Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Jernej Pikalo (v nadaljevanju Ministrstvo)
Matična številka: 2399300
Davčna številka: 14246821
Transakcijski račun – podračun EZR: SI56 0110 0630 0109 972
(v nadaljevanju: ministrstvo)
in
Občina ………………………,
Naslov …………….., ki jo zastopa župan ……….
matična številka:
davčna številka:
transakcijski račun:
(v nadaljevanju: občina)
se dogovorita in sklepata naslednjo

POGODBO

št. ……………

O SOFINANCIRANJU INVESTICIJE
(naziv investicije)
UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
-

-

-

-

Republika Slovenija, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na
podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –
ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), zagotavlja sredstva za sofinanciranje posameznih investicij iz
državnega proračuna;
je ministrstvo objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Slovenije v proračunskem obdobju 2020 - 2021 (Uradni list RS, št. …………);
da se je prijavitelj prijavil na javni razpis in bil po opravljenem postopku ocenjevanja prijav tudi
izbran s sprejetjem Programa za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti na področju vrtcev in
osnovnega šolstva za leti 2020 in 2021, z dne ……………, ter na podlagi uvrstitve projekta št.
……………… v načrt razvojnih programov državnega proračuna s sklepom Vlade Republike
Slovenije št. …………., z dne ………….;
je ministrstvo na podlagi usklajene dokumentacije izdalo Sklep o priznani višini sredstev iz
državnega proračuna za sofinanciranje investicije …………………. (v nadaljevanju: Sklep o
sofinanciranju) na podlagi katerega je občina upravičena do deleža normirane vrednosti investicije v
višini največ ………….. EUR oziroma do največ ……% izkazanih situacij in računov za investicijo
v celoti (brez DDV) v primeru nižje realizacije končne vrednosti investicije od priznane po tem
sklepu;
je dinamika sofinanciranja v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) in Sklepom o sofinanciranju predvidena od leta 2020 do leta
2021.
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PREDMET POGODBE
2. člen
(1) S to pogodbo se ministrstvo zaveže sofinancirati investicijo iz prejšnjega člena glede na skupno
priznano višino po Sklepu o sofinanciranju v znesku ………. EUR, oziroma do …% izkazanih
situacij in računov za izvedena dela gradbeno obrtniška in instalacijska dela (brez DDV).
(3) Za projekt št. ………. ima ministrstvo v letu 2020 in 2021 predvidena sredstva na proračunski
postavki 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtce oz. na proračunski postavki 437710 –
Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu (skrbnica proračunske postavke je Mira Koren
Mlačnik), kontu 4320 – Investicijski transferi občinam.
(4) V okviru celotne obveznosti ministrstva pri sofinanciranju pogodbene investicije v priznani višini
po Sklepu o sofinanciranju, v skupni višini ………… EUR, je s to pogodbo določen znesek za leto
2020 v višini …………. in za leto 2021 znesek v višini …………….., ki ga ministrstvo prevzema kot
svojo obveznost in zavede v računalniški sistem.
Ministrstvo je zavezano za plačilo za leto 2020. Za leto 2021 bo ministrstvo zavezano za plačilo, ko
bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za 2021 oz. drugi ustrezni predpisi, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna
Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za
plačilo ne bodo izpolnjeni, bo ministrstvo o tem takoj pisno obvestilo občino. Z dnem prejema
obvestila se šteje pogodba za sporazumno razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze te
pogodbe sta ministrstvo in občina dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.
V primeru, da pride do spremembe v državnem proračunu ali finančnem načrtu naročnika, ki
neposredno vpliva na pogodbo, stranki soglašata, da se s sklenitvijo pisnega aneksa k pogodbi, obseg
nabave spremeni tako, da se sorazmerno prilagodi spremembam v državnem proračunu oz.
finančnem načrtu naročnika.
OBVEZNOST MINISTRSTVA
3. člen
Ministrstvo bo po prejemu zahtevanih dokumentov iz 4. člena te pogodbe, pogodbeno dogovorjen
znesek izplačalo 30. dan po uradnem prejemu zahtevka za izplačilo (pravilnega, popolnega in
pravočasnega e-računa z obveznimi prilogami), na transakcijski račun občine.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko ministrstvo v skladu s petim odstavkom 32. člena Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) izvede
izplačilo iz proračuna za plačilo investicijskih sredstev en dan pred dnevom plačila občine, izvajalcu,
če občina ministrstvu predloži 25 (petindvajset) dni pred dnevom plačila izvajalcu pravilno
dokumentacijo v zahtevku za izplačilo (vključno z računi ali drugimi enakovrednimi knjigovodskimi
listinami, razen dokazila o plačilu računa ali druge enakovredne knjigovodske listine). Ministrstvo bo
poravnalo svojo obveznost na transakcijski račun občine številka …………………….…., 1 dan pred
zapadlostjo obveznosti izvajalca. Občina se v tem primeru zavezuje, da bo plačilo izvajalcu izvedla
takoj naslednji dan po prejemu sredstev s strani ministrstva in dokazilo o plačilu računa ali druge
enakovredne knjigovodske listine posredovala ministrstvu v roku 8 (osmih) dni po prejemu sredstev.
Če občina dokazil o plačilu računa ali druge enakovredne knjigovodske listine ne posreduje
ministrstvu v določenem roku, se ji nadaljnja izplačila iz istega naslova zadržijo.
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Ministrstvo se zavezuje občino sproti obveščati o morebitnih spremembah proračuna in finančnega
načrta ministrstva, ki neposredno vplivajo na sklep o sofinanciranju in to pogodbo.
OBVEZNOSTI OBČINE
4. člen
