
 
   OBČINA LAŠKO         
        Ž u p a n                                              
 LAŠKO, Mestna ulica št. 2 
 

Številka: 007-09/2011 
Datum: 12.03.2013 
 

OBČINSKI  SVET  LAŠKO 
 
Na podlagi 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07) predlagam, da 
Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo: 
 

ZADEVO:  Sklep o potrditvi sprememb NRP Občine Laško za leto 2014     
   

 
Gradivo pripravil 
Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 

Predstavnik predlagatelja na seji 
mag. Andrej Flis 
 
 

Gradivo so obravnavali: 
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško 13.03.2013 razen NRP za nabavo 
medicinske opreme za ZD Laško 
 

 
 

Pristojnosti in pravna podlaga 
- 29. člen Zakona o javnih financah (Ur .list RS, št. 11/11), 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
 

Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v NRP Občine Laško vključijo 
operacije št. OB057-13-0001 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško, 
OB057-13-0002 Energetska sanacija podružnične šole Rečica in OB057-13-0003 
Energetska sanacija podružnične šole Zidani Most in OB057-13-0004 Nabava 
medicinske opreme -ZD Laško. 
 

 
Kratek povzetek predlagane zadeve  
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 01.02.2013 objavil 2. Javni razpis za 
sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih 
domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP).  
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za 
sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih 
domov in knjižnic ali izvedenih ukrepov pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija 
fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat). 
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V tem času sta bili objavljeni dve dopolnitvi javnega razpisa in sicer dne 22.02.2013, 
kjer se je spremenila šesta točka podpoglavja 6.3 Posebni pogoji. Besedilo pa se 
glasi:  
 
6. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (izjava o uvrstitvi projekta 
v NRP ali odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je 
uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni 
viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine). Prav tako se je spremenil 
rok za oddajo in sicer na 07.03.2013 do 12.00 ure. 
 
Dne 08.03.2013 pa je bila objavljena druga sprememba pri čemer pa se šesta točka 
podpoglavja 6.3 Posebni pogoji spremeni tako, da besedilo sedaj glasi:  
 
6. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem 
proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet 
vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni viri občine obsegajo sredstva 
proračuna in kredite občine). Prav tako se je rok za oddajo podaljšal do 11.03.2013 
do 12.00 ure. 
 
Občina Laško je dne 07.03.2013 ob 10.38 uri na razpis prijavila tri nove projekte in 
sicer: 
OB057-13-0001  Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško,  
OB057-13-0002  Energetska sanacija podružnične šole Rečica, in 
OB057-13-0003  Energetska sanacija podružnične šole Zidani Most 
 
Pri tem smo se ravnali po določilih objavljenega javnega razpisa in 1. Spremembe. 
Vlogi smo priložili izjavo o vključitvi projektov v NRP. Sprememba razpisa z dne 
08.03.2013 pa določa, da je potrebno priložiti veljavni NRP. Ker bo občina pozvana k 
dopolnitvi vloge je nujno potrebno sprejeti sklep o vključitvi treh novih operacij v NRP. 
Finančna konstrukcija je razvidna iz spodnjih tabel: 
 
Energetska sanacija ZD Laško: 

2013 2014 skupaj

struktura

z DDV

I. 190.185,89 190.185,89 55,4%

II. 153.352,19 153.352,19 44,6%

a. upravičeni stroški 33.562,21 33.562,21 9,8%

b. neupravičeni stroški 119.789,98 119.789,98 34,9%

0,00 343.538,08 343.538,08 100,0%

VIRI

Ministrstvo za infrastrukturo in

prostor PP 962210 Trajnostna energije-07-

13-EU

Občinski proračun Občine Laško

SKUPAJ VIRI

(I. + II.)  
 



 3

Energetska sanacija podružnične šole Rečica 

OPIS 
UPRAV. 

STR. DRUGI STR. TUJI VIRI LASTNA SREDSTVA SKUPAJ 

    DIIP, DDV uprav. str. uprav. str. 
drugi 
stroški   

      
nepovratna 
sredstva EU 

proračun  
Občina Laško     

Tekoče 

cene             

September 

2014 85.978,76 86.708,57 73.081,95 12.896,81 86.708,57 172.687,34 

SKUPAJ 85.978,76 86.708,57 73.081,95 12.896,81 86.708,57 172.687,34 

delež v %     42,32 7,47 50,21 100,00 

 
 
 
 
Energetska sanacija podružnične šole Zidani Most 

OPIS 
UPRAV. 
STR. 

