Vprašanja in odgovori k Javnemu razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 do:
12.03.2020
Občina se namerava prijaviti na predmetni javni razpis z investicijo v glasbeno šolo. V
okviru meril za izbor investicije - merilo I: Demografska slika »Stopnja rasti ali padca
števila učencev GŠ v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno povprečje«, in sicer: »Ali
pri izračunu tega merila upoštevamo število vpisanih otrok, skladno s podatki
sistematizacije ministrstva ali število vpisanih otrok skupaj z nadstandardom?«
Pri nas se v tem primeru pojavlja velika razlika v samem točkovanju, saj bi v primeru,
da se upošteva samo vpis otrok skladno s sistematizacijo ministrstva znašala stopnja
rasti le 0,58% (v tem primeru bi prejeli 15 točk), v primeru pa da upoštevamo celotno
število vpisanih otrok (t.j. z upoštevanjem nadstandarda) bi znašala stopnja rasti kar
2,14% (v tem primeru pa bi prejeli kar 40 točk).
Upoštevajo se učenci, ki sodijo v obseg izdanega soglasja. Ne upoštevajo se učenci, ki
obiskujejo pouk, ki ga šola izvaja v okviru nadstandardnega programa.
Občina bo izvedla dozidavo in rekonstrukcijo vrtca. Neto površina rekonstrukcije znaša
48,30 m2, dozidave pa 237,12 m2. Zanima nas, ali je naslednji izračun normiranih
stroškov investicije pravilen?
Rekonstrukcija: 48,3 x 716,83 x 1,3 = 45.009,76 €.
Dozidava: 237,12 x 1.024,74 x 1,3 = 315.882,25 €.
Skupaj normirani upravičeni stroški znašajo 360.892,01 €
Izračun je pravilen.
Iz projektantskega pa popisa izhaja, da znaša vrednost GOI del brez DDV 320.000,00 €.
Projektantska ocena vrednosti GOI del je nižja kot je normirana vrednost. Katero
vrednost sedaj upoštevamo v izračunu vrednosti investicije, projektantsko ali
normirano? Predvidevamo, da projektantsko.
Upoštevate projektantsko vrednost.
Občina je upravičena do sofinanciranja investicije v višini 80% upravičenih stroškov.
Torej vrednost upravičenih stroškov pomnožimo z 80% in upoštevamo, da morajo biti v
letu 2020 realizirani upravičeni stroški v višini 50%, ter v letu 2021 50%. Razliko 20%
upravičenih stroškov ter vse neupravičene stroške krije občina. Je takšen izračun
dinamike financiranja po virih in letih pravilen?
Izračun je pravilen.
Dne 10.3.2020 je bil objavljen popravek odgovora glede povečanega normativa. Naša
občina je ob sprejemu sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, v 2. členu
istega sklepa sprejela tudi povečan normativ v oddelkih, saj je za slednje obstajala
potreba. Ta sklep velja tudi za vpis v šolskem letu 2019/2020 in se uporablja do sprejema
nove cene. Vendar je Občinski svet, sklep sprejel dne 20.3.2019. Zato menimo, da je
kriterij I.2., kjer se upoštevajo le sklepi o povečanem normativu, ki so bili sprejeti od
1.9.2019 do 31.12.2019, diskriminatoren. Namreč potreba po povečanem normativu
(+2otroka/oddelek), je obstajala že prej in ne le v obdobju od 1.9.2019 do 31.12.2019.
Zato predlagamo, da to omejitev odpravite, ker že merilo I.1 dovolj dobro razvršča
občine glede na rast ali upad rojstev.

Merilo I.2. ni diskriminatorno in se ne spremeni. Točke prejmejo tiste občine, ki so zaradi
nenadnih/nepričakovano večjih potreb po vključitvi večjega števila otrok med šolskim letom
morale sprejeti sklep o povečanem normativu v obdobju od 1.9.2019 do 31. 12. 2019, oziroma
po pričetku šolskega leta.
Glede Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021 nas zanima, če je potrebno za
investicijo, za katero je skladno z Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ potrebno izdelati dokument
identifikacije investicijskega projekta in investicijski program, priložiti oba dokumenta
ali le zadnjega veljavnega.
Potrebno je predložiti DIIP. Predložitev IP je tudi zaželjena v kolikor izkazuje spremembe v
primerjavi z DIIP in je končen ter potrjen s strani občinskega sveta.
Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje za Delno rekonstrukcijo in dozidavo osnovne
šole. Ker gre za večjo investicijo smo že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja le to
razdelili na tri faze in tako je tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje.
