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Zadeva: POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI DIJAŠKIH DOMOV V 
LETU 2022 (IVD DD 2022)

V skladu s tretjim odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI) se iz sredstev državnega proračuna 
zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za poklicne, srednje 
tehniške in druge strokovne šole, gimnazije in višje strokovne šole, domove za učence in 
dijaške domove za vzgojno dejavnost ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) je v skladu z določili
ZOFVI v okviru svojega letnega finančnega načrta zagotovilo sredstva na proračunskih 
postavkah, namenjenih investicijskemu vzdrževanju v zgoraj navedenih javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodih.

S sklepom št. 4110-2/2022/1 z dne 4.1.2022 je ministrica imenovala Komisijo za pripravo 
Programa za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, projekte opremljanja in 
intervencijske primere za Sektor za investicije v predšolsko in šolsko infrastrukturo v letu 2022
(v nadaljevanju: Komisija), ki je v skladu z veljavno zakonodajo pripravila potrebno gradivo za 
izvedbo načina financiranja investicijskega vzdrževanja in obnove nepremičnin in opreme za 
javne vzgojno-izobraževalne zavode v Republiki Sloveniji.

Sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov in opreme se bodo razdelila na 
podlagi 2. točke prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, v 
nadaljevanju: PPIP) - pogoji za dodelitev sredstev so urejeni s Protokolom za izvedbo 
investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, rednega vzdrževanja objektov in opreme, 
projektov opremljanja in interventnih del v letu 2022 (v nadaljevanju: Protokol 2022) in 
Sklepom o potrditvi pogojev in meril investicijskega vzdrževanja objektov in opreme dijaških 
domov za leto 2022 (IVD DD 2022) (v nadaljevanju: Sklep o potrditvi pogojev in meril). Sredstva 
za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov in opreme se bodo razdelila ob smiselni 
uporabi določil 12. poglavja PPIP, ki ureja postopek dodelitve sredstev subvencij, posojil in 
drugih oblik sofinanciranj iz državnega proračuna.

DIJAŠKI DOMOVI
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POVABILO K ODDAJI VLOG

S predmetnim pozivom ministrstvo poziva vse dijaške domove, katerih ustanovitelj je država (v 
nadaljevanju: zavodi), k oddaji vlog za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih 
del na objektih in opremi, ki jih uporabljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Dodelitev sredstev za investicijsko vzdrževalna dela na objektih in opremi zavodov se bo 
izvedla na podlagi analize prejetih vlog navedenih zavodov v skladu s Sklepom o potrditvi 
pogojev in meril.

Predmet financiranja so investicijsko vzdrževalna dela na objektih in opremi zavodov.

Po tem pozivu se za investicijsko vzdrževalna dela štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v 
dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa investicijsko vzdrževalna dela, ki 
skladno z gradbenimi predpisi pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in 
obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, zamenjavo posameznih dotrajanih 
konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji (41. točka 1. odstavka 3. člena 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20, 15/21-ZDUOP in 199/21-
GZ-1).

VIŠINA SREDSTEV

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022 so zagotovljena na proračunski 
postavki 239110 – Investicijsko vzdrževanje DD, projekt št. 3330-21-8268 – Investicijsko 
vzdrževanje dijaških domov 2022-2026, kontu 4323, v skupni višini 1.500.000,00 EUR.

Zagotovljena sredstva so vezana na proračunske možnosti ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na 
predvidena sredstva, se sredstva ustrezno prilagodijo spremembam v državnem proračunu 
oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Posamezen zavod se lahko na predmetni poziv odzove samo z eno vlogo, ki pa lahko vsebuje 
več različnih del, ločenih po sklopih in ki bo, ne glede na vrednost ocenjenih del, podano v 
vlogi zavoda, s strani ministrstva financirana največ do višine 80.000,00 EUR (z DDV). Zavod, 
ki želi pridobiti sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu, katerih skupna 
vrednost presega 80.000,00 EUR (z DDV), mora imeti zagotovljene vse vire financiranja in le-te 
prikazane v tabeli DIIP, na podlagi katerih bo lahko zaključil investicijska vzdrževalna dela v 
predvidenem obsegu. Finančna konstrukcija mora biti v celoti zaključena, ob upoštevanju 
omejitev po tem pozivu.

Komisija bo kot dokazila k vlogi upoštevala elaborate, slikovno gradivo, utemeljitev s strani 
zavoda, odločbe pristojnih inšpekcijskih organov idr. ter po potrebi tudi sama opravila ogled 
objekta.

Ministrstvo bo sofinanciralo investicijsko vzdrževalna dela tudi zavodom, ki so del sredstev 
sposobni zagotoviti sami. Finančno stanje mora biti prikazano v tabeli DIIP.

