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ZADEVA: Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma Domžale 
in gradnje podzemne garaže 

  
NAMEN: Seznanitev z gradivom 

  
PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1,  
30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statut Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 8/20 in  15/20), Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) in Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00) 

  
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, Župan Občine Trzin 

  
POROČEVALCA: Polona Gorše Prusnik, dir. Občine Trzin 

Metod Pavšelj, dipl. ekon., JHP projektne rešitve d.o.o. 
  

FINANČNE POSLEDICE:  Seznanitev nima neposrednih finančnih posledic na proračun, jih bo pa imel, 
ko bo investicija uvrščena v proračun. 

  
OBRAZLOŽITEV: 
Občinskemu svetu so bile v oktobru 2019 predstavljene aktivnosti v zvezi z namero po širitvi prostorov 
Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale in gradnjo podzemne garaže. ZD Domžale se 
v zadnjih nekaj letih sooča z izjemno problematiko, z omejenimi prostorskimi kapacitetami, ki na eni 
strani onemogočajo zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev zaposlenim, po drugi strani pa otežujejo 
dolgoročni razvoj javnega zdravstvenega zavoda.  
 
Namen projekta, ki ga z izvedbo investicije zasledujejo soinvestitorji, je torej vzpostavitev prožnega 
zdravstvenega sistema, ki bo učinkovito zadovoljeval potrebe prebivalcev s kakovostnimi ter varnimi 
zdravstvenimi storitvami, kar bo občina dosegla z avtonomizacijo javnega zdravstvenega zavoda. 
 
Glavni cilj investicijskega projekta je izgradnja prizidka obstoječemu objektu ZD Domžale ter s tem 
zagotoviti, da bodo prostorske kapacitete ustrezale spremenjenim potrebam po zdravstvenih storitvah 
v prihodnjih letih, z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za kakovostno izvajanje 
zdravstvene dejavnosti. Poleg tega je cilj tudi zagotoviti kakovostno, celovito in kontinuirano 
obravnavo pacienta s hitrim in enostavnim dostopom do najširšega možnega nabora zdravstvenih 
storitev, zagotoviti zadostne prostorske kapacitete z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev 
za zaposlene in zagotavljanja kakovostnega izvajanja zdravstvene dejavnosti, zagotoviti enake pogoje 
za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti oziroma zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti 
za zdravljenje za vse prebivalce občine in ostale paciente, urediti prostorske možnosti za kakovostno 
izvajanje zdravstvenih storitev, ustrezati strokovnim standardom in razvojnim smernicam na področju 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva, ustrezati spremenjenemu 
zakonodajnemu okviru, zagotoviti okrepljeno zdravstveno-vzgojno vlogo zdravstvenega doma, 
izboljšati pokritost glede na potrebe po zdravstvenih storitvah oz. zadostne kapacitete za obravnavo 



vseh potreb občanov, izboljšati pogoje dela zaposlenih, dosegati višje celovite kakovosti poslovanja ZD 
Domžale, kot če bi se dejavnosti izvajale dislocirano in kar je najpomembnejše povečati zadovoljstvo 
pacientov in zagotoviti varnost za paciente. Z namenom doseganja kakovostnejše obravnave pacientov 
je eden od glavnih ciljev strmenje k centralizaciji ambulant zaradi podpore ostalih zdravstvenih 
dejavnosti (laboratorij, slikovna diagnostika, itd.).V predhodno izdelani investicijski dokumentaciji, 
natančneje v dokumentu identifikacije investicijskega projekta »Širitev Zdravstvenega doma Domžale 
in gradnja podzemne garaže« iz decembra 2019 so bile natančneje obravnavane sledeče variante 
izvedbe investicijskega projekta: 
 
Tabela 1: Variante izvedbe investicijskega projekta po DIIP 

 

1. 
VARIANTA 0: VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE 

 Varianta »brez« investicije ne predvideva investicijskih 
vlaganj. 

Ohranitev obstoječega stanja 

 

2. 

VARIANTA 1: VARIANTA »Z« INVESTICIJO 

Varianta »z« investicijo predvideva investicijska vlaganja za 
namen doseganja projektnega namena in ciljev. 

Investicija v izgradnjo prizidka 
s pritlično etažo in 1. 
nadstropjem in podzemne 
garažo se izvede. 

 

3. 

VARIANTA 2: VARIANTA »Z« INVESTICIJO 

Varianta »z« investicijo predvideva investicijska vlaganja za 
namen doseganja projektnega namena in ciljev. 

Investicija v izgradnjo prizidka 
in podzemne garažo se 
izvede. 

 

4. 

VARIANTA 3: VARIANTA »Z« INVESTICIJO 

Varianta »z« investicijo predvideva investicijska vlaganja za 
namen doseganja projektnega namena in ciljev. 

