Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
05.03.2020
V okviru projekta se npr: ruši prizidek v obsegu skupaj 980m2 in se zgradi nov prizidek
v obsegu 2.000 m2. Koliko kvadratov se po javnem razpisu prizna pri izračunu za
sofinanciranje?
Pri izračunu sofinancerskega deleža za investicijo v OŠ se upošteva normativna površina do
največ 2.146m2, pri investicijah v vrtce pa normativna površina do največ 940m2.
V vašem primeru se upošteva vseh 2.000m2, v kolikor je načrtovana gradnja šolskih prostorov,
v kolikor načrtujete gradnjo za potrebe vrtca se upošteva 940m2.
Ali se bo ta razpis še ponovil v tem ali naslednjem letu?
Ne, razpisa ni možno ponoviti, ker je predhodno potrebno zagotoviti sredstva MIZŠ za ta namen. S
sprejetim proračunom za leti 2020 in 2021 so bila zagotovljena sredstva zgolj za zadevni razpis.
Naslednji, nov razpis bi predvidoma lahko načrtovali od leta 2022 naprej, kar bo predmet obravnave ob
sprejemanju proračuna za leti 2022/23.

V primeru, da bi se s projektom za katerega bi oddali vlogo za sofinanciranje na vaš
razpis, prijavili tudi na razpis Eko sklada za pridobitev spodbude po Javnem pozivu
72SUB-sNESLS19 za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj
nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (kjer se sofinanciranje dodeljuje
na m2/novogradnje) nas zanima na kakšen način se obravnavajo tovrstna sredstva oz.
ali se oba sofinanciranja v tem primeru izključujeta (vidik ne/dovoljenega dvojnega
sofinanciranja upravičenih stroškov) ali ne?
V 5. točki javnega razpisa je določeno kaj so upravičeni stroški in da se obseg financiranja
upravičenih stroškov investicije za vsakega posameznega prijavitelja določi skladno s 24.
a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V kolikor občini na podlagi citirane določbe
ZFO-1 pripada manjši delež kot 100%, lahko občina razliko do celotnega pokritja upravičenih
stroškov zagotovi iz katerega koli drugega vira. Delež upravičenih stroškov, ki bo sofinanciran
na podali predmetnega razpisa, občina ne sme dobiti povrnjen iz drugih virov (prepoved
dvojnega financiranja).
Zanima me merilo: 1.2. Občina ima oddelke s povečanim normativom. Upoštevajo se
sklepi o povečanem normativu, ki so bilo sprejeti od 01.09.2019 do 31.12.2019. Naša
občina potrjuje oblikovanje oddelkov in sistemizacijo delovnih mest za naslednje
šolsko leto po izvedbi razpisa za vpis otrok v vrtec (meseca aprila) in pred začetkom
šolskega leta (01.09.2019), saj sicer organizacija dela v vrtcu ni mogoča. Imamo sklep,
ki potrjuje zvišane normative za šolsko leto 2019-20 z dne 5.7.2019.
Ali lahko uveljavljamo točke za povečan normativ?
Ne morete uveljavljati povečanega normativa, skladno z merilom št. I.2. se upoštevajo tisti
sklepi, ki so bili sprejeti v obdobju od 1.9.2019 do 31.12.2019.
Rok za prijavo: za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na ministrstvo do vključno
23.03.2020 do 12.ure. Ali to pomeni, da pošiljke oddane na pošto dne 23.3.2020 do 12
ure, kar potrjuje štampiljka pošte , NE štejejo za pravočasne?
Tako je, štampiljka pošte ne šteje za pravočasno. Ključno je, da so vse vloge do 23.03.2020
do 12 ure na našem naslovu, 24.03.2020 se začne že odpiranje vlog.

