Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto
2020 (Ur. list RS, št. 79/19 s spremembami) in Statuta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 50/15, 20/17 in
61/19), Občina Kamnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje poletnih počitniških aktivnosti za otroke v letu 2020

1. Podatki o naročniku
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
2. Predmet javnega razpisa in višina razpoložljivih sredstev
Občina Kamnik v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 na proračunski postavki
»9245 – Počitniško varstvo otrok« zagotavlja namenska sredstva za sofinanciranje poletnih počitniških
aktivnosti za čas od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 za otroke od 1. do 9. razreda osnovne šole, v višini 5.500
€.
Cilj javnega razpisa je otrokom na območju občine Kamnik omogočiti kakovostno, ustvarjalno in
aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti v času šolskih
počitnic (tematski izleti, raznovrstne športne, plesne, kulturne in druge animacijske dejavnost).
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. vlagatelj ima status pravne osebe, ki je ustanovljena na podlagi enega izmed naslednjih
zakonov (Zakon o društvih, Zakon o ustanovah, Zakon o zavodih – razen javnih zavodov, Zakon
o nevladnih organizacijah) in je skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki se nanaša na razpisano področje sofinanciranja;
2. vlagatelj ima sedež v občini Kamnik in deluje najmanj 1 leto;
3. vlagatelji imajo jasno izdelan program, ki vključuje raznovrstne športne, kulturne in druge
animacijske dejavnosti, ter bodo program izvajali najmanj 3 ure dnevno;
4. vlagatelji imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo in ponujajo program, ki je cenovno
dostopen za starše, kar mora biti razvidno iz specifikacije cene storitve;
5. na podlagi javnega razpisa se sofinancira stroške dela izvajalcev, neposredne materialne
stroške, strošek didaktičnega materiala in strošek prehrane za udeležence;
6. vlagatelji niso upravičeni kandidirati na tem javnem razpisu, če so že kandidirali na javnem
razpisu za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva;
7. vlagatelji morajo imeti strokovno usposobljen kader;
8. vlagatelji ne morejo prenesti izvajanja programa na druge fizične ali pravne osebe;
9. program mora potekati na območju občine Kamnik v obliki dnevnega varstva in ne v obliki
večdnevnih taborov;

10.
11.
12.
13.

vlagatelj mora med izvedbo programa izkazovati občinsko poreklo;
vlagatelj mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa;
vlagatelji morajo imeti ustrezno zavarovanje dejavnosti in oseb;
vlagatelji morajo zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi poletnih počitniških aktivnosti
ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost;
14. vlagatelji morajo pri izvedbi programa upoštevati trenutna higienska priporočila NIJZ in
smernice MIZŠ (velikost skupine, razkuževanje, uporaba zaščitnih sredstev).
4. Merila za vrednotenje in dodelitev sredstev
Prispele vloge bodo ovrednotene po naslednjih merilih:
1. ciljna skupina otrok:
 do 3. razreda – 5 točk
 do 5. razreda – 10 točk
 do 9. razreda – 15 točk
2.





predvideno število vključenih otrok:
od 1 do 10 otrok – 10 točk
od 10 do 20 otrok – 20 točk
od 20 do 30 otrok – 30 točk
nad 30 otrok – 40 točk

3. zagotovljena prehrana in pijača: – 10 točk
4.






trajanje programa:
do 5 dni – 5 točk
do 10 dni – 10 točk
do 20 dni – 20 točk
do 30 dni – 30 točk
do 40 dni in več – 40 točk

5. reference iz preteklih let: – 20 točk
6. raznolikost programa, ki pomembno prispeva h kvaliteti ponudbe (kot npr. tematski
izleti/športne/plesne/likovne/ustvarjalne aktivnosti). Vlagatelj lahko navede tudi druge cilje –
do 20 točk.
Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje dejavnosti posameznega prijavitelja je odvisna od števila
doseženih točk in izračuna vrednosti točke (vrednost točke je enaka količniku razpoložljivih finančnih
sredstev za ta javni razpis, deljeno s skupnim številom vseh točk).
Ne glede na število doseženih točk so lahko sredstva za sofinanciranje izvajanja počitniških aktivnosti
dodeljena največ do višine 1.000 EUR/prijavitelja.

5. Obvezne priloge oz. dokazila
Vlogi je potrebno priložiti:
- izpolnjen obrazec PRIJAVA;
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede statusa pravne osebe (kopija odločbe o vpisu v AJPES);
- parafirano in žigosano pogodbo, ki je sestavni del tega razpisa.

6. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog
Vloga (prijava) za sofinanciranje z vsemi potrebnimi dokazili oziroma izjavami, s katerimi vlagatelj
dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev, mora biti predložena najkasneje do 3. 7. 2020 do 10.00
ure v vložišče Občine Kamnik. Vloga je lahko poslana tudi s priporočeno pošiljko, pri čemer mora
pošiljka prispeti na vložišče Občine Kamnik do zgoraj navedenega datuma in ure.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje
poletnih počitniških aktivnosti za otroke v letu 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno
naveden naslov vlagatelja.
V izbirni postopek bodo uvrščene zgolj pravočasne vloge, oddane na pravilno opremljenih ovojnicah.
Nepravočasno vložene vloge in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo 3. 7. 2020 ob 11 uri.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 9. 2020.
8. Obravnava vlog ter obvestil o izboru
Odpiranje in vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo na podlagi prejetih
vlog pripravila predlog za sofinanciranje.
Na podlagi predloga komisije bo na prvi stopnji odločila občinska uprava.
Z izbranim izvajalcem bo župan Občine Kamnik za leto 2020 sklenil pogodbo o sofinanciranju, v kateri
bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti.
Izbrani izvajalec je dolžen najpozneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti
podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da izvajalec od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba
je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
9. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij
Razpisna dokumentacija je na voljo na uradni spletni strani Občine Kamnik.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom oziroma razpisno dokumentacijo lahko prejmete pri Sari
Ogrinec preko elektronske pošte: sara.ogrinec@kamnik.si ali telefona: 01/8318-221.
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