1. faza se je pričela izvajat v letu 2019 in je bila koncem leta 2019 tudi zaključena
2. faza je v pripravi javnega razpisa za izbor izvajalca del
3. faza investicije še ne bo pričeta
Ali lahko na razpis prijavimo tudi 1. fazo glede na to, da je že zaključena (sicer je bila
končna situacija izstavljena v januarju 2020) in če je potrebno v prijavi to ločit oziroma
posebej prikazat in kako. Ali se prijavlja kar skupna vrednost 1. in 2. faze?
Za vsako fazo investicije pridobivate ločena gradbena dovoljenja, torej gre praktično za tri
ločene investicije. Prva faza je zaključena, ni več v teku in ne ustreza pogojem iz 8. točke
razpisa. Pričetek tretje faze je, verjetno, predviden po zaključku druge faze.
Investicija, ki ustreza pogojem razpisa je samo 2.faza.
Ali je potrebno DIIP-e in IP-je, ki jih prilagamo k prijavi na javni razpis novelirat na zadnje
stanje vrednosti investicije po izdelanih PZI in pridobljenih ponudbah.
Izdelane imamo na stanje pred izbiro izvajalca za 1. fazo. (maj 2019).
DIIP se običajno ne novelira, temveč se vse spremembe prikažejo v IP. Novelacijo IP bo
potrebno narediti v primeru izbora projekta za sofinanciranje in uskladitve deležev in virov
financiranja. Ob oddaji vloge na razpis priložite DIIP in IP.
Potrebujem pojasnilo, kako je z izračunom za petletno povprečje za šole s prilagojenim
programom. Na strani 24 (spodaj) razpisne dokumentacije je kot prvo leto
navedeno2015/16 do vključno 2018/2019. Na ta način dobimo povprečje štirih let, ki ga
delimo z letom2019/20. V primeru izračuna na strani 25. pa je upoštevano začetno leto
2014/15, kar mislim, da je pravilno.
Torej gre na strani 24 za napako in je kot izhodiščno leto potrebno upoštevati leto
2014/15.
Res je, letnica 2015/2016 na strani 24, ni pravilna, vendar je v nadaljevanju iz predloženega
primera izračuna rasti ali padca števila učencev razvidno, da je potrebno upoštevati število
učencev v obdobju zadnjih 5 let, in sicer od vključno šolskega leta 2014/2015 do vključno
šolskega leta 2018/2019. Hvala, ker ste odkrili napako in nas o tem obvestili ter razumeli, da
gre za lapsus.
Na koncu samo opozorim, da je potrebno deliti število vpisanih učencev v šolskem letu
2019/2020 s povprečnim številom vpisanih učencev iz obdobja 2014/2015 do 2018/2019, in
ne obratno.

Občina je v letu 2019 pristopila k izvajanju investicije obnove osnovne šole (gradnja
prizidka in rekonstrukcija obstoječe centralne kuhinje) v skladu z gradbenim
dovoljenjem.
Investicija je tudi zaradi zagotavljanja sredstev sestavljena iz treh faz. Prva faza
predstavlja gradnjo prizidka do 3. gradbene faze. To fazo smo izvedli v 2019 s svojo
izvajalsko pogodbo. V letošnjem letu bomo pristopili k 2. in 3. fazi. Menimo, da gre v
celoti za eno investicijo (1., 2. in 3. faza) in je tudi strošek 1. faze upravičen, saj se bo
investicija zaključila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja (po izvedenih vseh fazah). Na
kratko: ali lahko prijavimo tudi stroške GOI 1. faze? Prosimo vas za vaše stališče
oziroma potrditev prej napisanega.
Na podlagi obrazložitve poteka investicije vaše občine v treh fazah in pridobitve enotnega
uporabnega dovoljenja ugotavljam,
da gre res za eno investicijo, zato vsekakor lahko prijavite na razpis tudi prvo fazo, pod
pogojem, da gradnja ni bila pričeta pred letom 2019.
Zanima nas ali lahko javni razpis, pogodbo z izvajalcem, projekte DGD in PZI oddamo
na USB ključku zaradi obsežnosti datotek? Ali je lahko investicijska dokumentacija
skenirana oz. priložena na USB?
Ne, prilog ne morete oddati na USB ključku temveč v papirnati obliki. Zahtevanih prilog je
bistveno manj, kot bi nam jih sicer poslali po USB. Investicijsko dokumentacijo in vso ostalo
zahtevano dokumentacijo je potrebno predložiti v papirnati obliki.
Zaradi varstva osebnih podatkov vas za prosimo usmeritev kako pripravimo dokazilo o
morebitnem vpisu romske populacije.
Dokazilo o vpisu romske populacije napiše šola, brez imen in priimkov, seveda. Zgolj število,
ki ga bo ministrstvo, po potrebi, lahko preverilo.

