Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
10.03.2020
Ponovno objavljamo 43. vprašanje, ker je bil odgovor ponesreči napačen:
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 ni ustrezen. Merilo I.2. pravi:
Dodelitev točk je namenjena občinam, ki so zaradi potrebe vključitve večjega števila otrok med
šolskim letom (od 1.9.2019 do 31. 12. 2019) sprejele sklep o povečanem normativu.
Ter nova vprašanja:
Pri investiciji imamo nekaj rekonstrukcije in nekaj nadgradnje. Dejanski stroški
nadgradnje so višji, kot so priznani po razpisu, pri rekonstrukciji pa so dejanski stroški
nižji od priznanih. Skupni stroški investicije so minimalno višji od priznanih po razpisu.
Prosim vas za usmeritev, kako v tem primeru izračunamo dovoljen obseg sofinanciranja
– ali na priznane stroške skupne investicije ali za nadgradnjo po priznanih, za
rekonstrukcijo pa po dejanskih stroških?
Občina si lahko zgolj informativno izračuna pripadajoči sofinancerski delež, sicer je to naša
naloga, ki jo bomo opravili, ko prejmemo vlogo in preverimo koliko m2 rekonstrukcije in koliko
m2 novogradnje je upravičenih za sofinanciranje, nato pa po normiranih cenah izračunali
upravičeno vrednost GOI del in pripadajoči sofinancerski delež. V kolikor so (ali bodo) dejanski
stroški GOI del nižji od vrednosti GOI del, ki jih bomo izračunali po cenah MIZŠ, se seveda
upošteva nižja, dejanska vrednost.
V kolikor seštevek površin novogradnje in rekonstrukcije ne presega mejne vrednosti (940 m2
za vrtce in 2.146 m2 za šole), pri informativnem izračunu upoštevate vso površino, v
nasprotnem pa samo mejno površino. Površino novogradnje pomnožite z normirano ceno za
novogradnjo (1.024,74 za leto 2020) in ustreznim koeficientom izhajajočim iz površine ter
površino rekonstrukcije pomnožite z normirano ceno za rekonstrukcijo (716,83 za leto 2020)
in ustreznim koeficientom izhajajočim iz površine. Seštevek obeh zneskov pomnožite s
procentom obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za vašo občino 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).
Način je podrobno opisan v točki 2.3 Navodil prijaviteljem za pripravo vlog in izpolnjevanje
obrazcev.
Vezano na določbe razpisa, da investicije v telovadnice niso premete razpisa vas prosim
za povratno informacijo kako ravnati v primeru, da se v projektu npr: izgradnji prizidka
prepletajo vsebine izgradnje dodatnih prostorov za šolo in telovadnica (vadbeni
prostori), ob tem, da se pred izgradnjo takšnega prizidka del objekta poruši in izkoplje
gradbeno jamo.
V konkretnem primeru, kjer skupni prizidek znaša cca 2.000 m2 neto površin je od tega:
Cca 850 m2 prostorov velike in male telovadnice s spremljajočimi prostori (1. in drugo
nadstropje prizidka), kletni prostori, pritličje in končna terasna etaža, kjer se bodo

nahajali ostali šolski prostori, učilnice, hodniki, jedilnica, pa prostori, ki po razpisu
predstavljajo upravičen strošek, kar skupaj znaša 1.150 neto tlorisnih površin.
Za sofinanciranje se upošteva neto notranja površina zgrajenih (in/ali rekonstruiranih)
prostorov za potrebe šole (ali vrtca). Površine telovadnice in spremljajočih prostorov
telovadnice se ne upoštevajo pri izračunu sofinancerskega deleža. V vašem primeru,
predvidevam, da je 1.150m2 upravičenih za sofinanciranje. Površino bomo preverili po
prejemu vloge, oziroma projektne in investicijske dokumentacije.
Prosim vas za povratno informacijo na kakšen način oz. deležu se v konkretnem primeru
lahko upoštevajo stroški rušitve in izkopa gradbene jame kot upravičeni stroški
investicije?
Predmet sofinanciranja so GOI dela, rušitvena dela niso predmet sofinanciranja.
Vprašanje vezano na realizacijo 75% upravičenih stroškov v letu 2020: V konkretnem
primeru je npr: upravičenih 1.150 m2 neto tlorisnih površin, kar verjetno pomeni, da
mora biti v letu 2020 zgrajenih vsaj 862 m2 neto tlorisnih površin, preračunano na
upravičene stroške po normiranih cenah ministrstva za oddajo zahtevka in priložena
situacija, ki bo najverjetneje višja oz. po tržnih cenah doseženih na JN?
