Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
28.02.2020
Zanima nas kako je bil pri razpisu objavljenem na spletni strani
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-investicij-vvrtcih-in-osnovnem-solstvu-v-republiki-sloveniji-v-proracunskem-obdobju-2020-2021/ ,
upoštevan 24. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), ki med drugim govori:
(2) Obmejna problemska območja so prednostna območja vseh razvojnih politik.
Proračunski uporabniki upoštevajo obmejna problemska območja pri pripravi
sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajajo na območju
cele države. Del finančnih sredstev namenijo za vlagatelje iz obmejnih problemskih
območij ali določijo projektom iz teh območij dodatne točke pri izboru.
Menimo, da bi v skladu s tem Zakonom, ter z 11. členom Uredbe o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19) in Uredbe o
določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17),
morale biti dodatne točke kot so za občine v Triglavskem narodnem parku, tudi točke
za občine , ki so določene kot obmejna problemska območja.
Predlagamo, da se besedilo razpisa ustrezno prilagodi z zgoraj navedeno veljavno
zakonodajo.
Zahvaljujemo se vam za opozorilo, zadevni zakon po pomoti ni bil upoštevan, besedilo Razpisa
2020-2021 bomo v najkrajšem možnem času dopolnili z omenjeno zakonodajo in tako
zagotovili ustrezno/pravično vrednotenje prijavljenih projektov.
Omenjena dopolnitev ne vpliva na druga določila razpisa.
V zvezi z javnim razpisom me zanima ali je mogoče prijaviti tudi investicije, ki so se
začele in bodo končane v letošnjem letu in tako ni predvideno, da bi (v primeru gradnje
OŠ) 25% sredstev črpale v letu 2021?
Ne glede na termin zaključka investicije se sofinancerska sredstva ministrstva za investicije v
osnovno šolstvo razdelijo vsem prejemnikom v istem razmerju: 75% (v letu 2020) : 25% (v letu
2021).
Prilagajanja niso možna, pravila so za vse občine enaka, obsega proračunskih sredstev
ministrstva pa ni možno spreminjati, niti prenašati. V vašem primeru bi 25% pripadajočih
sredstev lahko prejeli 2. januarja 2021.

