Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
04.03.2020
Ali lahko prijavitelj osebno dostavi prijavo na sedež ministrstva, dne 23. 03. 2020 do 12.
ure ali je potrebno prijavo poslati s pošto?
Prijavo lahko dostavite po pošti ali osebno, le da bo pravočasno prispela v vložišče ministrstva
kjer se evidentira datum in ura prispetja.
V SOKOL-u so podatki od leta 2018 do leta 2004. Če prav razumem uporabimo za zadnjih
15 let podatke od, vključno, leta 2018 do, vključno, leta 2004.
Pri izračunu povprečnega števila otrok v zadnjih 15-ih letih se upoštevajo podatki od vključno
leta 2004 do vključno leta 2018. Pri izračunu povprečja števila otrok v zadnjih 10-ih letih se pa
upoštevajo podatki od vključno leta 2009 do vključno leta 2018.
Primer izračuna je razviden v točki 2.11. NAVODIL ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije objavljene na spletni strani ministrstva
Občina izvaja energetsko sanacijo Glasbene šole, kjer se poleg energetske sanacije
izvaja tudi rekonstrukcija objekta (zaradi ureditve statike objekta). Pridobljeno je bilo
tudi gradbeno dovoljenje. Energetska sanacija je sofinancirana s strani Ministrstva za
infrastrukturo, dela potekajo na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Vsi stroški
projekta se vodijo na eni skupni proračunski postavki. Gradbena dela so se pričela
izvajati junija 2019, končana bodo spomladi 2021. Rekonstrukcija Glasbene šole spada
v celoti med neupravičene stroške po sofinancerski pogodbi z Ministrstvom za
infrastrukturo, za ta dela je občina izvedla svoje javno naročilo in sklenila izvajalsko
pogodbo. V letu 2019 si je občina za rekonstrukcijo GS pridobila sofinancerska sredstva
po 23. čl. ZFO-1 (povratna in nepovratna).
a) Zanima nas, ali je na Razpis 2020-2021 možno prijaviti GOI dela na rekonstrukciji
Glasbene šole? Prijavili bi stroške rekonstrukcije objekta nastale v letu 2020, za
katere je trenutno predvidno le lastno financiranje, torej iz sredstev proračuna
občine.
Izvedba rekonstrukcije GŠ je investicija, ki ustreza pogojem razpisa. Pridobljena sofinancerska
sredstva Ministrstva za infrastrukturo ne izključujejo možnost pridobitve sofinancerskih
sredstev MIZŠ za isto investicijo, le da pridobljena sredstva obeh ministrstev ne smejo
presegati normirane vrednosti GOI del. Pravilno je, da se prikaže vrednost investicije samo za
GŠ, vrednost ostalih občinskih objektov ni relevantna. Pojasnite tudi ali GŠ deluje v
samostojnem objektu. Upoštevajo se stroški rekonstrukcije, ki so nastali od pričetka gradnje,
torej tudi iz leta 2019. Predvidevam, da ste z rekonstrukcijo pričeli junija 2019. Ob prijavi je
potrebno predložiti projektno dokumentacijo iz katere bo razvidna površina GŠ, ki je predmet
investicije in, ki je podlaga za izračun normirane vrednost GOI del (po cenah ministrstva) in
pripadajočega sofinancerskega deleža MIZŠ
b) V prijavni obrazec je potrebno vpisati tudi osnovne podatke o investiciji in sicer
vrednost GOI del in celotne investicije (projekti, investicijska dokumentacija,
zunanja ureditev, DDV…). Ali se v našem primeru vpiše tu vrednost celotnega
projekta (torej stroškov na vseh objektih, ki so vključeni v projekt ES) ali pa vseh
stroškov, ki se nanašajo samo na rekonstrukcijo Glasbene šole (GOI, projekti,
nadzor, DDV) – brez energetske sanacije šole.
Vpišete samo stroške, ki se nanašajo na GŠ, vključno s stroški energetske sanacije.

V 7. točki javnega razpisa je navedeno, da je treba izplačilo sofinancerskih sredstev
načrtovati v letu 2020 v višini 75 % in v letu 2021 pa 25 %. Kako pa velja za naš primer,
ko bo investicija zaključena v 2020 in stroškov v letu 2021 več ne bo?
Termin zaključka investicije ne vpliva na izplačila sof. sredstev, le-ta se bodo v letu 2020
izplačala v višini 75% vrednosti pripadajočega sof. deleža, ostalih 25% sredstev se lahko
izplača že 4.januarja 2021.
