Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
11.03.2020
Občina bo na javni razpis prijavila rekonstrukcijo in dozidavo vrtca. Matična šola ima še
4 podružnične šole. Pri merilo demografska slika nas zanima, kateri šolski okoliš
izberemo? Ali izberemo samo šolski okoliš matične šole in sami določimo še katero
izmed podružničnih šol, oziroma moramo dodati vse podružnične šole?
Izberete tisti šolski okoliš v katerem načrtujete izgradnjo vrtca. V kolikor je gradnja predvidena
v šolskem okolišu matične OŠ potem lahko upoštevate:
A) samo šolski okoliš matične OŠ
B) šolski okoliš matične OŠ z vključno vsemi 4 šolskimi okoliši pripadajoči podružnic. Ne
morete izbrati samo tiste šolske okoliše, ki vam prinesejo morebiti boljše točkovanje.
Smiselno je, da otroci iz vseh šolskih okolišev pripadajočih podružnic gravitirajo na vrtec,
katerega gradnja je predvidena znotraj šolskega okoliša matične OŠ.
Poleg tega predvidevam, da v vseh šolskih okoliših podružnic že obstaja vrtec.
Zanima nas ali morajo biti priloge (npr izpisi iz zemljiške knjige, gradbeno dovoljenje...)
k vlogi podpisane in ožigosane-kopija je enaka originalu?
Ne, prilog ni treba overjati, v primeru dvoma bo moral prijavitelj predložiti original listino.
Investicija, s katero želimo kandidirati predvideva novogradnjo skupnega prostora ter
spremembo namembnosti in rekonstrukcijo večnamenskega objekta, ki do sedaj ni bil
namenjen za prostore vrtca (do sedaj Stavba javne uprave (CC-SI 12201) v Stavbo za
Izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (CC-SI 12630)). Ali se smatra površina,
ki je predmet spremembe namembnosti kot dozidava ali kot rekonstrukcija?
Načrtujete novogradnjo skupnega prostora in rekonstrukcijo obstoječega objekta z namenom
spremembe namembnosti, za potrebe vrtca. Z investicijo resda načrtujete zagotoviti nove
kapacitete za potrebe vrtca, vendar tega ni možno enačiti z novogradnjo, saj gre dejansko za
rekonstrukcijo vaše stavbe. Vaša investicija obsega: X m2 dozidave (novogradnje) + Y m2
rekonstrukcije (notranja neto površina, ki se nameni vrtcu) = XY m2 investicije.
Umestitev vrtca v nenamensko grajeni objekt je velik izziv, zato opozarjam, da bo za
sofinanciranje možno izbrati tiste projekte, ki bodo pridobili največje število točk in obenem
izkazovali skladnost s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca. Zahtevam pravilnika morajo ustrezati tako notranji, kot zunanji prostori vrtca.
Kot investicijo prijavljamo podružnično šolo z razredi od 1. do 4. razreda. Ali se kot
šolski okoliš prijavljene šole šteje le šolski okoliš POŠ ali tudi šolski okoliš matične
osnovne šole? Torej ali v razdelku preglednice I. DEMOGRAFSKA SLIKA štejemo le
podatke za podružnično šolo ali tudi za matično šolo in druge podružnične šole?
Pri načrtovanju investicije v podružnično osnovno šolo se upošteva samo šolski okoliš zadevne
podružnice. Zgolj v obratnem primeru, če bi načrtovali investicijo v matično osnovno šolo, je
logično, da se upoštevajo še šolski okoliši podružnic, iz katerih učenci pridejo na matično šolo,
prej ali slej.

Občina je gradbeno dovoljenje pridobila v mesecu februarju 2020. Na podlagi PZI bo
pred oddajo projekta na javni razpis izdelan DIIP ter objavljeno javno naročilo (Izvedba
javnega naročila ter podpis pogodbe bo pod odložnim pogojem pridobitve nepovratnih
sredstev). Občina bo do 01.07.2020 imela izbranega izvajalca GOI del in v primeru
sofinanciranja projekta tudi zaključeno finančno konstrukcijo. Zanima nas koliko točk
lahko občina v tem primeru prejme pri merilu II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO (15
ALI 30)?
Pridobljeno gradbeno dovoljenje je osnovni pogoj za prijavo na razpis. Točke po merilu II.5 ali
II.6. prejmejo tisti projekti, za katere bodo občine ob oddaji vloge na razpis (do vključno
23.03.2020, do 12 ure) predložile dokazila o objavljenem javnem razpisu za izbor izvajalca
GOI del ali pa že sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem GOI del. V kolikor ob oddaji prijave
na razpis ne boste predložili dokazila o izpolnjevanju nobenega od obeh pogojev, prejmete nič
točk.
