Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
02.03.2020
Zanimajo me informacije o objavljenem javnem razpisu: Javni razpis za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju
2020 – 2021. Kolikšna je višina sredstev?
Višina sredstev, ki jih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo za
sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo v letih 2020 in 2021, znaša 15.795.800,00
EUR. Obseg sofinancerskih sredstev in dinamika izplačil sta zapisani v 6. točki javnega
razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12, dne 18.2.2020.
Zanima nas kako je z višino sofinanciranja investicij s strani MIZŠ ter kolikšen lastni
delež mora zagotoviti občina prijaviteljica? Kaj predstavlja: Obseg financiranja
upravičenih stroškov investicije se za vsakega posameznega prijavitelja določi skladno
s 24.a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1)?
Odgovor na vaše vprašanje je opisan v Razpisni dokumentaciji, v točki 2.3. in točki 2.4 Navodil
prijaviteljem za pripravo vlog in izpolnjevanje obrazcev (na strani 12 in 13.).
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva.
Z gradnjo smo začeli konec leta 2019. Večina gradnje in dokončanja pa bo v letu 2020
in 2021. V kolikor se prijavimo, mi je jasno, da ne moremo uveljavljati stroškov za nazaj.
Zanima me ali se lahko prijavimo?
V kolikor ste z gradnjo pričeli v letu 2019 (in ne prej), lahko kandidirate na Razpisu 2020-2021.
Predmet sofinanciranja so stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, uveljavljate lahko
vsa GOI dela, ki so nastala od pričetka gradnje naprej.
V razpisu je v poglavju 5 (Upravičeni stroški) navedeno, da se upoštevajo upravičeni
stroški za obseg do največ 9-oddelčne šole, naša šola pa je večja. V razpisu je poleg
tega navedena zgolj vsota - celotna površina prostorov šole, ne pa tudi površine
posameznih prostorov; v našem primeru večamo samo večnamenski prostor, ki je
trenutno celo za 9-oddelčno šolo premajhen.
Sprašujemo se tudi, ali je glede na 7. točko razpisa problem, da bo investicija zaključena
(in plačana) že v letošnjem letu - realizacija v letu 2021 ni predvidena?
V kolikor ste z dozidavo večnamenskega prostora pričeli v letu 2019 (in ne prej), ni ovir za
prijavo na Razpis 2020-2021. Z dozidavo bo povečan večnamenski prostor, kar pomeni, da
zagotavljate manjkajočo šolsko površino, kar je tudi namen zadevnega razpisa in predmet
sofinanciranja. V 5. točki razpisa je opredeljen največji možni obseg GOI del, ki bo predmet
sofinanciranja. Vrednost GOI del izhaja iz površine, zato je določeno, da bo največji možni
znesek sofinanciranja pri investicijah v vrtce tisti, ki ustreza vrednosti GOI del za novogradnjo
6 oddelčnega vrtca (940m2), oziroma 9 oddelčne šole (2.146m2). To pomeni, da je investicija,
ki jo izvaja občina lahko tudi veliko večja (ali manjša), le sofinancerski delež ministrstva ne
more biti večji, kot je izračunan za omenjene površine. Velikost šole ni pomembna, govorimo
o upravičenih stroških investicije, ki v vašem primeru predstavlja novogradnjo cca 120m2 in
obnovo obstoječe jedilnice/večnamenskega prostora cca 80m2.
Primer izračuna sofinancerskega deleža je prikazan v točki 2.3. Navodil prijaviteljem za
pripravo vlog in izpolnjevanje obrazcev (na strani 12 in 13.), ki so sestavni del Razpisne
dokumentacije, objavljene na spletni strani ministrstva.

Ne glede na to, da bo investicija zaključena letos, bo občina v letu 2020 prejela 75% vrednosti
sofinancerskega deleža do katerega je upravičena in preostalih 25% v letu 2021. Takšna
razdelitev/razmerje izhaja iz razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva v letu 2020
(8.885.800 EUR) in 2021 (2.970.000 EUR).
Zanima nas kako si lahko pri normiranih stroških razlagamo postavko b) zunanja
ureditev in priključki? Gre za to, da mi imamo že vse priključke na parceli (gre za
prizidek). Ne vemo pa ali so upravičeni samo stroški do obravnavane parcele ali pa gre
tudi za dovode od jaškov s komunalnimi priključki v sam objekt?