DRUGI 
STR. TUJI VIRI LASTNA SREDSTVA SKUPAJ 

    DIIP, DDV uprav. str. uprav. str. 
drugi 
stroški   

      
nepovratna 

sredstva EU 

proračun  

Občina Laško     

Tekoče 
cene             

September 
2014 139.758,50 36.893,47 118.794,73 20.963,78 36.893,47 176.651,97 

SKUPAJ 139.758,50 36.893,47 118.794,73 20.963,78 36.893,47 176.651,97 

delež v %     67,25 11,87 20,88 100,00 

 
 
V tem času se je pojavila tudi potreba za uvrstitev novega programa v NRP Občine 
Laško za leto 2014 in sicer gre za nabavo medicinske opreme za Zdravstveni dom 
Laško. O potrebi za nabavo medicinske opreme smo bili s strani ZD Laško 
obveščeni dne 15.03.2013, zato predloga sprememb v tem delu gospodarski 
odbor ni mogel obravnavati.  
 
Ministrstvo za zdravje je v uradnem listu RS dne 15.02.2013 objavilo Javni razpis za 
prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014, ki bodo 
sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih 
programov za leta trajanja investicije. 
 
Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, ki v navedenem obdobju načrtujejo 
nabavo medicinske opreme predmetnega razpisnega področja v zdravstvenem domu, 
zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za 
pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev 
razvitosti občin (Uradni list RS št. 102/2012). 
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Vlagatelj je tako lahko samo občina in ne JZ Zdravstveni dom. Zato je ZD Laško 
prosil, da bi se v NRP Občine Laško vključil nov program in sicer »Nabava 
medicinske opreme za ZD Laško«, hkrati pa posredoval seznam potrebne opreme za 
izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. 
 
Delež sofinanciranja za Občino Laško, glede na Uredbo o metodologiji za določitev 
razvitosti občin (Uradni list RS št. 102/2012) in Zakonom o financiranju občin ZFO-1 
znaša 80% vrednosti brez DDV. 
 
Ker je nakup medicinske opreme vključen v srednjeročni razvojni program zavoda in v 
letni načrt investicij zavoda, občina izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis. 
 
Lastni delež financiranja opreme bo zagotovil ZD Laško. 
 
Finančna konstrukcija. 
 

    

 

VREDNSOT MEDICISNKE OPREME   64.530,00 

DDV   12.906,00 

 

VREDNOST MEDICISNKE OPREME brez DDV   53.775,00 

80 % Ministrstvo za zdravje   43.020,00 

 

20% Lastni delež – ZD Laško   21.510,00 

 
 
  
 
 
        ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
              Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 
Priloge: 
1. NRP 4x 
2. Sklep o potrditvi DIIP 3x 



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Opomba:

Projekt: OB057-13-0001 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško Vrsta projekta: NTip skrbnika projekta: Občina

STP=32 Proračun2013 Proračun 2013 -za rebalans Aktivna

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 343.538,00

Vrednost proračunskih virov (1): 343.538,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:Vrednosti projekta  iz dinamike financiranja:

Vrednost projekta skupaj vpisana: 343.538,08

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 343.538,60

Vrednost proračunskih virov (1): 343.538,60

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Nosilni podprogram: 12079001 Oskrba s toplotno energijo Status projekta: V pripravi

Dokument identifikacije projekta (DIP): 01.03.2013

Lokacijski načrt (LN): 

Predinvesticijska zasnova (PIZ): 

Lokacijska informacija:

Potrditve investicijskega programa (IP): 

Gradbeno dovoljenje (GD): 

Začetek del:

Novelacija investicijskega programa:

Pridobitev uporabnega dovoljenja:

Končni obračun:

Prenosa med osnovna sredstva:

Predaja v uporabo:

Zaključek programa:

Začetek financiranja: 01.04.2014

Konec financiranja: 30.09.2014

  Namenj in cilj: Namen investicije je z energetskimi ukrepi izboljšati toplotne karakteristike stavbe ZD Laško in s tem zmanjšati porabo energentov.

Investicija bo izboljšala toplotne karakteristike stavbe in njenih integriranih sistemov, kar se bo odražalo  v zmanjšani rabi energije, v nižjih stroških energije ter v izboljšanih delovnih pogojih za zaposlene ter bivalnih pogojev 
pacientov in obiskovalcev ZD. Investicija pomeni nujen ukrep za dosego cilja povečanje energetske učinkovitosti javne stavbe in je med drugim tudi eden izmed nujnih ukrepov za dosego energetskega cilja Občine Laško to je: 
zmanjšanje skupne rabe energije v javnih stavbah za 16 % do leta 2013 glede na leto 2007 in povečati delež obnovljivih virov energije na 7 % do leta 2015 glede na leto 2007 (LEK Občine Laško, 2008).

Neposredni cilji investicije:
 - Izboljšati toplotno izolacijo stavbe;
 - Zmanjšati toplotne izgube;
 - Zmanjšati skupno rabo energije za ogrevanje v zdravstvenega doma;
 - Izboljšati bivalne pogoje v ZD.
 - Izboljšati pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti.

