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ZADEVA   Sklep o vzpostavitvi novega projekta v načrtu razvojnih programov  

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske ime sprejet svoj strateški načrt za obdobje 2011-2014, v okviru 

katerega  je v temeljne strateške usmeritve vključeno tudi investiranje v izboljšanje pogojev za 

delo in v novo sodobno opremo. Slednje vključuje tudi prenovo objekta Zdravstvenega doma 

Kranj. Osnovno zdravstvo Gorenjske želi za prenovo ZD Kranj pridobiti sofinanciranje tudi s 

strani Ministrstva za zdravje, ki je objavilo javni razpis za prijavo predlogov investicijskih 

projektov za sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki 

Sloveniji za leto 2011 in 2012. Kot upravičenci za oddajo vloge po tem razpisu so le občine, 

zato javni zavod ne more kandidirati za sredstva. Zato je med OZG in Mestno občino Kranj 

prišlo do dogovora, da se na omenjeni razpis prijavi Mestna občina Kranj, celotno investicijo 

pa finančno izvede preko svojega proračuna.  

 

V okviru projekta Prenove ZD Kranj bo obnovljen dispanzer za medicino dela, hodnik in šolski 

dispanzer. Celotna vrednost investicije znaša 1.200.007,61 €, od tega se predvideva, da bo 

Ministrstvo za zdravje sofinanciralo projekt v višini 840.005,33 € (70%), javni zavod OZG pa 

360.002,28 € (30%). V tej finančni konstrukciji ne predvidevamo financiranja s strani 

proračuna Mestne občine Kranj. V primeru, da sofinanciranje ne bo pridobljeno v predvideni 

višini bo potrebno pripraviti novo finančno konstrukcijo in opredeliti nova razmerja 

financiranja projekta. V tej fazi projekta nastopa Mestna občina Kranj kot investitor in 

prijavitelj za sredstva sofinanciranja na objavljeni razpis Ministrstva za zdravje.  

 

Pogoj prijave na razpis za sofinanciranje je vzpostavljen projekt v okviru občinskega načrta 

razvojnih programov (NRP), zato predlagamo svetu Mestne občine Kranj, da gradivo 

obravnava, po obravnavi pa, na podlagi 7. Člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za 

leto 2010, potrdi uvrstitev novega projekta v okviru NRP z nazivom: »Prenova ZD Kranj – 

obnova DMD, hodnika in šolskega dispanzerja«. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji 

 

SKLEP: 

 

1. V načrt razvojnih programov Mestne občine Kranj za l. 2011 in 2012 se uvrsti nov 

projekt Prenova ZD Kranj- obnova prostorov DMD, hodnika in šolskega 

dispanzerja, številka projekta 40700074. 
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