Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na
območju mesta Kamnik.

Vsebina razpisne dokumentacije:
I.

Navodila kandidatom za izdelavo ponudb

II.

Dokumentacija – izjave/dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti

I. NAVODILA PONUDNIKOM

1. PRAVNA PODLAGA
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva se izvaja na podlagi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje
in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Ur.l.RS,
št. 126/2006 in 106/2011), upoštevaje sklep občinskega sveta z 11. seje, z dne 21.
12. 2011, št. 0322-0010/2011 – 13.
2. IZDELAVA PONUDBE
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku v skladu s predloženimi obrazci.
3. POGOJI, KI JIH MORA PONUDNIK IZPOLNJEVATI
Ponudnik mora
- biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
- imeti na območju določenem v razpisu Občine Kamnik zagotovljen
ustrezen strokovni kader, prostore in opremo v skladu s predpisi;
- imeti program razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje
razpisane koncesije;
- izvajati najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega
dela uporabnikov;
- dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa Občinski svet;
- predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, veljavno do uresničitve
zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil oz. najkasneje do
31. 10. 2012.
4. MERILA ZA IZBIRO
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. število oddelkov v razpisanem območju
55 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oz. število
otrok v razpisanem območju. Komisija bo ponudbo ovrednotila kot sledi:
-

za vse razpisane oddelke - 55 točk,
za vsak oddelek manj od razpisanih po 2 točki manj.

2. rok pričetka izvajanja javne službe
45 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za
vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
do 1.9. 2012…………………………………….45 točk

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo ocenjevala prispele ponudbe v okviru
meril 1 - 2.

5. IZBIRA KONCESIONARJA
Občinska uprava na predlog tričlanske strokovne komisije po končanem postopku
(odpiranje, analiza, poročilo o ponudbah) izda odločbo o izbiri koncesionarja. Zoper
odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča
župan.
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje razpisane pogoje, lahko
koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi noben
ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne
predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni
uspel in razpis ponovi.
Koncedent lahko začeti postopek pred izdajo koncesijske odločbe kadarkoli prekine
oz. ustavi.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar
skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po
podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu
pogodbe oz. v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
Koncesija se podeljuje za 7 let, z možnostjo predčasnega odstopa od koncesijske
pogodbe. Koncedent si izrecno pridržuje pravico (najprej) po 5 letih odstopiti od
koncesijske pogodbe. V primeru predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe
izbrani koncesionar zoper koncedenta ne more uveljavljati nikakršnih odškodninskih
ali podobnih zahtevkov.

II. DOKUMENTACIJA
Predložiti je potrebno naslednja dokazila, ki pričajo o izpolnjevanju predpisanih
razpisnih pogojev in na podlagi katerih je mogoče ovrednotiti ponudbo:
1. obrazec s podatki o ponudniku (obrazec–PONUDBA–dokument 1)
2. potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
varstva (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list – dokument 2)
3. dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. vpisu v razvid izvajalcev
javnoveljavnih programov na območju, določenem v razpisu Občine
Kamnik – odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
(dokument – 3)
4. izjava o izvajanju najmanj 9 – urnega dnevnega programa – (dokument –
4)
5. izjava o številu oddelkov (dokument – 5)
6. izjava o tem, da se bo dejavnost predšolske vzgoje izvajala za ceno,
določeno na občinskem svetu (dokument – 6)
7. izjava o pričetku izvajanja dejavnosti (dokument – 7)
8. bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do uresničitve
zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti oz. najkasneje do
31. 10. 2012 - v višini 30.000 EUR (dokument – 8)
9. izjava o predložitvi ustreznega zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih
določil (dokument – 9)
10. predlog koncesijske pogodbe, št. 014-6/2011 (dokument – 10)

DOKUMENT-1
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012
PONUDBA

Predmet javnega razpisa:

Podatki o ponudniku
naziv firme oziroma ime in priimek
naslov
davčna številka
matična številka
številka poslovnega računa
zakoniti zastopnik
odgovorna oseba za podpis pogodbe
kontaktna oseba
številka telefona
številka faksa
e-naslov
Cena programa
 I. starostno obdobje

IZVAJANJE
PREDŠOLSKE
VARSTVA

PROGRAMA
VZGOJE
IN

………………………………..
………………………………..