Posredni cilji investicije:
- Zmanjšati onesnaževanje okolja;
- Povečati motiviranost, osveščenost in energetsko zavest o pomembnosti učinkovite rabe energije in spodbujanja k zmanjševanju toplotnih izgub v občini Laško.

 Stanje projekta:

VREDNOSTI

PROJEKTA

ATRIBUTI

PROJEKTA

Odgovorna oseba: Franc Zdolšek

Kontaktna oseba: mag. Andrej Flis

Elektronska pošta:

Tel. kontak. osebe:

Skrbnik:

Dolgi naziv projekta: Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško

Dinamika financiranja:

LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner VREDNOST

2014 343.538,60

Proračunski viri 343.538,60

Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) 190.186,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420501 - Obnove 2430 -  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 183.236,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420801 - Investicijski nadzor 2430 -  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 6.950,00

Lastna proračunska sredstva 153.352,60

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420501 - Obnove 150.491,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420801 - Investicijski nadzor 2.861,60

Stran 1 od 2tor 12.03.2013  9:29:35 Aplikacija: APPrA-O



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Skupaj vsi viri po vseh letih 343.538,60

Stran 2 od 2tor 12.03.2013  9:29:35 Aplikacija: APPrA-O



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Opomba:

Projekt: OB057-13-0003 Energetska sanacija podružnične šole Zidani Most Vrsta projekta: INVVTip skrbnika projekta: Občina

STP=32 Proračun2013 Proračun 2013 -za rebalans Aktivna

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 176.652,00

Vrednost proračunskih virov (1): 176.652,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:Vrednosti projekta  iz dinamike financiranja:

Vrednost projekta skupaj vpisana: 176.652,00

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 176.652,00

Vrednost proračunskih virov (1): 176.652,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Nosilni podprogram: 12079001 Oskrba s toplotno energijo Status projekta: Aktiven

Dokument identifikacije projekta (DIP): 05.03.2013

Lokacijski načrt (LN): 

Predinvesticijska zasnova (PIZ): 

Lokacijska informacija:

Potrditve investicijskega programa (IP): 

Gradbeno dovoljenje (GD): 

Začetek del:

Novelacija investicijskega programa:

Pridobitev uporabnega dovoljenja:

Končni obračun:

Prenosa med osnovna sredstva:

Predaja v uporabo:

Zaključek programa:

Začetek financiranja: 01.06.2014

Konec financiranja: 30.09.2014

  Namenj in cilj: Namen investicije je zmanjšanje rabe energije in tekočih stroškov s sistematičnimi ukrepi na objektu Podružnične šole Zidani Most, ob tem pa ustvariti zdrave bivalne pogoje za izvajanje vzgoje in izobraževanja.

Cilj investicije v energetsko sanacijo objekta je:

 •izbor smotrnih ukrepov energetske rabe,
 •zmanjšanje porabe končne energije in povečanje učinkovitosti izrabe obstoječih virov in posledično zmanjšanje stroškov povezanih s porabo energije,
 •zagotovitev ustreznih bivalnih mikroklimatskih pogojev,
 •zviševanje ozaveščenosti in informiranosti vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na področju učinkovite rabe energije, uvajanja sodobnih energetskih rešitev,
 •z zmanjšanjem stroškov zagotoviti vir za investicije v infrastrukturo.

 Stanje projekta:

VREDNOSTI

PROJEKTA

ATRIBUTI

PROJEKTA

Odgovorna oseba: Franc Zdolšek

Kontaktna oseba: mag. Andrej Flis

Elektronska pošta:

Tel. kontak. osebe:

Skrbnik:

Dolgi naziv projekta: Energetska sanacija podružnične šole Zidani Most

Dinamika financiranja:

LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner VREDNOST

2014 176.652,00

Proračunski viri 176.652,00

Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) 118.795,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420501 - Obnove 2430 -  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 114.282,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420801 - Investicijski nadzor 2430 -  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 4.513,00

Lastna proračunska sredstva 57.857,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420501 - Obnove 55.999,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420801 - Investicijski nadzor 1.858,00

Skupaj vsi viri po vseh letih 176.652,00

Stran 1 od 1tor 12.03.2013  9:30:16 Aplikacija: APPrA-O



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Opomba:

Projekt: OB057-13-0002 Energetska sanacija podružnične šole Rečica Vrsta projekta: INVVTip skrbnika projekta: Občina

STP=32 Proračun2013 Proračun 2013 -za rebalans Aktivna

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 172.687,00

Vrednost proračunskih virov (1): 172.687,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:Vrednosti projekta  iz dinamike financiranja:

