Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št.
8/17, 10/18 in 39/18) Občina Kamnik objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTA NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA V OBČINI KAMNIK V LETU 2018
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Kamnik bo v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 sofinancirala kulturni
projekt na področju založništva, in sicer izdajo letopisa oziroma zbornika s področja ohranjanja
zgodovinskega spomina, vezanega na izvedene aktivnosti nekdanje teritorialne obrambe v občini
Kamnik, manevrske strukture narodne zaščite in vrednot osamosvojitvene vojne.
3. CILJI JAVNEGA RAZPISA
Glavni cilj javnega razpisa je prispevati k ohranjanju pomena osamosvojitvene vojne in vrednot le-te
za območje občine Kamnik in njene širše okolice ter prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru.
Pomemben cilj sofinanciranja je tudi spodbujanje domoljubja in ohranjanje le-tega na območju
občine in širše.
4. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČENOST STROŠKOV
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije (pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva,
zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije in so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti oz. založništva oz. izdaje knjig), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Upravičeni stroški, ki jih sofinancira Občina Kamnik, morajo biti navedeni v razpisni prijavi prijavitelja
in so:
- nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta;
- opredeljeni v prijavi prijavitelja,
- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in
stroškovne učinkovitosti,
- dejansko nastali,

-

prepoznavni in preverljivi,
podprti z izvirnimi dokazili,
niso in jih ne bodo istočasno financirali drugi sofinancerji projekta.

Neupravičeni stroški projekta vedno bremenijo prijavitelja.
5. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije, ki morajo prijavi obvezno priložiti kopijo izpisa iz
sodnega registra oziroma ustanovni akt, iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji

-

So registrirani za opravljanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis;
Prijavljeni projekt bo realiziran v letu 2018;
So v preteklem letu v celoti in v predpisanih rokih izpolnili pogodbene obveznosti do Občine
Kamnik;
Prijavljeni projekti, sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, ne morejo biti predmet
sofinanciranja na podlagi tega razpisa;
Prijavi morajo predložiti osnutek besedila letopisa oz. zbornika;
Bodo v primeru izbora projekta na zahtevo Občine Kamnik izvedli njegovo javno predstavitev;
Je prijavljeni projekt finančno uravnotežen, kar pomeni, da so odhodki enaki prihodkom;
Se strinjajo s pogoji, kriteriji in razpisno dokumentacijo.

-

Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, za katere obstojijo omejitve poslovanja na podlagi
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2).
6. MERILA OZIROMA KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROJEKTOV
Občina Kamnik bo prijavljene projekte (izdajo letopisa oz. zbornika) prijaviteljev na področju
založništva ovrednotila s pomočjo naslednjih meril in kriterijev:
- vsebine in kakovosti prijavljenega projekta (do 50 točk);
- referenc prijavitelja (do 10 točk);
- javne dostopnosti prijavljenega projekta (načrt distribucije knjig, predvidena cena) (do 10
točk).
Prijavitelj mora vlogi priložiti dokumentacijo, s katero izkazuje verodostojnost navedb (reference,
izjave, načrt distribucije).
Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj prejme za prijavljeni projekt je 70. Sofinanciran bo zgolj en
projekt prijaviteljev, in sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje.
Dodeljena finančna sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
Odpiranje, strokovno presojo in ocenjevanje vlog, na podlagi kriterijev in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih projektov opravi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje podžupan v začasnem
opravljanju funkcije župana.
Strokovna komisija bo odprla in pregledala prispele vloge ter ugotovila njihovo pravočasnost,
popolnost in upravičenost prijavitelja. Vloga, vložena po izteku prijavnega roka ali vloga, ki je ne vloži

upravičena oseba, se zavrže. Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni v
roku petih dni. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže.
Z izbranim prijaviteljem bo podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana sklenil pogodbo o
sofinanciranju, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti.

7. OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2018 znaša 4.000 €. Sredstva so namenska in so
zagotovljena na proračunski postavki »8300 – založniška dejavnost«, in sicer: do največ 4.000 € je
namenjenih izdaji publikacije s področja ohranjanja zgodovinskega spomina, vezanega na izvedene
aktivnosti nekdanje teritorialne obrambe v občini Kamnik, manevrske strukture narodne zaščite in
vrednot osamosvojitvene vojne.
Občina Kamnik si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se
razpoložljiva sredstva spremenijo zaradi sprejetih sprememb proračuna za tekoče leto.
8. RAZPISNI ROK IN OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Razpis se prične 20. 7. 2018 in se zaključi 20. 8. 2018.
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu
2018, skladno s pogoji tega razpisa.
9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija obsega:
a) besedilo razpisa;
b) prijavni obrazec A za kulturni projekt;
c) izjavo prijavitelja;
d) vzorec pogodbe o sofinanciranju;
e) obrazec – vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu s področja založništva.
Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je na razpolago na uradni spletni strani Občine Kamnik
(www.kamnik.si), in sicer od datuma objave razpisa.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi vsa obvezna dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
10. NAČIN POŠILJANJA IN VSEBINA VLOG
Vloga mora biti oddana na ustreznem obrazcu, ki mu morajo biti priložena vsa potrebna dokazila
(izjava/e prijavitelja; parafiran (na vseh straneh podpisan) vzorec pogodbe o sofinanciranju; kopija
izpisa iz sodnega registra oziroma ustanovitveni akt; načrt distribucije knjige; morebitne reference).
Vlogo z vsemi prilogami predložite v vložišče Občine Kamnik ali pošljite na naslov: Občina Kamnik,
Urad župana, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV ZALOŽNIŠTVA V LETU 2018 – ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu kuverte mora biti
obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Zadnji rok za predložitev prijave na razpis je: 20. 8. 2018 do 10. ure.

Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež sofinancerja oz. bodo posredovane
kot priporočene pošiljke do roka za oddajo vloge. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure osebno oddana na
vložišču Občine Kamnik. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko jo naročnik
prejme, štejeta dan in ura oddaje na pošto. Če se vloga odda priporočeno pri drugem izvajalcu te
storitve, mora prijavitelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali
potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke.
Zavržene bodo:
- nepravočasne vloge ali vloge, ki jih bodo vložile neupravičene osebe;
- vloge, za katere se bo izkazalo, da je vlagatelj v njih navajal neresnične podatke;
- nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
- vloge vlagateljev, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk;
- ki jih bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev ocenila kot neustrezne.
11. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom oziroma razpisno dokumentacijo lahko prejmete pri Lei
Logar preko elektronske pošte: lea.logar@kamnik.si ali telefona: 01/8318100, izključno v času
uradnih ur: ponedeljek od 8.00-12.00 ure in od 13.00-15.00 ure, sreda od 8.00-12.00 ure in od 13.0017.00 ure, petek od 8.00-12.00 ure).
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