Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v
Občini Kamnik (Ur.l. RS, št. 8/17 in 70/17), Občina Kamnik objavlja
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV V
OBČINI KAMNIK ZA LETO 2020
1. Naročnik javnega razpisa:
Naročnik javnega razpisa je Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev:
Razpisane so naslednje vsebine socialno varstvenih programov:
- socialno varstveni programi (p.p. 0945, do 20.000 €)
- karitativni programi (p.p. 0947, do 10.500 €)
- medgeneracijski samopomoči programi z najmanj 5 prostovoljskimi skupinami, ki
že delujejo na območju Občine Kamnik (p.p. 0310, do 3.000 €).
Prijavitelji morajo vloge oddati na že pripravljenih obrazcih (v nasprotnem
primeru bo vloga zavrnjena) in morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa.
3. Način razdelitve sredstev (merila):
Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu z merili Pravilnika o sofinanciranju
socialno varstvenih programov v Občini Kamnik (Ur.l. RS, št. 8/17 in 70/17).
4. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
- je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
- ima sedež v Občini Kamnik in izvaja dejavnost na območju občine ali ne glede na
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Kamnik,
- ima urejeno evidenco o članstvu oz. uporabnikih,
- ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenih programov,
- ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov
in delež sredstev iz drugih virov.
5. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:
Zagotovljena sredstva za izvajanje socialnovarstvenih programov se razdelijo v dveh
skupinah:
- skupina A (med upravičence, ki imajo sedež v Občini Kamnik, se razdeli 70 %
sredstev iz občinskega proračuna),
- skupina B (med upravičence, ki nimajo sedeža v Občini Kamnik, pa aktivno
vključujejo občane Občine Kamnik se dodeli 30 % sredstev iz občinskega proračuna).

Kriteriji in merila so enaki za obe skupini. Prijavitelji skupine B lahko na razpis prijavijo le
en program.
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem naslednji kriteriji:
1. število članov oz. uporabnikov upravičenca programa s stalnim bivališčem v Občini
Kamnik;
2. ocena predlaganega programa upravičenca;
3. izdelana finančna konstrukcija programa upravičenca.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk (višina proračunske
postavke se deli z vsoto vseh točk prijaviteljev; na ta način se dobi vrednost ene točke v
€).
1. Upravičenci bodo glede na število članov oz. uporabnikov programa pri izračunu
razdeljeni v tri skupine, in sicer:
I. skupina
od 1 do 250 članov
II. skupina
od 251 do 800 članov
III. skupina
od 801 član ali več
Število članov oz. uporabnikov upravičenca programa s stalnim bivališčem v Občini
Kamnik, se preračuna po naslednji formuli:
število članov upravičenca x 30
Članstvo v točkah = --------------------------------------------------------------najvišje število članov izmed vseh upravičencev
Maksimalno število točk pri tem kriteriju bo dosegel prijavitelj, ki ima največ članov
oziroma uporabnikov s stalnim bivališčem v Občini Kamnik v posamezni skupini,
ostali upravičenci pa ustrezno število točk manj. Maksimalno število točk po tem
kriteriju je 30.
2. Ocena predlaganega programa upravičenca:
- jasnost postavljenih ciljev, ocena programa
do 40 točk
- vključenost prostovoljcev v izvedbo programa
do 10 točk
- jasna opredelitev uporabnikov programa
do 5 točk
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 55.
3. Izdelana finančna konstrukcija programa upravičenca:
- višina zagotovljenih lastnih sredstev nad 51 %
10 točk
- višina zagotovljenih lastnih sredstev do 50 %
5 točk
- višina zagotovljenih lastnih sredstev do 20 %
2 točki
- program ima jasno opredeljene vire financiranja
do 5 točk
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 15.
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 100. Občina Kamnik lahko v javnem
razpisu določi minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje
programa. Sredstva za sofinanciranje medgeneracijskih samopomočnih programov so v
celoti namenjena le enemu izbranemu prijavitelju (izbran tisti, ki doseže največje število
točk). Sredstva za sofinanciranje karitativnih programov so do višine 8.000 € namenjena
izvajalcem v več kot 600 uporabniki iz Občine Kamnik, preostala sredstva se razdelijo
med izvajalce z neprimerno manj uporabniki.
6. Poraba sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020.

