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Zadeva :

Razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in
2014.

Namen:

Obravnava in sprejem predloga sklepov

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 - ZUKN, 107/2010, 11/2011),
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013)

Poročevalec:

Borut NOVAK, direktor občinske uprave

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo investicija »Nakup
digitalnega aparata za slikanje pljuč v Zdravstvenem domu Novo mesto« s
spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščena v veljavni NRP za obdobje od
leta 2013 do leta 2016 ter potrjena v proračunu za leto 2013.

Župan
Alojzij Muhič
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1. OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 19. seji dne 20.12.2012 sprejel predlog
proračuna za leto 2013. V Uradnem listu RS, št. 14, dne 15.2.2013 je Ministrstvo za zdravje
objavilo javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS za leti 2013 in 2014. Rok za oddajo vloge je bil
29.3.2013. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem po vrstnem redu vlog do končne porabe
sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev se upošteva koeficient razvitosti občin za leti 2013 in
2014.
Višina nepovratnih sredstev, financiranih iz proračuna Ministrstva za zdravje, ki je na
razpolago za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za leti 2013 in 2014 po tem javnem razpisu, znaša okvirno za vsako leto
927.000,00 EUR.
Razpisana sredstva so namenjena nabavi medicinske opreme. Projekt, ki ga občina
predlaga za sofinanciranje, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v opremo, tako,
da oprema po izvedeni investiciji lahko deluje.
Mestna občina Novo mesto se je v mesecu marcu javila na omenjeni razpis z investicijo
»Nakup digitalnega aparata za slikanje pljuč v Zdravstvenem domu Novo mesto«. Pogoj za
pridobitev razpisanih sredstev je, da je investicija uvrščena v veljavni občinski proračun in
NRP.
Predračunska vrednost celotne investicije nakupa digitalnega rentgena za slikanje pljuč
znaša 174.625,72 EUR. Predvidena finančna konstrukcija investicije je prikazana v spodnji
tabeli (sofinanciranje investicije je določeno gede na koeficient razvitosti občin):
Viri financiranja
Ministrstvo za zdravje
Proračun MONM
Skupaj investicija

2013
109.141,07
65.484,65
174.625,72

2014
0
0
0

Skupaj
109.141,07
65.484,65
174.625,72

Delež
62,50
37,50
100,00

Delež Mestne občine Novo mesto, predviden v finančni konstrukciji bo zagotavljal
Zdravstveni dom Novo mesto, tako da predmetna investicija ne bo finančno bremenila
proračuna MONM.
Ker omenjena investicija ni zajeta v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje od
leta 2013 do 2016, predlagamo, da se z redno spremembo odloka o proračunu za leto 2013

investicija uvrsti v veljavni NRP in proračun za leto 2013. Predlagamo, da občinski svet
sprejme predlagani sklep:
Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrjuje, da bo investicija »Nakup
digitalnega aparata za slikanje pljuč v Zdravstvenem domu Novo mesto« s
spremembo odloka o proračunu za leto 2013 uvrščena v veljavni NRP za obdobje od
leta 2013 do leta 2016 ter potrjena v proračunu za leto 2013.
2. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji
seji sprejme predlagani sklep.
Pripravila:
Mag. Janja Macedoni, višji svetovalka
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