje. Investicija 
predvideva:

- preureditev obstoječih lekarniških prostorov v levem prizidku bolnišnice,
- ureditev novih prostorov v kletni etaži medzidka med obstoječo stavbo pediatrije in levim 

prizidkom bolnišnice (prostori so dokončani do tretje gradbene faze),
- preureditev obstoječih neizkoriščenih prostorov v levem prizidku bolnišnice,
- nakup tehnološke in pohištvene opreme.

Obstoječi prostori bolnišnične lekarne so locirani v kletnih prostorih levega prizidka bolnišnice ter 
skladišča na treh dislociranih prostorih. Namen investicije je izvedba adaptacija obstoječih prostorov 
bolnišnične lekarne in pridobitev dodatni prostorskih površin, da bo zagotovljeno vsem pogojem za 
opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti. Glavni cilj investicije je ureditev prostorov skladno s 
Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, kar bo bolnišnični lekarni omogočilo 
verifikacijo in opravljanje dela v skladu z dobro lekarniško prakso.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:
Že izvedeni postopek javnega naročanja za GOI dela je bil uspešen, vendar je vrednost presegala 
ocenjeno vrednost GOI del iz investicijskega programa, zato na projektu ni dovolj sredstev za nakup 
tehnološke in pohištvene opreme. Ocenjeno vrednost projekta je bilo zato potrebno popraviti glede na 
nove razmere na trgu, popraviti je bilo potrebno tudi časovni načrt investicije.

Nova ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 750.750,05 EUR z DDV in je za 
166.096,34 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa.

investicijski stroški vrednost DDV skupaj z DDV

izdelava dokumentacije 28.595,00 6.290,90 34.885,90
GOI dela 448.113,89 98.585,06 546.698,95
oprema 120.000,00 26.400,00 146.400,00
nadzor 18.660,00 4.105,20 22.765,20

skupaj 615.368,89 135.381,16 750.750,05

Viri financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 715.864,15 EUR, in sicer za GOI dela, opremo in nadzor in
- Splošna bolnišnica Trbovlje: 34.885,90 EUR za izdelavo projektne in investicijske 

dokumentacije.

Sredstva Ministrstva za zdravje za investicijo se zagotovijo na projektu 2711-17-0029 SB Trbovlje -
prenova bolnišnične lekarne.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi decembra 2019 (del plačila lahko 
zapade v leto 2020).



Presoja upravičenosti investicije: Ekonomski izračuni pokažejo, da je predpisana minimalna interna 
stopnja donosa 4 % presežena, in sicer znaša 5,96 %, neto sedanja vrednost pa znaša 120.314,07 
EUR. V ekonomski analizi je upoštevana družbena korist, izračunana s pomočjo multiplikatorja (1,3).

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-35/2016/173, ki je bil potrjen 
dne 3.7.2019.
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