Investicija v izgradnjo povsem 
novega objekta ZD Domžale 
se izvede. 

4.1 

VARIANTA 3 »Z« INVESTICIJO, Možnost A 

Investicijski projekt v sklopu variante 1 »z« investicijo 
predvideva izgradnjo novega objekta na enotni lokaciji ter 
nakup stavbnega zemljišča, pri čemer ni potrebno začeti 
postopka spremembe namembnosti zemljišča.   

Investicija v izgradnjo povsem 
novega objekta ZD Domžale z 
nakupom stavbnega zemljišča 
se izvede.  

4.2 

VARIANTA 3 »Z« INVESTICIJO, Možnost B 

Investicijski projekt v sklopu variante 1 »z« investicijo 
predvideva izgradnjo novega objekta na enotni lokaciji ter 
nakup kmetijskega zemljišča, pri čemer je potrebno začeti 
postopek spremembe namembnosti zemljišča.   

Investicija v izgradnjo povsem 
novega objekta ZD Domžale z 
nakupom kmetijskega 
zemljišča se izvede. 

 

Vir: DIIP »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«, JHP projektne rešitve 
d.o.o., 12/2019. 
 
Po izdelavi navedenega DIIP, ki ga je izdelalo podjetje JHP projektne rešitve d.o.o., decembra 2019, so 
investitorji ponovno pregledali in preučili nabor variant, pri čemer je bilo nato odločeno, da za 
zadovoljitev vseh potreb ZD Domžale in zadostitev vsem pogojem v smernicah, pravilnikih in zakonih, 
ki obravnavajo področje dela ZD Domžale, varianti 2 in 3 nista več primerni. Namreč varianta 2 ne 
vključuje prvega nadstropja v sklopu prizidka, ki ga ZD Domžale nujno potrebuje, varianta 3 pa je 
cenovno neustrezna.  
 



Glede na predhodno navedeno predmetna predinvesticijska zasnova investicijskega projekta »Širitev 
Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« natančneje obravnava sledeča scenarija 
izvedbe investicijskega projekta: 
 
Tabela 2: Scenariji izvedbe investicijskega projekta po predmetnem PIZ 

 

1. 
SCENARIJ »BREZ« INVESTICIJE 

 Scenarij »brez« investicije ne predvideva investicijskih 
vlaganj. 

Ohranitev obstoječega 
stanja 

 

2. 

SCENARIJ »Z« INVESTICIJO 

Scenarij »z« investicijo predvideva investicijska vlaganja za 
namen doseganja projektnega namena in ciljev. V okviru 
scenarija »z« investicijo je bila preučena le ena možna 
varianta izvedbe investicijskega projekta, ki uresničuje namen 
in dosega cilje.  

Investicija v širitev ZD 
Domžale in izgradnjo garaže 
se izvede.  

2.1. 

Varianta 1 »z« investicijo 

Investicijski projekt v sklopu variante 1 »z« investicijo 
predvideva širitev ZD Domžale in gradnjo podzemne garaže.   

Investicija v širitev ZD 
Domžale in izgradnjo garaže 
se izvede. 

 

Vir: Interni viri investitorja in JHP projektne rešitve d.o.o., 10/2020. 
 
Po izvedbi projekta z varianto 1 v sklopu scenarija »z« investicijo bi ZD Domžale pridobil 11.161 bruto 
m2 novih površin, od tega 6.082 bruto m2 garažnih površin ter 5.079 bruto m2 površin za izvajanje 
osnovne dejavnosti (splošne in referenčne dejavnosti), poleg tega pa bi bilo še asfaltiranih 520 bruto 
m2, tlakovanih 1.438 bruto m2, na novo zazelenelih 460 bruto m2 zunanjih površin, prav tako pa bi 
izvedena zunanja ureditev okolice (urbana oprema, drevesa, ipd.). 
 
Predmetni investicijski dokument za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja 
podzemne garaže« prikazuje zadnje ocene investicijskih stroškov, ki so bili pridobljeni na podlagi 
dokumenta »Dopolnitev prvonagrajene natečajne rešitve za širitev Zdravstvenega doma Domžale in 
gradnjo podzemne garaže s pripadajočo zunanjo ureditvijo«, ki ga je v oktobru 2020 pripravilo podjetje 
SIM d.o.o..  
 
