
Dozidava objekta ZD Bled – sprememba NRP – obrazložitev 

 

Občina Bled se je,  ob sodelovanju ZD Bled, Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) in Občine 

Gorje, v februarju 2022 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za izvedbo projekta 

Dozidave objekta ZD Bled. Ocenjena vrednost projekta ob prijavi je znašala 1.487.591,67 EUR. 

Prijava na javni razpis je bila uspešna, predvidena sredstva sofinanciranja v višini 702.381,60 

EUR so bila pridobljena, manjkajoča sredstva v višini 785.209,27 EUR pa bi zagotovili OZG 

(50%), preostalih 50% pa Občina Bled ter Občina Gorje (skladno z deležem posamezne občine). 

Tako OZG kot Občina Gorje se s predlagano razdelitvijo dodatnih stroškov projekta strinjata. 

 

Na podlagi pridobljenega sklepa o sofinanciranju je OZG kot naročnik, po pooblastilu Občine 

Bled in Občine Gorje, dne 21.7.2022 objavil javno naročilo št. 351-174/2022-4. Rok za prejem 

ponudb je bil 24.8.2022, na javni razpis so prispele štiri (4) ponudbe. Vse bistveno presegajo 

razpoložljiva sredstva. 

 

Ministrstvo za zdravje je v javnem razpisu navedlo nekaj pogojev, ki jih morajo projekti 

izpolnjevati, če želijo pridobiti sofinanciranje. Najpomembnejša pogoja sta: 

1. Pravnomočno gradbeno dovoljenje mora biti pridobljeno pred podpisom pogodbe o 

sofinanciranju (pojasnilo: pogoj je izpolnjen, pogodba o sofinanciranju je bila 

podpisana 10.8.2022) 

2. Izvajalska gradbena pogodba mora biti podpisana do 30.9.2022 (pogoj še ni izpolnjen). 

 

Zadnjega pogoja Občina Bled kot nosilec projekta, skupaj z ostalimi partnerji, brez zagotovitve 

dodatnih sredstev ne more izpolniti. Zato predlagamo spremembo obstoječega in veljavnega 

načrta razvojnih programov 2022-2025 na način, ki bo omogočil: 

- Objavo odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika 

- Sklenitev izvajalske gradbene pogodbe v predvidenem roku do 30.9.2022. 

 

V nadaljevanju prikazujemo odstopanja, zaradi katerih se povečuje vrednost projekta v višinah, 

ki potrebujejo ustrezno potrditev Občinskega sveta Občine Bled. 

 

Tabela 1 Prikaz odstopanj vrednosti posameznih vrst stroškov (v EUR) 

KONTO NRP: Dozidava objekta ZD Bled 
ocena vrednosti  

ob prijavi 
SKUPAJ RAZLIKA 

42020203 ZD Bled - dozidava IT oprema 58.319,55 58.319,55 0,00 

42020401 ZD Bled - dozidava - pohištvena oprema 109.849,84 109.849,84 0,00 

42024001 

ZD Bled - dozidava - Tehnološka 

medicinska oprema 37.432,65 37.432,65 0,00 

42040181 ZD Bled - dozidava - GOI dela 1.226.379,04 2.237.762,69 1.011.383,65 

4208010104 

ZD Bled - dozidava - gradbeni nadzor in 

inženiring 42.959,43 48.867,29 5.907,86 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija* 12.651,16 12.651,16 0,00 

  SKUPAJ 1.487.591,67 2.504.883,18 1.017.291,51 



KONTO NRP: Dozidava objekta ZD Bled 
ocena vrednosti  

ob prijavi 
SKUPAJ RAZLIKA 

  VIRI FINANCIRANJA       

  Občina Bled 298.768,05 675.522,24 376.754,19 

  Občina Gorje 100.162,16 232.054,12 131.891,96 

  OZG 386.279,06 894.925,22 508.646,16 

  Ministrstvo za zdravje (JR primarna raven) 702.382,40 702.381,60 -0,80 

  SKUPAJ 1.487.591,67 2.504.883,18 1.017.291,51 

 

Zaradi navedenega predlagamo spremembo načrta razvojnih programov 2022-2025 v delu, ki 

se nanaša na projekt Dozidava objekta ZD Bled (št. 20090301-7) na način, da: 

- Ne spreminjamo vrednosti v letih pred 2022, 2022 in 2023 (glede na veljavne in sprejete 

proračune), 

- Upoštevamo dogovorjeno dinamiko in razmerja zagotavljanja virov finananciranja 

projekta, 

- Predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev  v letu 2024 za vse sofinancerje (razen 

Ministrstvo za zdravje, katerega višina dodeljenih sredstev je, skladno z razpisnimi 

pogoji, najvišja možna in zato fiksna). 

 

Na navedeni način bodo zagotovljeni pogoji, da pooblaščeni naročnik – OZG, izvede postopek 

izbora izvajalca do konca, objavi odločitev in prične z aktivnostmi za sklenitev izvajalske 

gradbene pogodbe.  

 

Na osnovi gornje obrazložitve predlagamo, da se veljavni projekt št. 20090301-7 Dozidava ZD 

Bled, vključen v Načrt razvojnih programov 2022-2025 spremeni tako, da bodo stroški 

projekta, finančna dinamika izvedbe projekta in viri financiranja kot so prikazani v tabeli v 

nadaljevanju. 

 

Kot je razvidno iz tabele Občina Bled dodatno zagotovi 376.754,19 EUR (skupaj 675.522,24 

EUR), Občina Gorje 131.891,96 (skupaj 232.054,12 EUR) in OZG 508.646,16 EUR (skupaj 

894.925,22 EUR). 

 



 

 

KONTO NRP: Dozidava objekta ZD Bled SKUPAJ PRED 2022 2022 2023 2024 

42020203 ZD Bled - dozidava IT oprema 58.319,55       58.319,55 

42020401 ZD Bled - dozidava - pohištvena oprema 109.849,84       109.849,84 

42024001 ZD Bled - dozidava - Tehnološka medicinska oprema 37.432,65       37.432,65 

42040181 ZD Bled - dozidava - GOI dela 2.237.762,69   563.640,00 868.341,08 805.781,61 

4208010104 ZD Bled - dozidava - gradbeni nadzor in inženiring 48.867,29   16.909,20 26.050,23 5.907,86 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.651,16 12.651,16       

  SKUPAJ 2.504.883,18 12.651,16 580.549,20 894.391,31 1.017.291,51 

  VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ PRED 2022 2022 2023 2024 

  Občina Bled 675.522,24 12.651,16 86.680,12 199.437,06 376.753,90 

  Občina Gorje 232.054,12   30.344,48 69.817,79 131.891,85 

  OZG 894.925,22   117.024,60 269.254,86 508.645,76 

  Ministrstvo za zdravje (JR primarna raven) 702.381,60   346.500,00 355.881,60   

  SKUPAJ 2.504.883,18 12.651,16 580.549,20 894.391,31 1.017.291,51 

 

 

 

 

 

 