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del lahko kandidirajo dijaški domovi, 
katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Zavodi lahko kandidirajo za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na 
objektih:
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- ki so last Republike Slovenije oz. so last drugih subjektov, kot posledica neurejenega 
zemljiškoknjižnega stanja in jih v celoti ali v posameznem delu zavod uporablja za 
izvajanje svoje dejavnosti;

- so v lasti drugih subjektov in v dejanski uporabi zavodov na podlagi najemne pogodbe 
oz. ustrezne druge pogodbe, ki omogoča vlaganje v objekt in tudi določa pogoje 
povrnitve vložkov v objekt.

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del se ne bodo dodelila zavodom, ki bodo izvajali 
investicijsko vzdrževalna dela na objektih ali delih objekta, ki so v garancijski dobi na podlagi 
izvedene investicije oz. investicijskega vzdrževanja ministrstva, zavoda oz. drugega organa.

MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Posamezna investicijsko vzdrževalna dela bodo razvrščena v naslednje sklope:

1. SANACIJA STROJNIH INŠTALACIJ 
2. SANACIJA ELEKTRO INŠTALACIJ
3. SANACIJA STAVBNEGA POHIŠTVA, FASAD
4. SANACIJA STREH 
5. SANACIJA SANITARIJ
6. OSTALA GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
7. OPREMA

Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela bodo v nadaljevanju razdeljena na podlagi merila 
»nujnost izvedbe del« v več prioritetnih razredov in sicer:

1. PRIORITETA – nujna dela
1) Neizpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, glede na namen, vrsto, velikost, 
kapaciteto in druge značilnosti, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, 
tehnične smernice, standardi oziroma zadnje stanje gradbene tehnike in sicer: 

- mehanska odpornost in stabilnost: delne porušitve, deformacije, škode na drugih delih 
objekta in opreme (sanacija poškodovane kritine, zamakanja, odpadanja ometa, 
fasade, kritine, oken,…),

- varnost pred požarom,
- higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice: onesnaženje, strupeni plini, ki jih 

oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v 
zraku, emisije nevarnega sevanja, onesnaženje ali zastrupljanje, nepravilno odvajanje 
odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, prisotnost vlage v delih objekta ali 
na površinah znotraj objekta (sanacije kuhinj, sanitarij – kanalizacija, keramika –
onemogočeno čiščenje,  azbestne strehe,  poškodovanih tlakov, legionella),

- varnosti pri uporabi: nevarnost zdrsa, padca, udarca,  opeklin, električnega udara, 
eksplozije, nezgode zaradi gibanja vozil (sanacija poškodovanih tlakov, elektro 
instalacije,..).

2) nujna odprava zahtev inšpekcijskega postopka (inšpekcijska odločba s kratkim rokom 
odprave napak).

2. PRIORITETA – manj nujna dela
Sem sodijo dela, ki sodijo v 1. prioriteto, vendar je možna izvedba v več fazah ali samo na delu 
objekta:
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- delna zamenjava poškodovane kritine, 
- sanacija samo dela inštalacij, 
- zamenjava samo poškodovanih oken,
- inšpekcijske odločbe z daljšim rokom odprave napak.

3. PRIORITETA – ostala dela
Sem sodijo dela, katerih izvedba bi bila potrebna, vendar pa ni ogrožena varnost in zdravje 
uporabnikov oz. premoženje (t.j. glede na nujnost ne sodijo v 1. in 2. prioriteto):

- izvedba zaščite pred hrupom in
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, ustreznega toplotnega ugodja za bivanje in 

delo ljudi v objektih - učinkovita raba energije. Z izbiro toplotne zaščite, ogrevanja, 
hlajenja, prezračevanja, razsvetljave in priprave tople vode v objektih je treba 
zagotoviti, da objekt ne preseže dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje in 
dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje.

Pri presojanju nujnosti izvedbe posameznega investicijsko vzdrževalnega dela na objektu se bo 
stanje ugotavljalo na podlagi dokazil o zanesljivosti objekta kot celote in njegovih posameznih 
delov, skladno s predpisi s področja gradbeništva. 
Dokazila o stanju objekta  kot npr. elaborati, slikovno gradivo, utemeljitev s strani zavoda, 
odločbe pristojnih inšpekcijskih organov idr., morajo biti priložena vlogi zavoda. Ministrstvo 
lahko po potrebi opravi tudi ogled objekta.
Komisija lahko posamezno vlogo upošteva kot prioritetno ne glede na predvidena razpisana 
prioritetna merila, če ugotovi, da so za to podani utemeljeni razlogi ter tako svojo odločitev 
posebej utemelji. Pri tem mora komisija zlasti upoštevati razlog nujnosti, racionalnosti, 
ogroženosti in zanesljivosti objekta kot celote.

POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

Vsebina vloge

Posamezen zavod, ki želi pridobiti sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu, 
mora na spletni povezavi Portala ministrstva http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest z 
digitalnim potrdilom izpolniti vlogo ter priložiti naslednja dokazila:

 sken podpisanega in žigosanega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta -
DIIP (Priloga 1), v kolikor skupna vrednost del s (so)financiranjem vred presega 
100.000,00 EUR, pa investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),

 sken izpolnjenega Vzorca pogodbe o financiranju za investicijsko vzdrževalnih del 
(Priloga 2).

Ministrstvo posebej opozarja, da mora imeti zavod, ki želi pridobiti sredstva za izvedbo 
investicijsko vzdrževalnih del na objektu, katerega skupna vrednost presega 80.000,00 EUR (z 
DDV), zagotovljene vse vire financiranja, prikazane v tabeli DIIP, na podlagi katerih bo lahko 
zaključil investicijska vzdrževalna dela v predvidenem obsegu. Finančna konstrukcija mora biti 
v celoti zaključena, ob upoštevanju omejitev po tem pozivu.

Zavod bo moral zahtevku za izplačilo sredstev priložiti ustrezne listine (evidenca zahtevkov in 
priloženih dokumentov za izvedena dela, naročilnice, pogodbe, dobavnice in račune), s 
katerimi bo izkazoval porabo sredstev za vse vire financiranja (tudi lastne), ki bodo navedeni v 
DIIP.
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Rok za predložitev vlog

Poziv RAZPIS IVD DD 2022, kjer bo možno izpolniti vloge in podati prijavo na poziv, bo 
dostopen preko aplikacije na spletni povezavi Portala 
http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest od 28.1.2022 do 28.2.2022.

Vsi priloženi dokumenti morajo biti podpisani in žigosani ter skenirani, v formatu .pdf, 
posamezna priloga ne sme presegati 5 MB (velja tudi za morebitne priložene fotografije).

Odpiranje in pregled vlog

Po zaključku poziva (28.2.2022) se izvede odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev, ki se bo
vršilo, v prostorih Direktorata za investicije na ministrstvu, v prisotnosti članov komisije, o 
čemer bo voden zapisnik. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili 
predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).

V roku 3 delovnih dni od zaključka poziva bo komisija po elektronski pošti pozvala tiste zavode, 
katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih 
zavodi ne dopolnijo v določenem roku, se po poteku roka zavržejo s sklepom.

Komisija bo popolne vloge razdelila v naslednje sklope:

1. SANACIJA STROJNIH INŠTALACIJ 
2. SANACIJA ELEKTRO INŠTALACIJ
3. SANACIJA STAVBNEGA POHIŠTVA, FASAD
4. SANACIJA STREH 
5. SANACIJA SANITARIJ
6. OSTALA GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
7. OPREMA

Komisija lahko na podlagi strokovne presoje posamezno vlogo razvrsti v drug sklop kot ga je 
vložnik prijavil.

Na podlagi strokovnega pregleda in ocene vlog na podlagi navedenih pogojev in meril bo 
komisija pripravila predlog Programa za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov in 
opreme za leto 2022, s katerim bo opredelila:

- višino sredstev, zagotovljenih v Proračunu Republike Slovenije za leto 2022,

- pogoje in merila za dodelitev sredstev in postopek izbire,

- zavode, ki prejmejo sredstva,

- višino sredstev, ki jih posamezen zavod prejme,

- predlog sklepa o dodelitvi sredstev, 

- predlog pogodbe o financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022.

Predlog programa investicijsko vzdrževalnih del bo nato skupaj z zapisnikom komisije o 
opravljenem strokovnem pregledu in oceni vlog predložen ministru v potrditev in sprejem 
odločitve o dodelitvi sredstev zavodu.

Dodelitev sredstev

Izbrani zavodi bodo v najkrajšem možnem času prejeli Sklepe o dodelitvi sredstev za 
financiranje investicijskega vzdrževanja objektov (v nadaljevanju: Sklep o dodelitvi sredstev), 
do katerih je na podlagi pogojev in meril upravičen posamezen zavod. Zavod bo hkrati s 
prejemom Sklepa o dodelitvi sredstev pozvan tudi k podpisu pogodbe. Če se v roku 8 dni od 
prejema poziva zavod nanj ne odzove oz. ne vrne podpisane pogodbe (vloga, ki jo je prejemnik 
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predložil po pozivu ministrstva in je sestavni del pogodbe), se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Zavodi, ki po strokovnem pregledu in oceni vlog s strani komisije ter glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva ne bodo izbrani za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov v 
letu 2022, bodo o odločitvi in razlogih zanjo prav tako obveščeni po elektronski pošti, navedeni 
v vlogi in na spletni strani ministrstva.