Stopnja rasti ali padca števila učencev GŠ. Ali občina pridobi točke (na primer 40 točki
v primeru, da je stopnja 2% in več) tudi v primeru padca števila ali pa te točke veljajo
samo za stopnje rasti števila učencev?
40 točk pridobi šola, ki izkaže rast vpisa učencev za 2% in več.
Kaj se šteje za ustrezno dokazilo glede leta izgradnje objekta?
Ustrezno dokazilo je vsako dokazilo s katerim je možno potrditi starost objekta
(zemljiškoknjižni izpisek, datum projektne dokumentacije, uporabno dovoljenje, arhivski
podatki, drugo)
Glede Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 nas zanima, če lahko
zahtevano projektno dokumentacijo (DGD in PZI) dostavimo elektronsko na CD-ju? Ali
je potrebno v fizični obliki?
Posredujete nam zadnjo izdelano projektno dokumentacijo in ne obeh. V papirnati/fizični obliki.
Posredujete le načrte arhitekture s tehničnim opisom, brez načrtov strojnih in elektro instalacij
in drugih elaboratov. Iz dokumentacije mora biti razvidno obstoječe stanje objekta in novo
stanje ter v primeru rekonstrukcije tudi tiste načrte, ki izkazujejo, da je načrtovana statična in
protipotresna ojačitev objekta in ne zgolj obnova/vzdrževalna dela.
Pri pripravi vloge na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu smo gledali merila za ocenjevanje in bi samo radi preverili, če je naše
razumevanje pravilno. In sicer v točki I.1 "Razmerje med 10-letnim in 15-letnim
povprečjem rojstev v šolskem okolišu za šolo, ki je predmet investicije. Šolski okoliši
so dostopni na spletni strani ministrstva, v bazi SOKOL." V bazi sokol nato vpišemo
šolski okoliš, prenesemo excel datoteko pod točko 1. Podatki o populaciji otrok za
šolski okoliš (prikaži več) ter pogledamo 10-letno povprečje v tem primeru od leta 2009
do 2018, ter nato še pogledamo povprečje učencev za zadnjih 15 let, se pravi od leta
2004 do 2018. Formula za izračun razmerja se nato postavi: 10-letno / 15-letno povprečje
= X?
Primer izračuna je prikazan v točki 2.11. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV pri
izpolnjevanju obrazca za prijavo vrtca in pri izpolnjevanju obrazca za prijavo osnovne šole.
Nikakor ne prenašate excel datotek iz SOKOL-a pod točko 1, temveč na podlagi podatkov iz
SOKOL-a sami izračunate razmerje in v obrazec vpišete rezultat. Formula za izračun je
pravilna, 10 - letno povprečno število otrok : 15 - letnim povprečjem števila otrok = stopnja rasti
ali padca števila otrok
Pošiljamo poziv za podaljšanje roka za oddajo vlog na javni razpis za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju
2020 – 2021 in vas prosimo za čim prejšnji odgovor!
Rok za oddajo vlog se ne podaljša.

Na JR nameravamo prijaviti rekonstrukcijo ostrešja na OŠ, za kar potrebujemo GD (ne
pridobivamo novih igralnih/učnih površin). Z nameravano investicijo se zagotavlja
statična varnost objekta. Prosimo vas za informacijo, ali se neto površina za potrebe
rekonstrukcije ostrešja izračuna kot na priloženi skici spodaj ali kako drugače.

Da, pri rekonstrukciji ostrešja/podstrešja se upošteva celotna tlorisna površina podstrehe,
čeprav površina ne bo v celoti uporabna/bivalna, zaradi poševnine strehe ob stiku s ploščo.
Pri pregledu Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu
v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 (Ur.l. RS, št. 12/20, z dne
28.02.2020), ugotavljamo, da je eno od meril za izbor investicij za sofinanciranje
neustrezna oz. ni v skladu z zakonodajo, pod katerimi pogoji lahko občina prične z
investicijo (podpiše pogodbo).
Merila za vrtce določajo 45 točk, to je polovico vseh točk, za pripravljenost za izvedbo.
Če se predloži sklenjena pogodba z izvajalcem GOI del, se vlogi dodeli 30 točk, v
nasprotnem 0. Občine lahko sklenejo pogodbe za izvedbo del v primeru, da ima za
navedeno investicijo zagotovljena sredstva (lastna, krediti, sofinanciranje). V primeru,
da ima občina podpisano pogodbo z izvajalcem GOI pomeni, da se bodo sofinancirale
investicije, za katere ima občina že zagotovljena sredstva, saj v nasprotnem niti
pogodbe podpisati ne sme.
