Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
03.03.2020
Ali je DDV po Razpisu 2020-2021 upravičen strošek?
Ne, DDV ne spada med upravičene stroške.
Končali smo novogradnjo 4- oddelčnega vrtca, začeli smo januarja 2019. V razpisu je
navedeno, da mora upravičenec realizirati 50% upravičenih stroškov v 2020 in 50% v
2021. Glede na navedeno - v 2021 ne bomo imeli obveznosti. GOI dela smo zaključili
konec januarja, oprema bo dobavljena do 15.3., pripravljamo PID-e, vloga za uporabno
bo vložena ta teden, končna situacija še ni izstavljena. Ali to pomeni da ne moremo
kandidirati na razpisu?
V kolikor ste z dozidavo večnamenskega prostora pričeli v letu 2019 (in ne prej), ni ovir za
prijavo na razpis. Ne glede na to, da bo investicija zaključena letos, bo občina v letu 2020
prejela 50% vrednosti sofinancerskega deleža do katerega je upravičena in preostalih 50% v
letu 2021. Takšna razdelitev/razmerje izhaja iz razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva
v letu 2020 (1.970.000,00 EUR) in 2021 (1.970.000,00 EUR).
Izvajalec je npr. pričel z gradnjo/dobavo opreme, ipd. po datumu 1.7.2019, investicija pa
je trenutno v fazi zaključevanja. Splošno vprašanje: kdaj je moral izvajalec izdati račun,
da je občina po tem razpisu upravičena do sofinanciranja. Ali je bil račun izvajalca lahko
izdan pred 1.1.2020, od občine pa plačan v letu 2020, da bi po tem razpisu ustrezal
pogojem sofinanciranja ? In še vprašanje, če je izvajalec pričel z gradnjo npr. v mesecu
maju 2019, zadnji račun za izvedbo del pa je/bo izdal v letu 2020, ali bi bila občina (ob
izpolnitvi vseh ostalih pogojev) po tem razpisu upravičena do sofinanciranja takega
računa ?
Pomembno je, da se investicija ni pričela pred letom 2019. Za sofinanciranje se bodo
upoštevali vsi računi/situacije, ki so bili izdani v letu 2019 in/ali v letu 2020.
Občina je z investicijo gradnje osnovne šole začela že v letu 2019 in jo bo zaključila v
letu 2020. V Javnem razpisu pod točko 8. je sicer navedeno, da gradnje, ki so v teku, se
niso smele pričeti pred letom 2019, vendar je v vzorcu pogodbe v 4.členu navedeno:
Obdobje upravičenosti stroškov…: investitor lahko prične z gradnjo v letu 2020 ali je
gradnja investicije v teku in se je pričela v letu 2019, vendar ne pred 1.7.2019…V našem
primeru je sicer pogodba z izbranim izvajalcem bila sklenjena pred tem datumom
(26.6.2019), uvedba v delo pa je bila 10.7.2019. Ali po tem takem izpolnjujemo pogoj za
prijavo ?
in
Prosim za pojasnilo, kateri pogoj je pravi. V točki 8. – Pogoji za prijavo na razpis je
določen pogoj, da se mora gradnja pričeti v letu 2020, gradnje ki so v teku pa se niso
smele pričeti pred letom 2019. V vzorcu pogodbe o sofinanciranju operacije, ki je
priložena pa je v 4. členu pogodbe zapisano, da »je gradnja investicije v teku in se je
pričela v letu 2019, vendar ne pred 1.7.2019«.
Odkrili ste napako v pogodbi, ki jo bomo popravili, korigirano pogodbo pa znova objavili na
spletni strani ministrstva, kjer je objavljena celotna dokumentacija razpisa. Del besedila v 4.
členu: ˝vendar ne pred 1.7.2019˝, se črta.
Pravi pogoj za prijavo na razpis je:

- da se bo investicija pričela v letu 2020 (po možnosti čim prej), ker do novembra 2020 mora
biti izveden zadosten obseg GOI del, ki bo omogočal izplačilo sofinancerskih sredstev
ministrstva v letu 2020. V kolikor investicija ne bi imela zadostne realizacije, ne bo možno
izplačati vseh predvidenih sof. sredstev v letu 2020, manjkajoče izplačilo pa ni možno
zagotoviti v naslednjem proračunskem letu.
ali
- da se je investicija pričela v letu 2019 (kadar koli).
Posredujemo vprašanje vezano na Ostala dokazila - točka 11 – Izdelano projektno
dokumentacijo (PZI) na podlagi katere se bo izvajala rekonstrukcija – predložiti načrte
arhitekture in tehnične prikaze temeljev, tlorisov, ostrešja, strehe, prerezov in fasad in
sicer ali je glede na to, da načrtujemo izvedbo investicije po pogodbenih določilih na
ključ, kjer bomo izbranega izvajalca zavezali k izdelavi PZI dokumentacije potrebno že
v sami vlogi na javni razpis predložiti navedeno PZI dokumentacijo.
Predložiti je potrebno zadnjo izdelano projektno dokumentacijo, ki izkazuje predmet investicije,
obseg investicije, površine, ki so predmet obdelave, tehnični opis.... V kolikor PZI
dokumentacija še ni izdelana, se obvezno predloži DGD dokumentacija, brez katere niste
mogli pridobiti gradbenega dovoljenja, brez gradbenega dovoljenja pa ni izpolnjen osnovni
pogoj za prijavo projekta na zadevni razpis.
Prosimo za informacijo, glede rubrike 1.3-Demografske posebnosti – obstoj šolstva
narodnosti. V naši občini se namreč nahaja izpostava Azilnega doma Ljubljana, v
katerem so družine, ki imajo otroke, ki obiskujejo osnovno šolo, za dograditev katere
se bo občina prijavila na navedeni razpis. Zanima nas ali se lahko navedene učence
drugih narodnosti upošteva, kot demografsko posebnost.
Vrednotenje demografske posebnosti - obstoj šolstva narodnosti, izhaja iz izvajanja
dvojezičnega pouka na narodnostno mešanih območjih - madžarska in italijanska narodna
skupnost. Ostale občine niso upravičene do vrednotenja po merilu demografske posebnosti.