Žig in podpis ponudnika:

DOKUMENT-2
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA ALI PRIGLASITVENI LIST
PRILOŽITI
(ali izjava ponudnika, s katero ta dovoljuje, da si pristojni organ
zahtevani dokument pridobi sam)

DOKUMENT-3
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI OZ. O VPISU V RAZVID
IZVAJALCEV JAVNOVELJAVNIH PROGRAMOV NA OBMOČJU, DOLOČENEM V
RAZPISU OBČINE KAMNIK - ODLOČBA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT
PRILOŽITI

DOKUMENT-4
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

PROGRAM RAZVOJA S FINANČNIM NAČRTOM ZA CELOTNO OBDOBJE
RAZPISANE KONCESIJE
PRILOŽITI

DOKUMENT-5
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

IZJAVA O IZVAJANJU NAJMANJ 9 -URNEGA DNEVNEGA PROGRAMA
(z zagotovitvijo poslovnega časa min. od 5.30 do 17.00 ure)
Ponudnik programov predšolske vzgoje izjavljam, da bom v primeru pridobitve
koncesije izvajal najmanj 9-urni dnevni program z zagotovitvijo poslovnega časa min.
od 5.30 do 17.00 ure.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Žig in podpis ponudnika

DOKUMENT-6
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

IZJAVA O ŠTEVILU ODDELKOV
Ponudnik programov predšolske vzgoje izjavljam, da bom v primeru pridobitve
koncesije izvajal program predšolske vzgoje in varstva v skupno …. oddelkih I.
starostnega obdobja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Podpis in žig ponudnika:

DOKUMENT- 7
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

IZJAVA
Ponudnik programov predšolske vzgoje izjavljam, da bom izvajal program predšolske
vzgoje in varstva po ceni, ki ne bo višja kot jo določa vsakokrat veljavni sklep
Občinskega sveta Občine Kamnik.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Žig in podpis ponudnika:

DOKUMENT-8
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

IZJAVA O PRIČETKU DEJAVNOSTI
Ponudnik programov predšolske vzgoje izjavljam, da bom nemudoma oz. najkasneje
v 30. dneh od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil koncesijsko pogodbo.
Izjavljam tudi, da bom z izvajanjem programa predšolske vzgoje in varstva pričel
…………………oz. najkasneje v ………….dneh od podpisa koncesijske pogodbe,
vendar najkasneje z začetkom šolskega leta 2012/2013.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Žig in podpis ponudnika:

DOKUMENT-9
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
veljavna do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil oz.
najkasneje do 31. 10. 2012
(v višini 30.000 EUR)
PRILOŽITI

DOKUMENT-10
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

IZJAVA
O PREDLOŽITVI USTREZNEGA ZAVAROVANJA
ZA IZPOLNJEVANJE POGODBENIH DOLOČIL
Ponudnik programov predšolske vzgoje izjavljam, da bom v primeru pridobitve
koncesije zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil
(podrobnosti so v predlogu pogodbe).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Žig in podpis ponudnika:

DOKUMENT-11
OBČINA KAMNIK
URAD ŽUPANA
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Številka: 014-6/2011
Datum: 21. 5. 2012

PREDLOG KONCESIJSKE POGODBE
št.: 014-6/2011

PRILOŽITI

Vsako stran pogodbe izpolniti, parafirati in žigosati

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Marjan Šarec (v
nadaljevanju: koncedent),
ID št. za DDV: SI28232801, številka TRR: 01243-0100002257
in
……………………………………………., (v nadaljevanju: koncesionar),
ID št. za DDV:………………, številka TRR: ………………………..

skleneta

KONCESIJSKO POGODBO
ZA IZVAJANJE PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA
št. 014-6/2011
1. člen
Podpisnika ugotavljata,
 da v skladu z določbo 2. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva (Uradni list RS, št. 126/06 in 106/11; v nadaljevanju koncesijski akt)
lahko javno službo programa predšolske vzgoje in varstva izvaja koncesionar,
ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov;
 da je koncedent v Uradnem listu RS, št…………….., z dne …………….2012,
objavil razpis za podelitev koncesije za izvajanje predšolske vzgoje otrok.
 da se je na javni razpis prijavil ponudnik …………………..……………., in sicer
s ponudbo št. ………. z dne ……….., ki izpolnjuje vse razpisane pogoje in ki je
bil po izvedenem postopku, določenem v koncesijskem aktu, izbran z odločbo
o izbiri koncesionarja št……………., z dne……………., ki je postala dokončna
dne…………….

PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru
programa sprejetega za javne vrtce za otroke, razporejene v oddelke predšolske
vzgoje v obsegu, določenem z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport, št…………….., z dne………………, ter upoštevaje določbo 17. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10), po kateri se v oddelke predšolske
vzgoje koncesionarja lahko vključi največ ……… otrok prvega starostnega obdobja in
največ …………… otrok v kombinirane oddelke.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo koncesionar izvajal program predšolske
vzgoje in varstva v okviru ….. oddelkov.
Koncesionar bo izvajal program predšolske vzgoje in varstva v ……..objektu/ih na
naslovu……………………………. Koncesionar je dolžan prostore vzdrževati tako, da
ustrezajo vsem zahtevam, ki jih za izvajanje takšne dejavnosti predpisuje področna
zakonodaja.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo koncesionar izvajal najmanj 9 urni dnevni
program glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, pri čemer bo zagotovil
poslovni čas min. od 5.30 do 17. ure. Sprememba poslovnega časa je mogoča v
soglasju s koncedentom.

SREDSTVA, KI JIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZAGOTAVLJA
KONCEDENT
3. člen
Koncesionar bo dejavnost opravljal za ceno, ki ne bo višja kot jo bo določil Občinski
svet Občine Kamnik. Trenutno so cene programov določene s Sklepom o določitvi
cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 22/2009).
Ne glede na zgornji odstavek bo koncesionar dejavnost izvajal po ponujeni ceni,
opredeljeni v ponudbi, navedeni v 1. členu te pogodbe.
Cene iz drugega odstavka tega člena veljajo najmanj 12 mesecev od podpisa
pogodbe. Cene se na predlog koncesionarja ali koncedenta lahko spremenijo z
aneksom h koncesijski pogodbi, pri čemer mora biti upoštevano določilo prvega
odstavka tega člena.
Koncedent bo koncesionarju kril razliko med ceno programov predšolske vzgoje in
plačilom staršev ali deležem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
(za mlajše/ga od dveh in več hkrati v vrtec vključenih otrok), (v nadaljevanju:
ministrstvo) v skladu s predpisi (osnovno financiranje).
Koncedent bo koncesionarju, ki opravlja javno službo predšolske vzgoje enako kot
javni vrtec, kril tudi naslednje stroške, ki niso všteti v ceno programov (dodatno
financiranje):
 odpravnine presežnim delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
 solidarnostne pomoči v skladu s kolektivno pogodbo,
 nadomestilo delavnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo v
skladu s kolektivno pogodbo,
 nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti
dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni na podlagi poročila o
odsotnosti in izračuna dodatnih stroškov njihovega nadomeščanja zaradi
zagotavljanja nemotenega izvajanja programa (sredstva za nadomeščanje
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev bo koncedent koncesionarju plačeval
na podlagi posebnega zahtevka, s katerim bo nedvoumno ugotovljeno, da so




bile predhodno izkoriščene vse notranje rezerve koncesionarja). K zahtevku
za nadomeščanje mora koncesionar priložiti prilogo, ki vsebuje ime in
priimek delavca, ki nadomešča odsotnega delavca, obračun stroškov
nadomeščanja, način nadomeščanja (preko študentskega servisa ali
pogodbe) in fotokopije dokazil o stroških njihovega nadomeščanja),
stroške za otroke s posebnimi potrebami v skladu z 11. členom Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/2003 z nadaljnjimi spremembami),
sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja
razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim
številom na podlagi 10. člena pravilnika o metodologiji, če je število vpisanih
in vključenih otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji
normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka,

