
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58 
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 4110-47/2016/111
Ljubljana, 1. 3. 2021
EVA 

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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske 
Konjice v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije na 
________ seji dne ________ sprejela naslednji:

SKLEP

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt 2711-21-
0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice.

                                                                                    mag. Janja Garvas Hočevar 
                                                                           vršilka dolžnosti generalnega sekretarja 

                                                                                      Vlade Republike Slovenije

Priloga:
 Tabela 1x (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:

 Janez Poklukar, minister
 Alenka Forte, državna sekretarka
 mag. Marija Magajne, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo

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:
Projekt 2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice uvrščamo na obravnavo na 
Vlado RS zaradi uvrstitve projekta v NRP.



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:

2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice

Predmet investicije je dozidava Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in nabava opreme. Neto 
površina zdravstvenega doma se bo z investicijo povečala za 890,43 m2, skupna neto površina po 
izgradnji prizidka bo zanašala 3.852,43 m2.

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 1.668.812,49 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 
zagotovilo sredstva v višini 1.000.000,00 EUR iz evidenčnega projekta 2711-21-0001 – Dozidava ZD 
Slovenske Konjice.



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 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

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

SKUPAJ 0 EUR 0 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

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

Ministrstvo za 
zdravje

2711-21-0001
Dozidava ZD 

Slovenske Konjice

3564 
Investicije v 

javne 
zdravstvene 

zavode

1.000.000,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 1.000.000,00 EUR 0 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

Janez Poklukar
MINISTER



III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice

Predmet investicije je dozidava Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in nabava opreme. Neto 
površina zdravstvenega doma se bo z investicijo povečala za 890,43 m2, skupna neto površina po 
izgradnji prizidka bo zanašala 3.852,43 m2.

Zdravstveni dom Slovenske Konjice se sooča z veliko prostorsko stisko, zaradi širitve programov v 
preteklih letih in pridobivanje novih programov ter tudi zaradi rasti kadra, saj se je število kadra v 
zadnjih 10 letih skoraj podvojilo, pri čemer pa so prostori za opravljanje dejavnosti v vsem tem času 
ostali nespremenjeni. Zaradi prostorske stiske ima zdravstveni dom najete prostore za izvajanje enega 
programa ambulantne družinske medicine s pripadajočo referenčno ambulanto, prav tako se vlagajo 
veliki napori v organizacijo in razporeditev kadra v nezasedene ambulante, saj si morajo določeni 
programi deliti ambulante za izvajanje pridobljenih programov.

Osnovni namen investicije je zagotavljanje javnega interesa lokalnih skupnosti po zagotovitvi 
zdravstvenih storitev. Splošni cilji investicije so: 

- zagotovitev zdravstvene oskrbe prebivalcem občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče ter 
ostalim pacientom;

- zagotovitev večjih prostorov za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
- zagotovitev lažje dostopnosti do zdravstvenih storitev invalidom in drugim gibalno oviranim 

pacientom;
- zagotovitev prostorov za izvajanje splošne zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene 

dejavnosti, patronažne službe, postavitev laboratorija, ločenih sanitarnih prostorov za urinske 
preiskave ter prostorov za izvajanje osnovne krvne slike in s tem lažjo dostopnost do teh 
storitev;

- izboljšanje pogojev dela zaposlenih, boljši prostorski standard za delo zdravstvenega osebja.

Za investicijo so bili do sedaj pripravljeni oz. izdani naslednji dokumenti: 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Prizidek Zdravstvenega doma 

Slovenske Konjice«, ki ga je izdelal SOU, januar 2020;
- Projektna dokumentacija za izvedbo »Razširitev Zdravstvenega doma Slovenske Konjice«, ki 

ga je izdelalo podjetje RAZVOJ VIZIJE – projektivni biro d.o.o., junij 2019;  
- Gradbeno dovoljenje za projekt Razširitev Zdravstvenega doma Slovenske Konjice« št. 351-

547/2019/2, ki ga je izdala Upravna enota Slovenske Konjice, december 2019. 

Predmetna investicija je bila že v izvedbeni fazi, ko so bila s sprejetim amandmajem v novembru 2020 
na državni proračun za leti 2021 in 2022, za investicijo odobrena sredstva Ministrstva za zdravje v 
višini 1.000.000 EUR, zagotovljena na evidenčnem projektu 2711-21-0001 Dozidava Zdravstvenega 
doma Slovenske Konjice. Za predmetno investicijo je občina Slovenske Konjice predhodno s sklepi že 
potrdila dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program ter tudi že izvedla 
postopek javnega naročanja in z izbranim izvajalcem sklenila gradbeno pogodbo št. 4301-0021/2019-
1 in Aneks št. 1 ter Aneks št. 2.

Novelacija investicijskega programa vključuje naslednje spremembe: 
- Investicijska vrednost se poveča iz 1.310.145,72 EUR na 1.668.812,49 EUR, zaradi sklenjenih 

pogodb in izvedenih javnih naročil ter dodatnih investicijskih stroškov, ki se nanašajo na 
opremo. Sprememba vseh finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije. 

- Sprememba tehnično – tehnološkega opisa investicija, kjer se je dodal seznam opreme. 
- Terminski plan izvedbe investicije se je skrajšal za eno leto. 
- Sprememba virov financiranja investicije.



Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 1.668.812,49 EUR z DDV. 

Viri financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 1.000.000,00 EUR,
- Občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče: 312.779,19 EUR,
- Eko sklad: 276.033,30 EUR,
- Javni zavod Celjske lekarne: 80.000,00 EUR.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi julija 2021.

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom ministra za zdravje št. 411-3/2020/8 
dne 9. 2. 2021.
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