Odgovor je: praviloma, da. Vendar ni nujno, da se izvede 75% načrtovane gradnje (v vašem
primeru 862m2), pomembna bo vrednost situacije izvajalca. V kolikor bo dejanska vrednost
gradnje po m2 višja od vrednosti GOI /m2 po cenah ministrstva, potem lahko realizirate tudi
manj m2, kot bi jih praviloma morali. Višina situacije je tista, ki določa obseg izplačil.
Občina Cankova se prijavlja na javni razpis za sofinanciranje izgradnje vrtca, vendar je
razpisan dokumentacija na naslovu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnirazpis-za-sofinanciranje-investicij-v-vrtcih-in-osnovnem-solstvu-v-republiki-slovenijiv-proracunskem-obdobju-2020-2021/ samo v pdf obliki. Ali je mogoče dobiti
dokumentacijo (prijavne obrazce) v word obliki?
Prijavnih obrazcev ni možno izpolnjevati v Word obliki. Obrazce v pdf obliki, natisnete in ročno
vpišete potrebne podatke.
Prijavili bomo novogradnjo podružnične osnovne šole s 4 razredi OŠ in 3 igralnicami
vrtca v eni stavbi, skupaj s kuhinjo in spremljajočimi prostori. Zanima nas, kateri šolski
okoliš izberemo, matično OŠ , podružnično OŠ ali oboje?
V primeru prijave novogradnje podružnične osnovne šole, izberete samo šolski okoliš zadevne
POŠ in ne tudi matične šole ali morebiti še šolske okoliše drugih podružnic.
V kolikor bi gradili matično osnovno šolo potem bi bilo logično, da se upoštevajo tudi šolski
okoliši vseh podružnic, iz katerih učenci prihajajo (prej ali slej) na matično šolo.
V nasprotnem primeru ta logika ne vzdrži.
Glede na to, da bomo prijavili na obrazih za OŠ nas zanima ali se pri obsegu načrtovane
investicije, površine vpisujejo za celotno novogradnjo, ki vsebuje tako šolski, kot
predšolski del?
Vpišete podatke za celotno novogradnjo, ki vsebuje tako šolski, kot predšolski del, v kolikor so
vsi prostori združeni ˝pod isto streho˝, kar bo razvidno iz projektne dokumentacije, ki mora biti
priložena ob prijavi. O utemeljenosti prijave in obravnave celotne investicije bo presojala
razpisna komisija.

75% upravičenih stroškov pomeni, da moramo v letu 2020 še sami zagotoviti 25 %
upravičenih stroškov, morebitne neupravičene stroške in DDV za celoto?
V letu 2020 mora občina zagotoviti toliko sredstev, da bo zaprta finančna konstrukcija glede
na predviden obseg del. DDV ni predmet sofinanciranja, zato je to znesek, ki ga vsekakor
zagotovi občina.
Rok za prijavo na razpis je 23. 3. 2020. Na Skupnost občin Slovenije smo v zvezi z
navedenim rokom prejeli pobudo občine, da glede na situacijo, v kateri se sedaj nahaja
Slovenija in da je otežkočeno pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, saj so prioritete
državnih organov vezane na pojav korona virusa, da se rok za prijavo na javni razpis
podaljša vsaj do 15. 4. 2020.
Rok za oddajo vlog je postavljen z namenom, da se sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce
in osnovno šolstvo po predmetnem javnem razpisu porabijo po sprejeti dinamiki veljavnega
proračuna RS v letih 2020 in 2021. Morebitnih neporabljenih sredstev ne bo možno prenašati
v naslednja leta.
Za zagotovitev realizacije proračunskih sredstev ministrstva v letu 2020 in v izogib
nevšečnostim, ki bi nastale ob morebitnem podaljšanju izvedbe javnega razpisa ter posledično
neizplačilu sofinancerskih sredstev ministrstva zaradi časovnih zakasnitev izvedb investicij,
roka za oddajo vlog na predmetni javni razpis ne moremo podaljšati.
Občina gre v dozidavo in delno tudi rekonstrukcijo osnovne šole. V okviru zadevnega
javnega zavoda deluje tudi enota vrtca. Investicija poleg prostorov za osnovnošolsko
izobraževanje zajema tudi pridobitev dveh igralnic s spremljajočimi prostori za
delovanje vrtca. Kako je v tem primeru s prijavo? Ali se poleg investicija v osnovno šolo
lahko prijavi tudi kvadratura za pridobitev novih, dodatnih prostorov za vrtec?
Vpišete podatke za celotno novogradnjo, ki vsebuje tako šolski kot predšolski del, v kolikor so
vsi prostori združeni ˝pod isto streho˝, kar bo razvidno iz projektne dokumentacije, ki mora biti
priložena ob prijavi. O utemeljenosti prijave in obravnave celotne investicije bo presojala
razpisna komisija. Investicija se bo obravnavala po pretežnem namenu.