Vrednost projekta skupaj vpisana: 172.687,00

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 172.687,00

Vrednost proračunskih virov (1): 172.687,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Nosilni podprogram: 12079001 Oskrba s toplotno energijo Status projekta: Aktiven

Dokument identifikacije projekta (DIP): 05.03.2013

Lokacijski načrt (LN): 

Predinvesticijska zasnova (PIZ): 

Lokacijska informacija:

Potrditve investicijskega programa (IP): 

Gradbeno dovoljenje (GD): 

Začetek del:

Novelacija investicijskega programa:

Pridobitev uporabnega dovoljenja:

Končni obračun:

Prenosa med osnovna sredstva:

Predaja v uporabo:

Zaključek programa:

Začetek financiranja: 01.06.2014

Konec financiranja: 30.09.2014

  Namenj in cilj: Namen investicije je zmanjšanje rabe energije in tekočih stroškov s sistematičnimi ukrepi na objektu Podružnične šole Rečica, ob tem pa ustvariti zdrave bivalne pogoje za izvajanje vzgoje in izobraževanja.

 Cilji investicije

Cilj investicije v energetsko sanacijo objekta je:

 •izbor smotrnih ukrepov energetske rabe,
 •zmanjšanje porabe končne energije in povečanje učinkovitosti izrabe obstoječih virov in posledično zmanjšanje stroškov povezanih s porabo energije,
 •zagotovitev ustreznih bivalnih mikroklimatskih pogojev,
 •zmanjšanje negativnih emisij v ozračje,
 •zviševanje ozaveščenosti in informiranosti vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na področju učinkovite rabe energije, uvajanja sodobnih energetskih rešitev,
 •z zmanjšanjem stroškov zagotoviti vir za investicije v infrastrukturo.

 Stanje projekta:

VREDNOSTI

PROJEKTA

ATRIBUTI

PROJEKTA

Odgovorna oseba: Franc Zdolšek

Kontaktna oseba: mag. Andrej Flis

Elektronska pošta:

Tel. kontak. osebe:

Skrbnik:

Dolgi naziv projekta: Energetska sanacija podružnične šole Rečica

Dinamika financiranja:

LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner VREDNOST

2014 172.687,00

Proračunski viri 172.687,00

Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) 73.082,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420501 - Obnove 2430 -  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 70.999,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420801 - Investicijski nadzor 2430 -  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 2.083,00

Lastna proračunska sredstva 99.605,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420501 - Obnove 98.748,00

06636 - Energetska sanacija objektov - Osnovna šola in Vrtec 420801 - Investicijski nadzor 857,00

Skupaj vsi viri po vseh letih 172.687,00

Stran 1 od 1tor 12.03.2013  9:31:09 Aplikacija: APPrA-O



Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Opomba:

Projekt: OB057-13-0004 Nabava medicinske opreme -ZD Laško Vrsta projekta: INVTip skrbnika projekta: Občina

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 64.530,00

Vrednost proračunskih virov (1): 64.530,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:Vrednosti projekta  iz dinamike financiranja:

Vrednost projekta skupaj vpisana: 64.530,00

Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2): 64.530,00

Vrednost proračunskih virov (1): 64.530,00

Vrednost ostalih virov (2): 0,00

Nosilni podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Status projekta: V pripravi

Dokument identifikacije projekta (DIP):

Lokacijski načrt (LN): 

Predinvesticijska zasnova (PIZ): 

Lokacijska informacija:

Potrditve investicijskega programa (IP): 

Gradbeno dovoljenje (GD): 

Začetek del:

Novelacija investicijskega programa:

Pridobitev uporabnega dovoljenja:

Končni obračun:

Prenosa med osnovna sredstva:

Predaja v uporabo:

Zaključek programa:

Začetek financiranja: 01.01.2014

Konec financiranja: 31.12.2014

  Namenj in cilj:

 Stanje projekta:

VREDNOSTI

PROJEKTA

ATRIBUTI

PROJEKTA

Odgovorna oseba: Franc Zdolšek

Kontaktna oseba: mag. Andrej Flis

Elektronska pošta: andrej.flis@lasko.si

Tel. kontak. osebe:

Skrbnik:

Dolgi naziv projekta: Nabava medicinske opreme -Zdravstveni dom Laško

Dinamika financiranja:

LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner VREDNOST

2014 64.530,00

Proračunski viri 64.530,00

Transfer iz državnega proračuna 43.020,00

06106 - Nabava medicinske opreme za ZD Laško 420240 - Nakup medicinske opreme in napeljav 2711 -  Ministrstvo za zdravje 43.020,00

Posredni proračunski uporabniki 21.510,00

06106 - Nabava medicinske opreme za ZD Laško 420240 - Nakup medicinske opreme in napeljav 21.510,00

Skupaj vsi viri po vseh letih 64.530,00
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