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Zadeva: Predlog odprtja novega NRP st. 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje 
preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj in prerazporeditev sredstev za izvedbo 

V skladu s 6. elenom Odloka 0 proraeunu Mestne obeine Kranj za leto 2018 (v nadaljevanju: 
odlok) se lahko v NRP uvrsti nov projekt Ie s sklepom Sveta MO Kranj. Skladno z 10. 
odstavkom 5. elena odloka, 0 prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana, odloea Svet MO 
Kranj. Glede na navedeno v nadaljevanju predlagamo prerazporeditev sredstev iz 
proraeunske postavke: 240101 Splosna proraeunska rezervac.-zupan, podkonto 409000 
Splosna proraeunska rezervacija, na nov NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje 
preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj skladno z obrazlozitvijo spodaj. 

Ideja za ureditev Nadgradnje prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj 
se je izoblikovala preteklo leto, ko je Mestna obeina Kranj, v imenu Osnovnega zdravstva 
Gorenjske oddala prijavo na »Javni razpis za izbor operacij Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Javni 
razpis za izbor operacij del no financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada 
(v nadaljevanju ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Javni 
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ena od prednostnih nalozb je vlaganje v zdravstveno in 
socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjsanju 
neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vkljueenosti z lazjim dostopom do 
druzbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na 
skupnostne oblike storitev. 

Predmet investicije je nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD 
Kranj, ki vkljueuje: 

preureditev bazena v ZD Kranj, 
preureditev skladisea v ZD Kranj, 
preureditev zobnega rentgena v garderobe in pisarne v Zobni polikliniki. 

Na ta naein bode zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje nadgradnje preventivnih programov 
in storitev, in sicer: 

3 pisarne s pripadajoeo pohistveno in splosno opremo, 
2 veenamenska prostora, vkljueno z garderobami in sanitarnimi prostori s pripadajoeo 
pohistveno in splosno opremo, 
zagotovljen bo dostop gibalno oviranim osebam. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter 
njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajoeih lokalnih skupnostih v 25 
zdravstvenih domovih v Sioveniji (v nadaljevanju navedeno pod sklop 1) ter sofinanciranje 
investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (v nadaljevanju 



navedeno pod sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo biti investicije podrejene vsebinam 
projekta. 

Ocenjena vrednost celotne investicije na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
za Nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG, OE ZD Kranj je 444.640 
EUR. 

V letu 2018 se bodo izvedla gradbena dela v predvideni visini 424.316 EUR, preostalih 19.684 
EUR pa se bo namenilo za nakup opreme v letu 2019. 

2018 2019 Skupaj 
Preureditev prostorov 424.956 € O,OO€ 424.956 € 
Nakup opreme 0,00 € 19.684 € 19.683,57 € 

Viri: 444.640 € 
Namenska sredstva 
EU 280.316 € 19.684 € 300.000 € 
MOKoz.OZG 144.640 € 0,00 € 144.640 € 
Skupai 424.956 € 19.684 € 444.640 € 

V okviru razpisa so razpolozljiva sredstva za investicijski del z DDV v visini 300.000 EUR, obcina 
pa lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroskov projekta. Razliko med koncno vrednostjo 
investicije in pridobljenimi sredstvi iz nasi ova javnega razpisa bo zagotovilo Osnovno zdravstvo 
Gorenjske. 

V mesecu novembru je Mestni svet Mestne obcine Kranj sprejel sklep, da se v primeru dodeljenih 
sredstev na Javnem razpisu za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, investicija uvrsti v 
Nacrt razvojnih programov. 

Dne 21.2.2018 smo s strani Republike Siovenije, Ministrstva za zdravje prejeli sklep, da se s 
prijaviteljem Mestno obcino Kranj sklene pogodba 0 sofinanciranju v visini 300.000,00 EUR, torej 
da je sofinanciranje projekta odobreno. 

Skladno z zgoraj navedenim uprava predlaga, da se na: 
Proracunsko postavko 160201 Zdravstvo, NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za 
izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, prerazporedi na konto 420500 
Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave 402.999 EUR, na konto 420801 Investicijski 
nadzor 10.000 EUR in na konto 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija 11.957 
EUR, skupaj 424.956 EUR. 

iz vira kot sledi: 

iz proracunske postavke: 240101 Splosna proracunska rezervac.-zupan, 
podkonto 409000 Splosna proracunska rezervacija, v visini 424.956,00 eur. 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji: 

SKLEP: 

V proracun Mestne obcine Kranj za leto 2018 se uvrsti nov projekt Nadgradnja prostorov 
za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj in opravijo prerazporeditve: 

na proracunsko postavko 160201 Zdravstvo, NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za 
izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj, na konto 420500 Investicijsko 



vzdrfevanje in izboljsave 402.999 EUR, na konto 420801 Investicijski nadzor 10.000 EUR in 
na konto 420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija 11.957 EUR, skupaj 424.956,00 
EUR, 

iz 

proracunske postavke: 240101 Splosna proracunska rezervac.-zupan, podkonto 409000 
Splosna proracunska rezervacija, v visini 424.956,00 eur 
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