Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.
50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Odloka o Proračunu
Občine Kamnik za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 79/19 s spremembami) in Pravilnika o
sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/10, 75/12) župan občine Kamnik
objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2020 – 2. del
1. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet javnega razpisa:
Občina Kamnik bo sofinancirala:
- prireditve in projekte, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive
Občine Kamnik;
- večje prireditve in projekte društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in
izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne
dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik in iz drugih
javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in
prepoznavnosti Občine Kamnik;
- prireditve in projekte, ki so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti
Občine Kamnik in ki imajo bistven prispevek k promociji Občine Kamnik;
- prireditve in projekte, katerih pokrovitelj je Občina Kamnik.
Iz proračuna občine Kamnik se sofinancirajo tiste vsebine (prireditve, projekti,…), ki niso bile
predmet sofinanciranja pri drugih javnih razpisih Občine Kamnik
3. Navedba prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo društva in druge pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali
projekt na teritoriju Občine Kamnik, za občane Občine Kamnik in so v interesu Občine
Kamnik. Imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta in jasno konstrukcijo vseh stroškov
izvedbe in virov financiranja.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:
V drugem delu so za sofinanciranje namenjena sredstva v višini 8.426,12 EUR.
5. Merila in kriteriji:
Občina Kamnik bo prijavitelja prijavljene prireditve ali projekta sofinancirala na podlagi
naslednjih meril in kriterijev:
- prireditev in projekt pomembno prispeva k promociji Občine Kamnik – od 0 - 45 točk
- prireditev in projekt presega občinski nivo – od 0 - 10 točk
- prireditev in projekt je namenjen širši ciljni populaciji Občine Kamnik - od 0 - 20 točk
- višina lastnih vlagateljevih sredstev za izvedbo prireditve ali projekta – od 0 - 10 točk
- projekt in prireditev je dobrodelnega značaja – od 0 - 15 točk

6. Obdobje za porabo sredstev:
Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oz. projekti, ki se izvajajo v letu 2020 in bodo
realizirani najkasneje do 30. 12. 2020.
7. Razpisni rok in datum odpiranja vlog:
Rok za prijavo je 24. avgust 2020 do 10. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure oddana osebno v
vložišču Občine Kamnik. Strokovna komisija bo vloge odpirala v sredo, 26. avgusta 2020 ob
10. uri.
8. Način oddaje vloge:
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini
Kamnik za leto 2020 (2. del) – NE ODPIRAJ«.
Predlagatelji morajo oddati svoje vloge v zapečatenih ovojnicah. Na kuverto (levo zgoraj)
OBVEZNO napišite ime prijavitelja, ki kandidira na javni razpis, ter naslov. Upoštevani bodo
vsi predlogi, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispeli na zgoraj navedeni naslov.
9. Navedba oseb pooblaščenih za dajanje informacij in informacije o razpisni
dokumentaciji:
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo predlagatelji na Občini Kamnik.
Kontaktna oseba Katja Vegel, 01/ 8318 142, katja.vegel@kamnik.si in Marija Podbevšek
Kališnik, 01/8318-117, Marija.Podbevsek-Kalisnik@kamnik.si
Razpisna dokumentacija z obrazci je na razpolago na spletni strani Občine Kamnik
(www.kamnik.si), in sicer od datuma objave razpisa.
10. Obravnava vlog in rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Vse nepravilno oziroma nepopolno izpolnjene, nečitljive, prepozno prispele vloge ter vloge, ki
jih bo oddal neupravičen prijavitelj ali ne bodo v interesu občine Kamnik, bo strokovna
komisija izločila iz nadaljnje obravnave. Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj
predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
Prednost pri izbiri bodo imele prireditve ali projekti, ki so neprofitnega značaja. Predlogi za
katere bo ugotovljeno, da so že sofinancirani iz drugega javnega razpisa občine Kamnik ali iz
proračuna občine Kamnik bodo zavrnjeni. Prav tako bodo zavrnjeni predlogi prijaviteljev, ki
so se/bodo prijavili na druge javne razpise razen predlogi izvajalcev regijske prireditve ali
projekta.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija 26. 8. 2020 ob 10. uri. V primeru
nepopolnih vlog oziroma vlog z pomanjkljivo dokumentacijo bo občinska uprava v roku petih
(5) delovnih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku pet (5) dni po prejemu
zahteve za dopolnitev dopolnijo. V kolikor vloga v postavljenem roku ne bo dopolnjena, bo le
ta s sklepom zavržena. Pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija
pregledala in ovrednotila na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov.
Prijavljeni izvajalci bodo z odločbo občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem
(8) dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije. Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri
županu Občine Kamnik v roku 15 dni od prejema le-te.

11. Sklenitev pogodbe o sofinanciranju:
Pogodbeni stranki se s podpisom pogodbe strinjata, da je le ta vezana na proračunske
možnosti občine. V primeru, da pride do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile
kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, to
pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno spremembam v občinskem
proračunu. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Kamnik sklenil pogodbe o sofinanciranju, v
katerih bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti.
12. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo javnega razpisa
- prijava na javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov 2020 – 2. del (obrazec
1)
- zaključno poročilo - sofinanciranje prireditev in projektov 2020 – 2. del (obrazec 2)
- predlog pogodbe (obrazec 3 - pogodba se lahko z manjšimi popravki še spremeni)
Prijavitelji ob prijavi na javni razpis oddajo obrazec 1 (prijava na javni razpis za sofinanciranje
prireditev in projektov 2020 – 2. del). Obrazec 2 (zaključno poročilo - sofinanciranje prireditev
in projektov 2020 – 2. del) bodo izvajalci prireditev/ projektov oddali po izvedeni prireditvi.
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