Časovni načrt izvedbe projekta se je začel že z aktivnostmi v juliju 2017, ko je bila izdelana Analiza 
upravičenosti investicije. Nadalje je bil v letu 2018 izveden tudi IDZ projekta, v decembru 2019 pa je bil 
izdelan še dokument identifikacije investicijskega projekta. Nato so se v maju 2020 občine 
ustanoviteljice dokončno dogovorile o skupnem financiranju projekta, izveden je bil natečaj za izbiro 
strokovno najprimernejše rešitve, ki je bila dokončana v oktobru 2020. Nato se je pričelo z izdelavo 
predmetnega dokumenta, dokončano je bilo javno naročilo za izdelovalca projektne dokumentacije. 
Sledeče ključne aktivnosti bodo  lokacijska preveritev, izdelava IDP in DGD z vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, JN za gradbena dela ter izdelava investicijskega programa. Nato se v drugi 
polovici leta 2021 pričakuje izvedbo javnega naročila za gradbeni nadzor, pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izdelavo PZI. Konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022 se načrtuje pričetek gradbenih del 
za izgradnjo garaže, katera bo do konca leta tudi izgrajena, obenem pa se konec leta 2022 prične tudi 
gradnja prizidka ZD, ki pa bo dokončana v letu 2023, prav tako bo do konca leta 2023 dokončana 
zunanja ureditev. Tehnični pregled objekta je načrtovan v decembru 2023 in januarju 2024, pridobitev 
uporabnega dovoljenja pa je predvidena v februarju 2024. Začetek obratovanja objekta je tako 
predviden v marcu 2024. 
 
Finančna konstrukcija: 
Tabela 3: Prikaz celotnih investicijskih stroškov v stalnih in v tekočih cenah 



 

Faza v EUR brez DDV v EUR z DDV1 

STALNE CENE 

Izgradnja podzemne garaže 5.090.078,33 5.134.611,35 

Izgradnja prizidka ZD Domžale z zunanjo ureditvijo 7.533.847,71 9.191.294,20 

Skupaj celoten projekt 12.623.926,04 14.325.905,56 

TEKOČE CENE 

Izgradnja podzemne garaže 5.269.852,37 5.315.417,23 

Izgradnja prizidka ZD Domžale z zunanjo ureditvijo 7.944.527,92 9.692.324,06 

Skupaj celoten projekt 13.214.380,29 15.007.741,29 

 

Vir: Interni viri investitorja in lastni izračuni JHP projektne rešitve d.o.o., 11/2020. 
 
Za zaprtje finančne konstrukcije predmetnega investicijskega projekta se uporabi metodologija 
financiranja projekta s strani vseh občin ustanoviteljic ZD, in sicer: 

 Občine Domžale,  
 Občine Lukovica,  
 Občine Mengeš,  
 Občine Moravče in  
 Občine Trzin.  

Razdelitev virov financiranja se določi na podlagi ustanoviteljskega deleža občin ustanoviteljic, kar je 
prikazano tudi v spodnji tabeli. 
 
Tabela 4: Prikaz delitve virov financiranja v tekočih cenah (v EUR z DDV) 

 

Občina 
Ustanoviteljski 

delež 
Vrednost v EUR 

z DDV 

Delež 
sofinanciranja 

celotnega 
projekta 

Občina Domžale 56,16 % 10.647.852,46 70,95 % 

Občina Lukovica 12,00 % 1.193.400,23 7,95 % 

Občina Mengeš 14,00 % 1.392.300,27 9,28 % 

Občina Moravče 12,00 % 1.193.400,23 7,95 % 

Občina Trzin 5,84 % 580.788,11 3,87 % 

 

Skupaj 100,00 % 15.007.741,29 100,00 % 

 

Vir: Interni viri investitorja in lastni izračuni JHP projektne rešitve d.o.o., 11/2020. 
 
Velja tudi poudariti, da izgradnjo podzemne parkirne garaže v celoti financira Občina Domžale, 
izgradnjo prizidka k ZD Domžale in zunanjo ureditev, pa se razdeli na občine ustanoviteljice. 
 
Možnost sofinanciranja: 
Na osnovi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon 
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), Ur. l. RS, št. 80/2020, je bila ta investicija uvrščena 
na Seznam pomembnih investicij - 1. dopolnitev, in sicer je na mestu 288. Navedeno pomeni, da bo 
financirana s strani države, če bo možnost začetka del do konca leta 2021, kar pomeni, da so občine 
vse napore vložile v pospešeno pripravo vse potrebne manjkajoče dokumentacije, da bi z deli lahko 
začeli do konca tega leta. Navedeno pomeni, da se bodo vsi občinski sveti morali hitro in aktivno 
odzivati in sodelovati pri pripravi dokumentacije, predvsem sprejemov IP in sprejemom ustreznih 
finančnih dokumentov. 

                                                 
1 DDV pri GOI delih in nepredvidenih delih za izgradnjo garaže ni upoštevan, saj bo garažni objekt namenjen trženju.  



PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-
ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20, 15/20), Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00) je Občinski svet Občine Trzin na 17. 
redni seji dne 17. februarja 2021 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma 
Domžale in gradnje podzemne garaže in podpira nadaljnje aktivnosti skladno s tem dokumentom. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 430-0017/2019                                          Župan Občine Trzin 
Datum: 17. 2. 2021                                 Peter LOŽAR, l. r. 
 
 
 


