Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
06.03.2020
Vrtci lahko z dejavnostjo v šolskem letu, ki se v Republiki Sloveniji začenja prvega septembra
pričnejo, če so vpisani v razvid. Za vpis v razvid pa morajo imeti urejene kadre (kar je neposredno
odvisno od sistemizacije oddelkov in od npr. povišanih normativov v oddelkih - kar potrjuje
občinski svet) in zagotavljati primerne prostore (v primeru manjših notranjih igralnih površin
potrebujejo soglasje ministrstva).Če želita vrtec in občina ustanoviteljica zakonito izvajati svoje
dejavnosti in imata oba sklepa sprejeta pred 1.9., uveljavljata pa se s 1.9. tekočega leta, potem
na vašem razpisu ustanoviteljica ne more uveljavljati točk pri merilih 1.2 in 1.3. in pri tem izgubi
13 točk?
Merilo I.2.
Dodelitev točk je namenjena občinam, ki so zaradi potrebe vključitve večjega števila otrok med šolskim
letom (od 1.9.2019 do 31. 12. 2019) sprejele sklep o povečanem normativu.
Merilo I.3.
Soglasje ministra o znižanem normativu notranje igralne površine na otroka minister izda za dve šolski
leti. Pri razpisu se upoštevajo soglasja, ki so veljavna v času od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (datum
izdaje ni važen).
Zanima nas, ali je investicija, ki zajema ukinitev obstoječe kuhinje in ureditev nove kuhinje v
pritličnem prizidku na delu šolskega dvorišča, upravičena. Nad prizidkom bo narejena pohodna
ravna streha-pohodna servisna terasa. Predmet posega je tudi rekonstrukcija dela pritličja
obstoječe šole in terase nad kolonado na severozahodni strani. V razlagi točke 2.2. smo zasledili:
»Prav tako niso predmet razpisa zgolj energetske sanacije, obnove kuhinje,…«
Odgovori na vaša vprašanja so razvidni v 4. in 5 točki razpisa ter dodatno obrazloženi v 2.2. točki
Navodil za pripravo vlog.
Sofinancirajo se novogradnje/dozidave/nadzidave in rekonstrukcije. Opisano je, kaj pomeni
rekonstrukcija in katera dela niso predmet sofinanciranja. Povedano drugače - dela, za katera ni
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se ne sofinancirajo.
V predmetni zadevi je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gre za nov prizidek, kjer bo nova šolska
kuhinja in za povečanje šolske avle, ne gre pa za nove ali dodatne učilnice. Torej, gre za
rekonstrukcijo z gradbenim dovoljenjem, znotraj katere gre pretežno za ureditev nove šolske
kuhinje. Torej je ta investicija upravičena do sofinanciranja ali ne?
Da, investicija je upravičena do sofinanciranja, saj boste uredili manjkajoče šolske prostore - povečanje
šolske avle.
Občina se namerava prijaviti na razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih. Pri pregledu Meril
/II.Pripravljenost na investicijo je zapisano, da za prejem 15 točk, mora biti objavljen razpis za
izbor izvajalca GOI del. Zanima nas, ali kot dokazilo o objavi javnega razpisa zadostuje
predhodno informativno obvestilo (54.čl.ZJN), ki v sklopu postopka javnega naročila omogoča
skrajšanje roka za oddajo ponudb.
Predhodno infomativno obvestilo ni dokazilo o objavi javnega razpisa.
Potrebno je predložiti št. JN iz Portala JN (šestmestna številka JN in letnica objave, s katero se lahko
na Portalu JN preveri v kakšni fazi je postopek).
V zvezi z razpisom za sofinanciranje investicij, me zanima ali je za potrdilo o številu Romov na
naši šoli zadosti, če to potrdilo izda šola ali je potrebno zaprositi CSD?
Podatke o številu Romov na šoli, posreduje šola.