Obrazložitev postavk je razvidna v Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev
in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, ki je sestavni del Razpisne dokumentacije,
objavljene na spletni strani ministrstva. Upravičen strošek je postavka a) - gradbena, obrtniška
in instalacijska dela, ki se opravijo na objektu. Dela iz postavke b) niso upravičeni stroški.
V letu 2020 bomo pričeli z gradnjo novega objekta, v katerem bosta delovala tako vrtec
kot tudi podružnična osnovna šola (POŠ). Na kakšen način naj oblikujemo našo prijavo,
da bo ustrezna za razpis? Koliko razumem, lahko prijavimo samo en projekt, torej samo
vrtec ali samo POŠ? Kljub temu gre v našem primeru za en objekt, za eno projektno
dokumentacijo, za skupne prostore, ki si jih bosta vrtec in POŠ delila.
Odgovor na vaše vprašanje boste našli v točki 2.2. Navodil prijaviteljem za pripravo vlog in
izpolnjevanje obrazcev, ki so sestavni del Razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani
ministrstva. Predvidevam, da bi morali prijaviti investicijo v POŠ znotraj katere se nahaja tudi
vrtec.
Občina se namerava prijaviti za sofinancerska sredstva za izgradnjo nove podružnične
osnovne šole, v kateri smo predvideli 3 oddelke osnovne šole in 4 oddelke vrtca. Zanima
nas, kako se bo taka vloga točkovala oz. izračunal sofinancerski delež. Kateri obrazec
se izpolni, za šole oz. podružnične šole? Naj dodamo, da ima Osnovna šola v svoji
sestavi tudi enoto vrtca.
Odgovor na vaše vprašanje boste našli v točki 2.2. Navodil prijaviteljem za pripravo vlog in
izpolnjevanje obrazcev, ki so sestavni del Razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani
ministrstva.
Obrazci so v .pdf formatu, kako vpisujemo v obrazce?
Obrazci se natisnejo in ročno izpolnijo.
Ali je gradnja nove telovadnice kot prizidek k OŠ predmet oz. opravičen strošek?
Sofinanciranje investicij v telovadnice ni predvideno po Razpisu 2020-2021, kar je tudi
zapisano v 4. točki besedila razpisa.
Občina bo gradila novo telovadnico. Med novo telovadnico in obstoječo osnovno šolo
bo prizidava, ki bo služila za garderobe učencem, skupni prostor druženja pred
začetkom pouka, sanitarije in en kabinet za učitelje strokovnih predmetov. Občina ima
pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje in enoten PZI. Pod kakšnimi pogoji lahko
prijavimo omenjeno prizidavo na Razpis 2020-2021?
Občina lahko prijavi prizidavo garderob, sanitarij, kabineta in skupnega prostora za druženje,
v kolikor so prostori namenjeni šoli in ne telovadnici, kar bo razvidno iz projektne
dokumentacije, ki jo morate predložiti ob prijavi. Skladno z merili razpisa lahko sami približno

ocenite možnosti izbora projekta vaše občine za sofinanciranje ter tudi vsaj približno izračunate
koliko sredstev ministrstva bi lahko prejeli.
Ali je rekonstrukcija strehe v osnovni šoli (popolna porušitev celotnega dotrajanega
ostrešja in izgradnja novega) kot investicija predmet oz. upravičen strošek Razpisa
2020-2021?
Povzetek točke 2.2.Navodil: ˝Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in
novogradnje objektov vrtcev in osnovnih šol v letih 2020 in 2021. Rekonstrukcije in
novogradnje so gradbeni posegi za katere je potrebno predhodno pridobiti gradbeno
dovoljenje. Vzdrževalna dela (tudi celovita), za katerih izvedbo ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, niso predmet sofinanciranja po tem razpisu. Prav tako niso predmet
razpisa zgolj energetske sanacije, obnove kuhinj, kurilnic, menjave notranjega stavbnega
pohištva, menjava elektro in strojnih instalacij, obnova sanitarij, ureditev zunanjih športnih ali
ostalih površin, parkirišč in podobno.˝
V kolikor imate za zadevno novogradnjo ostrešja gradbeno dovoljenje, lahko projekt prijavite
na razpis.