7. Razpisni rok in datum odpiranja vlog:
Rok za prijavo je do vključno četrtka, 20. februar 2020 do 12. ure. Komisija za
vrednotenje socialno varstvenih programov bo vloge odpirala v torek, 25. februarja
2020.
8. Način dostave predlogov:
Vlogo za sofinanciranje socialno varstvenih programov mora prijavitelj izpolniti na
prijavnem obrazcu in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik v
zaprtih ovojnicah s svojim polnim naslovom in s pripisom »JAVNI RAZPIS:
SOCIALNO VARSTVENI PROGRAMI 2020 – NE ODPIRAJ.«
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo
poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana na vložišču
Občine Kamnik. Če se ponudba pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko
naročnik prejme ponudbo, štejeta dan in ura oddaje na pošto. Če se ponudba odda
priporočeno pri drugem izvajalcu te storitve, mora ponudnik 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.
9. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij:
Kontaktna oseba za posredovanje informacij: Katarina Vegel, telefon: 01 8318-142,
katja.vegel@kamnik.si.
10. Informacije o razpisni dokumentaciji in druge informacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.kamnik.si.
11. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa:
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
pošiljatelju. Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. V primeru
nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo občinska uprava v
roku petih (5) delovnih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku petih
(5) delovnih dni po prejemu zahteve za dopolnitev dopolnijo. V kolikor vloga v
postavljenem roku ne bo dopolnjena, bo le-ta s sklepom zavržena.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije ter pravilnika, na podlagi katerega je
objavljen javni razpis za posamezno razpisano področje. Pravočasno prispele in
popolne vloge bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialno
varstvenih programov v Občini Kamnik.
Prijavitelji bodo z odločbo o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti
odločitvi strokovne komisije. Zoper odločbo je možno podati pritožbo županu občine
najkasneje v roku 15 dni po prejemu odločbe. Župan svojo dokončno odločitev, zoper
katero pritožba ni možna, posreduje v roku šestdeset dni od prejema pritožbe. Z
izbranimi izvajalci bo župan Občine Kamnik sklenil pogodbe o sofinanciranju socialno
varstvenih programov.
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.
Številka: 410-0031/20-4/2
Datum: 5. 2. 2020
Matej Slapar
ŽUPAN

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE PRIJAVITELJA
Odgovorna oseba s svojim podpisom in žigom potrjujem:
- da pod kazensko in materialno odgovornostjo proti nam ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
- da s podpisom in žigom na tej izjavi soglašamo z določili, navedenimi v tem
javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji ter da so vse navedbe v
vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa
ustrezajo originalom;
- da v skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe
proračunskih sredstev, ki nam bodo odobrena na podlagi javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb razpisovalca;
- da stroški programa ali projekta, ki jih bomo uveljavljali na podlagi javnega
razpisa, ne bodo istočasno financirani s strani drugih sofinancerjev programa oz.
projekta;
- da smo, v kolikor smo bili pogodbeni partner Občine Kamnik, v letu 2019, izpolnili
vse pogodbene obveznosti.
Kraj in datum:______________

(žig)
Podpis: ___________________________

Osebni podatki na obrazcih za prijavo na Javni razpis o sofinanciranju socialno
varstvenih programov v Občini Kamnik so potrebni za potrebe komisije za izvajanje
vseh opravil v zvezi s tem javnim razpisom, imenovane po sklepu župana. Pridobljeni
podatki se bodo shranjevali v zadevi št. 410-0031/2020 skladno s predpisi, ki urejajo
upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva. Občina Kamnik bo
hranila in varovala osebne podatke na primeren način, tako da ne bo prišlo do
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Kamnik
ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in
ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim
varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Kamnik ravna z osebnimi podatki, so na
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov: Kristina Zabavnik, e-pošta:
obcina@kamnik.si ali telefonska številka: 01 8318 100.
Kraj in datum:_____________________
(žig)
Podpis: _____________________

