Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
09.03.2020
Ponovno objavljamo 49. vprašanje in dopolnjen odgovor:
Občina se namerava prijaviti na razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih. Pri pregledu
Meril /II.Pripravljenost na investicijo je zapisano, da za prejem 15 točk, mora biti
objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del. Zanima nas, ali kot dokazilo o objavi javnega
razpisa zadostuje predhodno informativno obvestilo (54.čl.ZJN), ki v sklopu postopka
javnega naročila omogoča skrajšanje roka za oddajo ponudb.
Predhodno infomativno obvestilo ni dokazilo o objavi javnega razpisa. Prijavitelj mora objaviti
Obvestilo o naročilu (EU-2) oz. Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 SL) v primeru, da se naročilo ne oddaja po odprtem postopku.
Potrebno je predložiti št. JN iz Portala JN (šestmestna številka JN in letnica objave, s katero
se lahko na Portalu JN preveri v kakšni fazi je postopek).
Ter nova vprašanja:
Pred letom 2019 je bil vrtec 3 oddelčni, s pogodbo in izvedeno 1. fazo je postal 4
oddelčni, z izvedbo 2. faze bo vrtec 5 oddelčni – za prijavo upoštevamo površino za 5
oddelčni vrtec?
Prijavite površino, ki jo dejansko, z gradbenim dovoljenjem, povečujete. Ali z gradnjo
zagotavljate dodatne oddelke ali druge normativne površine iz Pravilnika ni pomembno. V
vašem primeru gre za dozidavo dveh igralnic (in pripadajočih komunikacijskih in drugih
površin) v skupni površini 149,50 m2.
Del investicije predstavlja rekonstrukcija oz. adaptacija kuhinje in tehničnih prostorov
v površini 112,66 m2.
Pozorni bodite na izraz rekonstrukcija (ki je razložen v 4. točki Razpisa) in adaptacija.
Pomembno je, da ne gre za obnovo površin, za katere gradbenega dovoljenja ne potrebujete.
Stroški adaptacij niso predmet sofinanciranja. Če torej v sklopu dozidave dveh oddelkov samo
obnavljate obstoječo kuhinjo, površine kuhinje pri sofinanciranju ne bomo upoštevali. Če gre
za rekonstrukcijo kuhinje, za katero imate pridobljeno gradbeno dovoljenje, potem upoštevate
112,66 m2
Skladno s Pravilnikom znaša normativna površina za 5 oddelčni vrtec 780 m2. Ali
koeficient glede na obseg gradnje upoštevamo normativno površino za 5 oddelčni
vrtec, t.j. v našem primeru potem 1,24?
V vašem primeru za novogradnjo upoštevate 149,50 m2 in jo pomnožite z normirano ceno za
novogradnjo (1.024,74 za leto 2020) in ustreznim koeficientom, za rekonstrukcijo upoštevate
112,66 m2 in jo pomnožite z normirano ceno za rekonstrukcijo (716,83 za leto 2020) in
ustreznim koeficientom. Seštevek obeh zneskov pomnožite s procentom obsega
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (v vašem primeru je ta 80%). In dobili boste
najvišjo možno vrednost sofinanciranja (le ta se po pregledu projektne dokumentacije lahko
zniža, v kolikor gre za neupravičene površine ali izvedena dela).

K obstoječemu vrtcu se bosta dozidali 2 igralnici v površini 149,11 m2 – ali lahko to
smatramo kot novogradnjo?
Izraz je razložen v 4. točki razpisa, dozidava dveh učilnic je novogradnja.
Izračunana upravičena vrednost presega vrednost investicije, ki znaša 398.842,67 € brez
DDV, od tega znaša vrednost GOI del 295.651,49 € brez DDV – iz tega izhaja, da je občina
upravičena do 236.521,19 sofinancerskih sredstev (koeficient razvitosti ter obseg
sofinanciranja: 1,04  80 %)? Ali pravilno tolmačimo izračun upravičenih stroškov ter
višine sofinanciranja:
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo na osnovi izstavljenih dejanskih situacij (računov) za
opravljena GOI dela do višine najvišje pripadajoče vrednosti sofinanciranja (torej manj ali
enako, ne pa več kot vam pripada).