V kolikor se kasneje izkaže, da:

- kateri izmed izbranih zavodov ne bo mogel pričeti oz. izvesti investicijsko vzdrževalnih 
del v letu 2022 ali

- je vrednost del po zaključku javnega naročila nižja od ocenjene oz. odobrene vrednosti 
del ali

- se naknadno zagotovijo dodatna proračunska sredstva v državnem proračunu,

bodo k izvedbi investicijsko vzdrževalnih del pozvani tudi prvotno neizbrani zavodi, če bodo 
izpolnjevali pogoje za financiranje.

Komisija bo po ugotovitvi dejstev, navedenih v prejšnjem odstavku, izmed neizbranih vlog 
zavodov, skladno s pogoji in merili, ponovno izvedla postopek ocenjevanja vlog. Pri tem bo, 
glede na obseg sredstev, upoštevala tudi višino potrebnih sredstev v vlogi ter možnost, da 
zavodi investicijsko vzdrževalna dela zaključijo najkasneje do 7.11.2022. V kolikor zavod tekom 
leta 2022 prejme tak poziv (Sklep o dodelitvi sredstev), se mora odzvati v roku 3 delovnih dni 
po prejemu poziva, v nasprotnem primeru se pozove naslednji zavod, ki bi bil skladno s pogoji
in merili upravičen do teh sredstev in ki bo investicijsko vzdrževalna dela lahko zaključil do 
07.11.2022.

Pravna sredstva

Zavod lahko vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma od objave 
obvestila na spletni strani ministrstva. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
zavodi.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne more biti postavljeno merilo za ocenjevanje vlog.

O pritožbi bo odločala posebna komisija, ki jo ustanovi minister. Ministrstvo mora o pritožbi 
odločiti v roku 15 dni s sklepom.

IZVEDBA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Izbrani zavod bo zavezan pričeti s pripravo in izvajanjem del takoj po podpisu pogodbe in jih 
končati najkasneje v sledečih rokih:

- izvedba investicijsko vzdrževalnih del in zahtevek za izplačilo sredstev do 07.11.2022,
- končno poročilo do 19.12.2022.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, kot jo definirajo zakonska določila, 
spremenjene roke pa mora potrditi ministrstvo.

Ministrstvo lahko kadarkoli preverja namensko porabo sredstev za investicijsko vzdrževalna 
dela. Zavodi morajo do 29.7.2022 ministrstvu posredovati dokazila o izvedbi postopkov 
javnega naročanja (sklepe o pričetku postopkov javnega naročanja, zapisnike o odpiranju 
ponudb, odločitve o oddaji javnih naročil). Namen predhodnega pošiljanja dokumentacije je v 
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preverjanju namenske porabe in ugotavljanje morebitnih neporabljenih sredstev za potrebe 
izvedbe del na zavodih, ki niso bili izbrani ob prvem ocenjevanju vlog.

Namenska poraba se zagotavlja že ob predložitvi vlog za pridobitev sredstev za investicijsko 
vzdrževalna dela.

V pogodbo, ki bo priložena Sklepu o dodelitvi sredstev, bodo vključena naslednja zavezujoča 
pogodbena določila:

- predložitev evidence zahtevkov in priloženih dokumentov za izvedena dela

- predložitev zaključnega poročila o poteku in rezultatih porabe sredstev z dokazili s 
strani zavoda,

- dolžnost ministrstva, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo 
proračunskih sredstev,

- dolžnost zavoda, da v primeru nenamenske porabe sredstev ali drugih hujših kršitev 
določil pogodbe, vrne sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,

- vzajemno pisno obveščanje zavoda in ministrstva o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na 
izvajanje pogodbe.

Vzorec pogodbe je Priloga 2 predmetnega poziva.

DODATNE INFORMACIJE

Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev financiranja investicijsko vzdrževalnih del 
pazljivo preberite. Za morebitne dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge se obrnite na
Suzano Korun (tel: 01/478-47-55, e-pošta: suzana.korun@gov.si).

Ministrstvo vabi vse dijaške domove, da podajo svoje vloge za pridobitev sredstev za 
investicijsko vzdrževalna dela na objektih, ki jih uporabljajo za izvajanje vzgojno-
izobraževalne dejavnosti za leto 2022. Poziv s prilogami je objavljen tudi na spletni strani 
ministrstva.

S spoštovanjem,

Mira Koren Mlačnik
Vodja Sektorja za investicije

v predšolsko in šolsko infrastrukturo

mag. Boris MUNIŠIČ
v.d. Generalnega direktorja                         

Direktorata za investicije

PRILOGE:
- Priloga 1: Obrazec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
- Priloga 2: Vzorec pogodbe o financiranju investicijsko vzdrževalnih del,
- Priloga 2a: Evidenca zahtevkov in priloženih dokumentov za izvedena dela
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