Za izplačilo sredstev sofinanciranja iz proračuna ministrstva po tej pogodbi bo občina v skladu z
dinamiko izvedbe investicije izstavljala ustrezne zahtevke. Poleg zahtevkov mora občina mesečno
dostavljati poročila o poteku investicije obvezno na obrazcih ministrstva, ki so dostopni na spletni
strani: ……………….
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški (gradbeno obrtniška in instalacijska dela) od začetka
izvedbe del do predaje v uporabo in:
– so neposredno povezani z investicijo, ki je bila predmet prijave prijavitelja,
– so potrebni za izvedbo investicije in so v skladu z njenimi cilji,
– so razumni in utemeljeni ter se skladajo z načelom učinkovite, zakonite in gospodarne porabe
sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za
storitve, ki so bile izvedene,
– so nastali in bili s strani upravičenca plačani v okviru obdobja upravičenosti,
– so v skladu z veljavnimi pravili in nacionalnimi predpisi,
– prijavljeni stroški projekta niso in ne bodo povrnjeni iz drugih virov (prepoved dvojnega
financiranja).
Obdobje upravičenosti stroškov (nastanek stroškov: datum opravljene storitve, oziroma dobavljenega
blaga, oziroma izvedene gradnje): investitor lahko prične z gradnjo v letu 2020 ali je gradnja
investicije v teku in se je pričela v letu 2019, zadnji rok za prejem zahtevka / računa v letu 2020 je
20.11.2020 in v letu 2021 je 19.11.2021.
Podlaga za izplačilo sredstev so pravilno, popolno in pravočasno predloženi e-računi z obveznimi
prilogami.
E - računu morajo biti priložene obvezne priloge:
a. sklep o izbiri izvajalca, skladno z določbami veljavnega zakona, ki ureja področje javnih
naročil, je prejemnik sredstev dolžan posredovati ministrstvu le enkrat, in sicer takrat, ko
predloži prvi e- račun, ki se nanaša na izbranega izvajalca,
b. račun oziroma situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika
prejemnika sredstev ter z originalno oznako, da je kopija enaka originalu – dokazilo o
realizaciji del, ki se nanašajo na upravičene stroške.
V primeru, da ministrstvo pri pregledu posredovanega e-računa ugotovi pomanjkljivosti, pozove
prijavitelja k dopolnitvi. Ta je dolžan ustrezno dopolniti oziroma spremeniti e-račun, skladno s
pozivom ter nov e-račun posredovati ministrstvu v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
5. člen
(1) Občina se zavezuje financirati investicijo, ki je predmet sklepa o sofinanciranju in te pogodbe ter
predvidenih dodatkov k pogodbi, v celotnem preostalem obsegu iz svojih virov, do njene polne
vrednosti ter organizacijsko in finančno voditi investicijo v skladu s predpisi do pridobitve
uporabnega dovoljenja.
(2) V primeru nespoštovanja določbe prejšnjega odstavka tega člena, si ministrstvo pridržuje pravico
zadržati sofinancerska sredstva vse do odprave neskladja, pri čemer se višina sredstev in dinamika
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plačil določena v 2. členu te pogodbe, z aneksom k tej pogodbi na novo opredeli, višina sredstev pa
se ne revalorizira.
(3) Sofinanciranje na podlagi ZFO-1 se lahko izvrši, v kolikor je občina, ki je ustanovitelj javne
šole, vrtca tudi investitor investicije po Gradbenemu zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 –
popr.) in tudi lastnik zgrajenega objekta po stvarnopravnih predpisih.
(4) V primeru, da občina preneha biti lastnik grajenega objekta ali dela objekta po stvarnopravnih
predpisih, se sofinanciranje ne izvrši ali se ne izvrši za del, ki ni v občinski lasti.
6. člen
Občina se zavezuje ministrstvo obveščati o morebitnih odstopanjih od predvidenih načinov in rokov
izvedbe investicije ter ministrstvu po zaključku del predložiti projekt izvedenih del (PID – arhitektura
v papirni obliki) in pridobljeno uporabno dovoljenje.
7. člen
(1) Občina se zavezuje sredstva sofinanciranja porabiti izključno za namen po tej pogodbi.
Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev, kadarkoli zahteva od občine vpogled v poslovanje in
dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz te pogodbe in občina je dolžna tej zahtevi
ugoditi.
(2) V primeru nenamenske uporabe sredstev ali druge hujše kršitve pogodbe bo ministrstvo
oblikovalo predlog za revizijski nadzor in zahtevek za vrnitev nakazanih sredstev v višini
nenamensko uporabljenih sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi, ta pogodba pa šteje za razdrto.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena je občina zavezana, da v 15 dneh od prejema zahtevka
za vrnitev nakazanih sredstev, nakaže sredstva v zahtevani višini.
ZAKLJUČNA DOLOČILA
8. člen
Upravičenec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa
pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proračunske možnosti ministrstva. V
primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki
neposredno vplivajo na to pogodbo, in ki niso navedene v 2. in 3. členu te pogodbe, stranki s
sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, to pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
10. člen
Skrbnica pogodbe s strani občine je …………………………………, skrbnica pogodbe s strani
ministrstva je Sabina Čamernik, sekretarka.

4

11. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bi bilo mogoče,
pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.
12. člen

Pogodba je napisana v petih (5) izvodih, od katerih prejme ministrstvo tri (3) izvode, občina pa dva
(2) izvoda. Veljati začne s podpisom obeh pogodbenih strank.
Kraj, dne ………………

Ljubljana, dne ……………..

Občina ………….

Republika Slovenija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

…………………….
ŽUPAN

Dr. Jernej PIKALO
MINISTER

Žig

Žig
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