Za otroke, za katere je koncedent po veljavnih predpisih dolžan kriti del cene
programa, bo v proračunu, v primeru, da bodo zagotovljena sredstva, s postavke
»poletne rezervacije« v času med 15. junijem in 15. septembrom zagotovil dodatno
doplačilo v višini 50% siceršnjega prispevka staršev na podlagi odločbe o višini
plačila vrtca pod pogojem, da gre za najmanj enomesečno neprekinjeno odsotnost
otroka iz vrtca.
V skladu z 28. členom zakona o vrtcih ter glede na vsakoletni sprejeti proračun se
koncesionarju iz proračuna koncedenta lahko zagotovijo tudi sredstva za
investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo, vendar
izključno na osnovi aneksa k tej pogodbi.
4. člen
Podpisnika se dogovorita, da bo koncedent v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih in
s sklepom občinskega sveta št. sklepa občinskega sveta z 11. seje, z dne 21. 12.
2011, št. 0322-0010/2011 – 13, ter pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju tega člena,
koncesionarju namenil nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR (brez obresti) na
oddelek, vendar tretjino v letu 2012. Naslednja tretjina sofinancerskega deleža bo
koncesionarjem izplačana mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2013, vendar
ne pred 31.1.2013, zadnja tretjina pa mesec dni po sprejetem proračunu za leto
2014, vendar ne pred 31.1.2014.
V prvem odstavku tega člena omenjena sredstva predstavljajo sovlaganje za
povečanje kapacitet za potrebe predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik za dobo
7 let, z možnostjo prekinitve po 5 letih, pri čemer koncedent zaradi predčasne
prekinitve koncesionarju ni dolžan povrniti nikakršnih stroškov ali škode, ki bi mu
zaradi tega nastala.
Koncedent in koncesionar se izrecno dogovorita, da je koncesionar dolžan vrniti
prejeta sredstva iz tega člena, v kolikor koncesije ne bo izvajal polnih 7 let (v primeru
predčasne prekinitve, omenjene v prejšnjem odstavku, ustrezno manj) oz. bi v teku
koncesijskega razmerja samovoljno zniževal obseg in / ali standard dejavnosti.
Prejeta sredstva je koncesionar dolžan vrniti v celoti, v realni vrednosti, ne glede na
to, koliko časa pred potekom 7 let (v primeru predčasne prekinitve, omenjene v

prejšnjem odstavku, ustrezno manj) je prenehal izvajati koncesijo oz. ne glede na to,
v kakšnem obsegu je znižal obseg ali standard dejavnosti in sicer najkasneje v roku
30 dni od prejema pisnega poziva s strani koncedenta, naj sredstva vrne. V primeru,
da se koncesijsko razmerje prekine zaradi razlogov na strani koncedenta, prejetih
nepovratnih sredstev ni potrebno vrniti.
Koncedent bo sredstva iz tega člena izplačal koncesionarju šele po predložitvi
ustreznega zavarovanja s strani koncesionarja (garancija ustrezne prvovrstne banke
ali zavarovalnice, drugo enakovredno zavarovanje….), ki ga bo koncedent vnovčil, v
kolikor koncesionar ne bi v postavljenem roku v celoti vrnil prejetih sredstev.
Zavarovanje iz prejšnjega odstavka za zavarovanje nepovratnih sredstev s strani
koncedenta se pridobi za dobo 7 let in sicer za celotno vrednost izplačanih
nepovratnih sredstev.
Pogodbeni stranki izrecno izjavljata, da sta v celoti in popolnoma seznanjeni s
protikorupcijsko klavzulo, ki jo opredeljuje 14. člen Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11, 43/11) ter s posledicami
kršenja omenjenega določila. Zaradi navedenega se pogodbeni stranki zavezujeta v
celoti in popolnoma ravnati v skladu z določbami omenjenega zakona oz. jih v
nobenem segmentu kršiti.
5. člen
Koncesionar bo za stroške iz naslova opravljanja dejavnosti (osnovno in dodatno
financiranje), ki jih v skladu z veljavnimi predpisi financira koncedent, praviloma
izstavil račun do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Koncedent bo
obveznosti praviloma poravnal najkasneje do 15. dne v mesecu.
ZAČETEK IN ČAS IZVAJANJA KONCESIJE
6. člen
Koncesionar se zaveže pričeti izvajati javno službo v okviru ……………oddelkov z
dnem…………..
Ta pogodba se sklene za določen čas in sicer za dobo 7 let, z možnostjo predčasne
prekinitve (vendar najprej po 5 letih) od začetka izvajanja dejavnosti.
NADZOR IN OBVEŠČANJE
7. člen
Koncedent ima pravico izvajati strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
koncesionirane dejavnosti.