Točkovanje nečesa, kar naj bi bilo pridobljeno do 1.7.2020 (predpostavka), ni možno.
Predložitev pogodbe z izvajalcem GOI del do 1.7.2020 je obvezen za vse občine, katerih
projekti so bili kljub še neobjavljenem JN za izbor izvajalca GOI del ali še nesklenjeni pogodbi
z izbranim izvajalcem GOI, prejeli visoko število točk na podlagi drugih meril in bili izbrani za
sofinanciranje.
Vprašanje glede dokazila o morebitnem vpisu romske populacije v glasbeno šolo. Kako
in kje pridobiti to informacijo, ker vpisni list oziroma druga šolska dokumentacija ne
predvideva zbiranja omenjenega osebnega podatka.
Pri prijavi projekta v Glasbeno šolo oz. izpolnjevanju OBRAZCA OŠPP/GŠ ni vprašanja o
številu učencev romske populacije! Ta podatek je relevanten samo v primeru prijave investicije
v objekt obvezne osnovne šole ali podružnične osnovne šole. Pri točkovanju projektov v
glasbene šole se v merilu I. Demografska slika upošteva zgolj stopnja rasti (ali padca) števila
vpisanih učencev v šolskem letu 2019/2020 v razmerju do povprečnega števila vpisanih vseh
učencev v obdobju od vključno šolskega leta 2014/15 do vključno šolskega leta 2018/19.
V odgovorih na vprašanja št. 53. navajate primer izračuna višine sofinanciranja. V sami
vlogi nisem nikjer zasledil, da bi bilo potrebno pripraviti ta izračun. Ali mora biti izračun
del investicijske dokumentacije ali ministrstvo samo izračuna na podlagi prejetih
podatkov višino sofinanciranja.
Izračun višine sofinanciranja je prikazan zgolj zato, da občine lahko same, vsaj približno,
izračunajo koliko sofinancerskih sredstev lahko pričakujejo od ministrstva glede na prijavljen
projekt. Izračun ni del investicijske dokumentacije, se pa lahko vsaj predvidi koliko sredstev
mora zagotoviti občina, glede na pričakovana sredstva ministrstva.
Vlogi se priloži zadnja investicijska dokumentacija (v danem primeru IP). Dokument je
bil pripravljen pred objavo razpisa in pred izvedbo postopka JN ter izborom izvajalca
GOI del (pred 5 meseci). Vrednost investicije po izvedbi JN ne odstopa za več kot 20%
(je nekoliko nižja kot v IP). Zanima me, ali je potrebno novelirati IP, saj v investicijskem
programu med viri sofinanciranja niso navedena nepovratna sredstva MIZŠ, poleg tega
niso določeni upravičeni stroški projekta, hkrati vrednost investicije izhaja iz
projektantskega predračuna (PZI) in se razlikuje od vrednosti gradbenih del v gradbeni
pogodbi z izvajalcem del.
IP ni potrebno novelirati, v nadaljevanju (pri izbranih projektih za sofinanciranje) bo potrebno
skupaj z ministrstvom uskladiti podatke o financiranju investicije, v obrazcu 3. Časa bo dovolj,
do najkasneje 1.julija 2020.

V občini so šolski okoliši organizirani tako, da posamezne šole delujejo v skupnih
šolskih okoliših, matični šolski okoliš pa je gravitacijsko območje šole. Na razpis bi
želeli prijavi OŠ, ki deluje v skupnem šolskem okolišu z drugo OŠ in ima tudi
podružnično šolo. Problem nastane, ker so v programu SOKOL zavedeni podatki za
celotni šolski okoliš, se pravi 2 OŠ in podružnična šola. Podatke za gravitacijsko
območje šole pridobi OŠ pri ustanoviteljici. Torej podatki so na razpolago in so povzeti
iz cRP, vendar niso razvidni iz portala »Sokol«. Kako postopati v tem primeru?
Podatkov ne pregledujete po šolskih okoliših, ampak izberete občino, naselje in ulice (zavihek
Pregled po občinah).
Ali se pri demografskih gibanjih upošteva tudi začasno prebivališče?
Pri demografskih gibanjih se upošteva tudi začasno prebivališče.
Kaj pomeni »Občina mora predložiti dokazilo o vpisu romske populacije«? Ali je to
dokazilo šole ali CSD?
Dokazilo o morebitnem vpisu, oz. številu vpisanih otrok romske populacije izda šola.

