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Predlog sklepa:
Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 se dopolni s projektom »Nakup nujnega
reševalnega vozila – NRV tipa B za potrebe JZ ZD Šmarje pri Jelšah«, in sicer skladno z
vrednostmi v tabeli:
VIRI FINANCIRANJA
upravičeni
stroški

neupravičeni
stroški

skupaj € v letu
2019

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

55.084,00

0

55.084,00

JZ ZD ŠMARJE PRI JELŠAH

57.916,00

67.560,00

125.476,00

113.000,00

67.560,00

180.560,00

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA

1. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2019 se povišajo za 180.560,00 EUR, in sicer v
višini 55.084,00 EUR iz sredstev sofinanciranja Ministrstva za zdravje in 125.476,00 EUR
iz sredstev JZ ZD Šmarje pri Jelšah.
2. V posebnem delu proračuna za leto 2019 se odpre nova proračunska postavka 170020
»Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B za potrebe JZ ZD Šmarje pri Jelšah«, na
kateri se zagotovijo sredstva v višini 180.560,00 EUR, glede na zgoraj navedene vire
financiranja.
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Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu RS, št. 16/2019 objavilo javni razpis za sofinanciranje
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019, katerega
predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B v letu 2019. Na javni razpis so se lahko
prijavile občine. Ustanoviteljice JZ ZD Šmarje pri Jelšah so vse občine z območja upravne enote.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je na podlagi obstoječega stanja voznega parka izrazil potrebo
po nabavi novega NRV. Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov je bil odvisen od števila
prejetih popolnih prijav in ob upoštevanju koeficienta razvitosti občin za leti 2018 in 2019. Glede
na ta koeficient, je Občina Kozje upravičena do 100 % sofinanciranja, zato je tudi oddala prijavo
na javni razpis. Upravičenih stroškov je 113.000,00 EUR, občina je zaprosila za sofinanciranje v
tej višini, vendar je zaradi velika števila popolnih prijav bil določen najvišji znesek sofinanciranja v
višini 55.084,00 EUR, Občini Kozje je bil v takšni višini tudi odobren. Razliko bo zagotovil
zdravstveni dom.
Avto NRV B – nujno reševalno vozilo je namenjeno za potrebe Zdravstvenega doma Šmarje pri
Jelšah, ki pokriva področje s 34.000 prebivalci in 400 km2. Vozilo bo locirano v Zdravstveni
postaji Šmarje pri Jelšah. Uporabljalo se bo za pokrivanje celotnega področja, ki ga pokriva ZD
Šmarje pri Jelšah in sicer, ZP Rogatec, ZP Rogaška Slatina, ZP Kozje, ZP Bistrica ob Sotli, ZP
Podčetrtek, ter ZP Šmarje pri Jelšah.
S tem projektom bi dopolnili občinski načrt razvojnih programov, zanj bi odprli tudi novo
proračunsko postavko v posebnem delu proračuna za leto 2019, v katerem je predvidena izvedba.
Občinskemu svetu Občine Kozje predlagamo, da s sprejetjem sklepa potrdi predstavljeni predlog
sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022.
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