Strokovni nadzor obsega predvsem nadzor nad kvaliteto izvajanja prevzetih
obveznosti s to pogodbo.
Finančni nadzor obsega nadzor nad uporabo sovloženih sredstev in deleža cene, ki
jo za izvajanje pogodbe zagotavlja koncedent.
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta omogočiti nadzor in vpogled v
dokumentacijo. Prav tako mora predložiti letno poročilo o izpolnjevanju te pogodbe
za preteklo leto do 31.03. tekočega leta.
Koncesionar je dolžan izkazovati ločene računovodske izkaze, ki se nanašajo na
opravljanje dejavnosti, ki je predmet te koncesijske pogodbe.
Koncesionar bo najkasneje do 31.08. predložil koncedentu letni delovni načrt,
povezan s koncesijsko dejavnostjo, za naslednje koledarsko leto.
Koncesionar bo najkasneje do 30.09. predložil koncedentu tudi finančni načrt,
povezan s koncesijsko dejavnostjo, za naslednje koledarsko leto.

ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE
8. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo pri njem zaposleni delavci
otrokom, drugim osebam in stvarem pri izvajanju javne službe.
Koncesionar mora biti ves čas izvajanja dejavnosti zavarovan za odgovornost za
škodo, ki nastane pri opravljanju dejavnosti.
Koncesionar mora imeti nepremičnino, v kateri se opravlja dejavnost, zavarovano.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
9. člen
Za izvajanje te pogodbe določita podpisnika naslednje pooblaščence:
- za koncedenta: …………………………………,
- za koncesionarja: ………………………………
V kolikor bo koncesionar ustanovil »svet koncesionarja«, bo koncedent imel v svetu
svojega predstavnika.

PRENEHANJE KONCESIJE
10. člen
Koncesija preneha:
- s potekom dobe trajanja koncesije;
- z odstopom koncedenta od koncesijske pogodbe, pri čemer se pogodbeni
stranki izrecno dogovorita, da sme koncedent po preteku 5 let odstopiti od te
koncesijske pogodbe brez materialnih ali drugačnih negativnih posledic, v
kolikor oceni, da je odstop od pogodbe v njegovem oz. v splošnem interesu
(zlasti v primeru, ko ne bo dovolj otrok za vpis v vrtec);
- z odvzemom koncesije, če koncesionar krši določila te pogodbe ali odločbe o
podelitvi koncesije; če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z
zakonom, odločbo Ministrstva in drugimi predpisi; v primeru da koncesionar v
roku, določenem s to pogodbo ne začne opravljati dejavnosti; če se naknadno
ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oz. ne izpolnjuje več pogojev za
opravljanje koncesionirane dejavnosti.
Koncedent odvzame koncesijo z odločbo. Koncedent je dolžan koncesionarja
predhodno pisno opozoriti na pomanjkljivosti in mu določiti razumen rok za odpravo
le teh.
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo brez pisnega soglasja koncedenta. Prav tako
lastniške spremembe pri koncesionarju ne smejo biti realizirane brez pisnega
soglasja koncedenta. V primeru spremembe direktorja koncesionarja, mora biti
koncedent o tem pisno obveščen nemudoma.
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.
V kolikor ni s to pogodbo drugače določeno, se smiselno uporabljajo določila
področne zakonodaje.
12. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta v primeru bistvene spremembe potreb
po predšolski vzgoji in varstvu, skupno iskali primerne rešitve.

13. člen
Podpisnika bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševala sporazumno,
v kolikor sporazum ne bo možen, kot krajevno pristojno sodišče določita sodišče po
sedežu koncedenta.

14. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta oba podpisnika.
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih vsak podpisnik prejme po 2
izvoda.

KONCEDENT
Občina Kamnik

KONCESIONAR
………………..

župan
Marjan Šarec

direktor
…………………..

V Kamniku,……………..

………………………

