
OBRAZEC OŠ/POŠ

1.)           PODATKI O PRIJAVITELJU (OBČINI)

NAZIV PRIJAVITELJA 

Točen naslov (ulica, številka, poštna 
številka, kraj)

Ime in priimek zastopnika prijavitelja 
(župan/ja)

Telefon

Naslov spletne strani

Številka transakcijskega računa (TRR)

Davčna številka

Ime in priimek ter funkcija pooblaščenega 
zastopnika

Telefon pooblaščenega zastopnika

e-pošta pooblaščenega zastopnika

2.)           OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

NAZIV ZAVODA ALI ENOTE ZAVODA, KI 
JE PREDMET INVESTICIJE

Točen naslov (ulica, številka, poštna 
številka, kraj)

a) dozidava in/ali nadzidava (vpisati neto notranjo 
površino predvidene dozidave in/ali nadzidave-m2) .......…………..…..….…m2

b) celovita novogradnja (vpisati neto notranjo površino 
predvidene novogradnje-m2) .......…………..…..….…m2

c) rekonstrukcija (vpisati neto notranjo površino, ki je 
predmet rekonstrukcije-m2) .......…………..…..….…m2

Obseg načrtovane investicije                                            
a) + b) + c)

vpisati skupno površino, ki je predmet rekonstrukcije 
in/ali novogradnje .......…………..…..….…m2

vpisati vrednost iz predložene, zadnje izdelane 
investicijske dokumentacije ………….. EUR, brez DDV

vpisati vrednost iz predložene, zadnje izdelane 
investicijske dokumentacije .…………..… EUR, z DDV

vpisati vrednost iz predložene, zadnje izdelane 
investicijske dokumentacije ………….. EUR, brez DDV

vpisati vrednost iz predložene, zadnje izdelane 
investicijske dokumentacije ..…………..… EUR, z DDV

kraj in datum: žig:
podpis pooblaščenega 

zastopnika:

Osnovni razlog za investicijo: pomanjkanje 
prostora (dozidava/nadzidava) in ali 
zagotovitev konstrukcijske varnosti objekta 
(rekonstrukcija)

Vrednost gradbeno-obrtniških del (GOI) 

Vrednost celotne investicije, vključno z 
opremo, stroški projektne in investicijske 
dokumentacije, inženiringom in zunanjo 
ureditvijo

 1/2 OBRAZEC OŠ/POŠ
Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021



3.) PODATKI O PROJEKTU, KI JE PREDMET VREDNOTENJA SKLADNO Z MERILI 

izpolni 
MIZŠ

št. točk

do 0,8999 1

od 0,9000 do 0,9499 3

od 0,9500 do 0,9999 6

od 1,000 do 1,0499 9

od 1,0500 do1,0999 12

od 1,1000 do 1,1499 15

od 1,1500 naprej 18

1

3

6

9

I.3.
Demografska posebnost - obstoj šolstva 
narodnosti

9

1

2

3

4

II.5. Objavljen razpis za izvajalca GOI del. 15

II.6.
Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem GOI 
del.

30

III.7.
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba 
objekta brez arhitekturnih ovir v okviru 
načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje.

3

2

4

6

8

III.9.
Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan v 
register nepremičnin kulturne dediščine

3

III.10. Izvedba celovite novogradnje 2

1

2

3

4

SKUPAJ NAJVEČ 90 točk

IV.12. Občine v Triglavskem narodnem parku 9

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK:

do 9 dodatnih točk so upravičene občine: Bovec, Bohinj, Kranjska gora, Bled, Tolmin, Kobarid, Gorje 
in Jesenice

Število oddelkov na šoli, ki je predmet 
investicije. Primerjava števila oddelkov v 
šolskem letu 2019/2020 in števila oddelkov na 
isti šoli v šolskem letu 2010/2011. (vpisati 
število dodatnih oddelkov)

I.2.
3 oddelki več v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v šol. 
letu 2010/11

4 in več oddelkov v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v 
šol. letu 2010/11

I.4.
Vpis romske populacije v šolskem letu 
2019/2020 na šoli, ki je predmet investicije. 
Vpisati število romskih učencev.

najmanj 3 romski otroki v šoli

III.11.
Morebitno sofinanciranje VIZ objektov občine 
na preteklih razpisih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil 
izbran na razpisu MIZŠ leta 2011 (vpisati DA/NE)

Občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil 
izbran na razpisu MIZŠ leta 2008 (vpisati DA/NE)

Občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ za projekt, ki je bil 
izbran na razpisu MIZŠ leta 2007 (vpisati DA/NE)

Občina ni prejela sofinancerskih sredstev MIZŠ na nobenem od 
razpisov MIZŠ od leta 2007 do danes (vpisati DA/NE)

Vpisati enotno identifikacijo dediščine (EID) ali evidenčno številko 
dediščine (EŠD) 

Vpisati DA, v kolikor se načrtuje novogradnjo nove šole v celoti

III.8.

Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) 
katerem je načrtovana dozidava (nadzidava), 
oziroma objekta, ki se ruši ali zapusti in je 
predvidena novogradnja (vpisati letnico).

Objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1990 do vključno 
leta 2019

Objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1966 do vključno 
leta 1989

Objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 1946 do vključno 
leta 1965

Objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej

III. OSTALA MERILA (največ 20 točk)

Vpisati DA v kolikor je z načrtovano investicijo predvideno 
zagotoviti neoviran dostop do vseh etaž.

Vpisati številko in datum sklenjene pogodbe o gradnji

od 4 do 6 romskih otrok v šoli

od 7 do 9 romskih otrok v šoli

10 in več romskih otrok v šoli

1 oddelek več v šol. letu 2019/20,  glede na število oddelkov v šol. 
letu 2010/11

2 oddelka več v šol. letu 2019/20, glede na število oddelkov v šol. 
letu 2010/11

Do devet točk so upravičene sledeče občine: Mestna občina Koper, Izola, Piran, Ankaran, Lendava, 
Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš

II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO (največ 30 točk)

Vpisati številko in datum objavljenega dokumenta

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

NAZIV PRIJAVITELJA (ime občine) in ZAVODA

I. DEMOGRAFSKA SLIKA (največ 40 točk)

I.1.

Razmerje med 10-letnim in 15-letnim 
povprečjem rojstev v šolskem okolišu 
prijavljene šole. Šolski okoliši so dostopni na 
spletni strani ministrstva, v bazi SOKOL. 
(vpisati upoštevano število otrok in izračunano 
razmerje v ustrezno vrstico)

Vpisati izbran šolski okoliš: šolski okoliš 
matične osnovne šole vključuje tudi šolske 
okoliše vseh pripadajočih podružničnih 
osnovnih šol.

1.)

Število otrok v izbranem šolskem 
okolišu v zadnjih 15-ih letih

Število otrok iz istega šolskega 
okoliša v zadnjih 10-ih letih
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