Samo merilo – priložena sklenjena pogodba, je neustrezno zastavljeno in preferira
naročnike, kateri že tako imajo sredstva za izvedbo del, v nasprotnem ne bi bila pogodba
podpisana.
Smatramo, da je merilo in posledično delitev sredstev sporna. Sklenjena pogodba,
katero občina predloži do 01.07.2020 bi morala biti pogoj, ne pa merilo.
Pripravljenost investicij na pričetek gradnje je pomembno merilo, saj neposredno vpliva na
realizacijo zagotovljenih proračunskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
ki so namenjena investicijam v vrtce in osnovno šolstvo, predvsem že v letošnjem letu. Izbor
projektov za sofinanciranje, ki ob prijavi na razpis še ne bi imeli vsaj objavljenega razpisa za
izbor izvajalca GOI del, bi pomenilo veliko tveganje, da občina na bo zmogla realizirati izvedbe
GOI del v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal izplačilo pripadajočih sofinancerskih sredstev,
manjka le-teh pa v naslednjem letu, niti pozneje, nikakor ni možno nadomestiti. Občina bi se
tako lahko znašla v situaciji, ko brez prejema pričakovanih sredstev ne bi mogla zaključiti
investicije.
Merila za vrtce ne določajo 45 točk temveč zgolj 15 ali največ 30 točk. Sklenjena pogodba z
izvajalcem GOI del je ustrezno merilo oz. pogoj (predložitev do najkasneje 01.07.2020), in v
skladu z veljavno zakonodajo ni nezakonito. Namen tega merila ni preferiranje občin, ki imajo
dovolj lastnih sredstev temveč pravočasna poraba proračunskih sredstev ministrstva.
Vezano na vsebino 8. točke ''Pogoji za prijavo na razpis'' in sicer izjavo o zaprti finančni
konstrukciji (šesta in sedma alineja točke, ki jo podpiše občina/prijavitelj) vas prosimo
za povratno informacijo ali se šteje, da je finančna konstrukcija ob prijavi projekta na

vaš razpis zaprta, če ima občina za projekt sicer odprt NRP, ob tem, da večina sredstev
za izvedbo v trenutku prijave ni večinoma razporejeno v letih 2020 in 2021? Namerava
pa občina NRP in dinamiko sredstev v letih 2020 in 2021 razporediti, ob pripravi
rebalansa proračuna za leto 2020, upoštevajoč ''pričakovana'' sredstva sofinanciranja s
strani ministrstva in izdelano zadnjo aktualno investicijsko dokumentacijo (IP).
Finančna konstrukcija se šteje za zaprto, če ima občina odprt NRP za projekt, ki je predmet
prijave, obseg sredstev, vključno s sredstvi ministrstva pa omogoča realizacijo. Razumljivo je,
da v tem trenutku NRP še ni usklajen po virih in dinamiki, za črpanje sredstev ministrstva je
dinamiko izvedbe in financiranja potrebno prilagoditi pogojem iz 7. točke Razpisa. Skladno z
zahtevo, da je do najkasneje 01.07.2020 potrebno predložiti sklenjeno pogodbo z izbranim
izvajalcem GOI del, v nasprotnem se izgubi pravica do sofinanciranja, izhaja, da tudi vse ostalo
mora biti urejeno/usklajeno do istega datuma. Skladno s 13. točko Razpisa boste o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog, časa za usklajevanje dokumentacije do
01.07.2020, bo dovolj.
Trenutno imamo v NRP-ju vnešen projekt, ki bi ga prijavili, vendar ni usklajen po virih,
letih in finančno. Torej priložimo izjavo. Kdaj predvidevate morebiten podpis pogodbe,
oziroma sklep o izboru, saj moramo prihodke, spremembo NRP, novelacijo investicijske
dokumentacije sprejeti na Občinskem svetu. Ali moramo poslati potem tudi to in do
kdaj?
Razumljivo je, da NRP še ni usklajen po virih in dinamiki, pomembno pa je, da imate dovolj
sredstev za realizacijo načrtovane investicije (vključno s pričakovanimi sredstvi ministrstva).
Dinamiko izvedbe in financiranja boste morali prilagoditi pogojem iz 7. točke Razpisa. Z ozirom,
da je do najkasneje 01.07.2020 potrebno predložiti sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem
GOI del, pomeni, da je tudi vse ostalo potrebno imeti urejeno do takrat, tudi dinamiko v NRP.
Podpis pogodbe bo možen takoj po predložitvi vseh zahtevanih dokumentov in usklajenega
NRP, najkasneje do 01.07.2020. Skladno s 13. točko Razpisa boste o izidu razpisa obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Odpiranje vlog bo 24.03.2020.

