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Zadeva:

Obvestilo občinam o objavi novega razpisa za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu ter poziv k prijavi za
dodelitev pravic k dostopu do portala, preko katerega bo možno
izpolnjevanje prijavnih obrazcev in oddaja vlog za pridobitev
sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna.

Obveščamo vas, da bo v okviru sprejetih Sprememb proračuna Republike Slovenije za
leto 2021 in sprejetega Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Ur. list št.
174/2020, z dne 27.11.2020), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
04.02.2021 objavilo Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju od leta 2021 do 2024.
Predvidena je zgolj elektronska izvedba razpisa, na katerega se bodo občine lahko
prijavile z elektronsko vlogo, ki bo dostopna preko portala edus.si, ki se nahaja na
spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/. Vloga bo dostopna v aplikaciji
Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu po prijavi v portal edus.si.
Prijava v portal edus.si. je možna samo ob predhodni dodelitvi pravic za delo v
varnostni shemi tisti pooblaščeni osebi občine, ki bo vloge izpolnjevala in oddajala, za
kar bo potrebovala kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA. Občina lahko v ta namen
pooblasti do tri osebe.
Prošnjo za dodelitev pravic za delovanje v varnostni shemi pooblaščena oseba občine
odda na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/. Podrobna navodila za oddajo
prošnje vam pošiljamo v prilogi.
Kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA lahko pooblaščena oseba, v kolikor takega
potrdila še nima, dobi na SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja (gov.si).

V okviru zgoraj navedenih postopkov izvedbe razpisa in prijave na razpis, vas prosimo,
da si
dostop do portala mss.edus.si uredite takoj po prejemu tega obvestila. Dostop do
portala bo možno urediti tudi po objavi razpisa, vendar priporočamo, da se uredi čim
prej.
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