Demografska slika: razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem rojstev v šolskem
okolišu – podatki iz baze SOKOL. Ali tu upoštevamo samo podatke za šolo, ki je predmet
investicije ali štejemo v šolski okoliš tudi podružnične šole, čeprav se investicija nanaša
le na matično šolo?
V šolski okoliš štejete vse šole, tudi podružnične, vendar samo tiste, iz katerih učenci pridejo
na matično šolo v 4., 5., 6. ali 7. razredu. V primeru obstoja 9-letne podružnične osnovne šole,
se šolski okoliš zadevne POŠ ne prišteva k šolskem okolišu matične šole.
V bazi SOKOL so podatki o številu rojenih v letih od 2004 – 2018. Ali v prijavni obrazec
vpišemo razmerje med številom rojstev v 10 letih in 15 letih npr. med 396 in 256, ki je
0,6464 ali pa je potrebno najprej izračunati povprečje rojstev v 15 letih (396/15 = 26,4) in
10 letih (256/10= 25,6) in potem izračunati razmerje, ki je 0,9696? Kateri izračun je pravi?
Za izračun padca/rasti je najprej potrebno izračunati povprečje rojstev v 10 letih (256/10= 25,6)
in 15 letih (396/15 = 26,4)in potem izračunati razmerje, ki je 0,9696. Izračunano razmerje
izkazuje demografsko rast, za kar bo projekt upravičen do 6 točk.
Ali je potrebno v vrednost celotne investicije všteti tudi opremo, ki pa ni predmet
sofinanciranja? Nakup opreme načrtujemo postopno v prihodnjih letih, po končani
rekonstrukciji, saj bomo finančno tako veliko investicijo (75 % upravičenih stroškov
investicije v 2020) težko zmogli. Ali lahko opremo v tej prijavi izpustimo in je ne štejemo
v vrednost celotne investicije?
V okence 'Vrednost GOI del' vpišete samo vrednost GOI del, ki so opravičen strošek in bodo
sofinancirana (z in brez DDV).
V okence 'Vrednost celotne investicije, vključno z opremo, stroški projektne in investicijske
dokumentacije, inženiringom in zunanjo ureditvijo' vpišete kot navedeno, ne glede na to, kdaj
bodo ostala dela/nakup izvedena.
Investicija obsega rekonstrukcijo enega dela šole v izmeri 1.300 m2. Celotna šola
obsega nekaj čez 3.000 m2 in ima letos 10 oddelkov. Kaj v tem primeru pomeni
»upravičeni stroški za obseg do največ 9-oddelčne osnovne šole v izmeri 2.146 m2«?
Površine ne presegamo, kako pa je z oddelki?
Upravičen strošek so GOI dela, ki bodo izvedena na površini 1.300m2. V primeru, da bi izvajali
GOI dela na površini 3.000m2, bi pri izračunu pripadajočih sofinancerskih sredstev ministrstva
upoštevali vrednost GOI del, ki so potrebna za rekonstrukcijo 2.146m2. To je zgornja meja
površine, ki jo ministrstvo upošteva pri izračunu sofinancerskega deleža za investicije v
osnovne šole.
Izraz 9-oddelčna šola (in 6 oddelčni vrtec) je samo razlaga oz. utemeljitev izbrane mejne
kvadrature.
Ali so normirane vrednosti višine naložb v NETO ali BRUTO zneskih
Vrednosti so v neto zneskih, brez DDV.
Občina ima sprejet sklep za oddelke s povečanim normativom v vrtcu, sicer sprejet
27.02.2019. Sklep je stalen in velja do preklica. Ali se omenjeni sklep upošteva kot
skladen oziroma ustrezen pod točko 1.2. pri merilih razpisa?
Sklep je ustrezen.

Občina izvaja novogradnjo dveh igralnic, k že obstoječemu vrtcu. Ali omenjeni projekt
smatramo kot celovito novogradnjo?
Za celovito novogradnjo se šteje samo povsem nov objekt.
Glede dikcije »Občina ima oddelke vrtca, ki delujejo v nenamenskem objektu« vas
sprašujemo, ali je vprašanje vezano za dejanski vrtec, kateri je predmet prijave, ali je
dikcija splošna in velja za več oddelkov vrtca v nenamenskem oddelku, po vsej občini?
Velja za vse vrtce v nenamenskih objektih v občini.
Občina zaključuje izvedbo GOI del investicije v avgustu 2020. Ali lahko predvidimo
sofinanciranje v letu 2020 v celoti? Ali je potrebno sofinanciranje v celoti, razdeliti na
2020 in 2021?
Termin zaključka investicije ne vpliva na izplačila sofinancerskih 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.
Ali se lahko izdelana projektna dokumentacija (DGD) zaradi obsežnosti predloži na CDju?
Dokumentacijo potrebujemo v fizični obliki. Posredujete nam le načrte arhitekture s tehničnim
opisom. Iz dokumentacije morajo biti razvidni vsi gradbeni posegi, v primeru rekonstrukcije
(statične in protipotresne ojačitve objekta) tudi tiste načrte, ki izkazujejo, da ne gre zgolj za
obnovo/vzdrževalna dela.

