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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB-4, 101/13, 96/15 in 80/16), Odloka 
o proračunu Občine Komenda za leto 2021 (Uradne objave GOK, št. 10/2020) in Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Občina Komenda objavlja 
 
 

JAVNI POZIV 
za sofinanciranje počitniškega varstva otrok v letu 2021 

 
 

1. Podatki o naročniku 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
 

2. Predmet javnega razpisa in višina razpoložljivih sredstev 

Občina Komenda v skladu z Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2021 na proračunski 
postavki »8424 – Počitniško varstvo otrok« zagotavlja namenska sredstva za sofinanciranje 
počitniškega varstva otrok v času poletnih in jesenskih počitnic, v predvideni višini do 4.000 €. 
Varstvo je namenjeno otrokom prve in druge triade. 
 
Cilj javnega razpisa je otrokom na območju občine Komenda omogočiti kakovostno, ustvarjalno in 
aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti v času 
šolskih počitnic. 
 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- vlagatelji so fizične ali pravne osebe, društva, zveze in druge organizacije, ki organizirajo 

poletne počitniške aktivnosti v občini Komenda; 
- imajo sedež v občini Komenda in delujejo najmanj 3 leta; 
- vlagatelji morajo zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi počitniškega varstva ni 

evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost, za kar predložijo izjavo; 

- imajo izkušnje z izvedbo počitniškega varstva vsaj 3 leta; 

- imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo; 

- ponujajo program, ki je cenovno dostopen za starše (največ 10€/dnevno na otroka, kar 

mora biti razvidno iz specifikacije cene storitve); 

- bodo izvajali dejavnost varstva vsak delovni dan najmanj od 8.00 do 15.00 ure; 

- imajo jasno izdelan program varstva, ki vključuje raznovrstne športne, kulturne in druge 

animacijske dejavnosti ter prehrano; 

- vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem razpisu s tistimi programi, ki so že 

financirani iz proračuna Občine Komenda; 

- prijavljeni izvajalci ne morejo prenesti izvajanja programa na druge fizične ali pravne osebe. 

 
4. Kriteriji za vrednotenje in dodelitev sredstev 

Prispele vloge bodo ovrednotene po naslednjih kriterijih: 
- izkušnje z organizacijo počitniškega varstva v občini Komenda s ciljno skupino otrok –  do 

20 točk; 

- ciljna skupina otrok: 

 prva triada – 15 točk 

 druga triada – 5 točk 
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 otroci s posebnimi potrebami v občini – 5 točk 

 vključevanje otrok z manj priložnostmi – 5 točk 

- raznolikost programa, ki pomembno prispeva h kvaliteti ponudbe ciljne skupine otrok ter 

zagotavlja potrebno varstvo in varnost otrok – do 10 točk; 

- cenovna dostopnost programa – 10 točk; 

- spoznavanje lokalnega okolja (tematski izleti in dnevi, športne/likovne/ustvarjalne aktivnosti 

ipd., na temo lokalnega okolja) – do 5 točk; 

- zagotovljena prehrana – 10 točk; 

- število otrok, vključenih v varstvo v preteklem letu: 

 od 10 do 15 otrok – 1 točka 

 od 16 do 20 otrok – 4 točk 

 nad 20 otrok – 10 točk 

 
Prijavitelj lahko prijavi posamezni termin počitniškega varstva (jesenski, zimski, poletni) ali vse 
termine. Prednost pri izboru ima prijavitelj, ki prijavi izvedbo počitniškega varstva za vse termine. 
 
Vrednoti se vsak termin posebej. Prijavitelj lahko skupno doseže največ 300 točk (100 točk na 
termin). Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem glede na število doseženih točk. 
 

5. Obvezne priloge oz. dokazila 

Vlogi je potrebno priložiti: 
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede statusa fizične oziroma pravne osebe ali društva 

(kopija odločbe o vpisu v register); 

- podroben opis programov počitnic v letu 2020 s finančno konstrukcijo ter specifikacijo cene 

storitve; 

- navedbo o nameravanem časovnem trajanju opravljanja počitniškega varstva (tako v 

dnevih kot urah); 

- izjavo, da bo poleg programa otrokom zagotovljena tudi prehrana; 

- navedbo lokacije izvajanja dejavnosti (dokazilo: najemna pogodba, izpis iz zemljiške knjige 

ali soglasje javnega zavoda, glede uporabe prostorov, v kolikor se bo počitniško varstvo 

izvajalo v zavodu, katerega je ustanoviteljica Občina Komenda); 

- navedbo ciljne skupine otrok, za katere nameravate izvesti počitniško varstvo otrok; 

- reference o izvedbi počitniškega varstva v letu 2019 in v preteklih letih, vključno z navedbo 

ciljne skupine otrok; 

- izjavo, da nihče od sodelujočih ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno 

obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 

 
6. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog 

Vloga za sofinanciranje z vsemi potrebnimi dokazili oziroma izjavami, s katerimi vlagatelj dokazuje 
izpolnjevanje zahtevanih pogojev, mora biti predložena najkasneje do 09.04.2021 do 12.00 ure v 

vložišče Občine Komenda. Vloga je lahko poslana tudi s priporočeno pošiljko, pri čemer mora 
pošiljka prispeti na naslov Občine Komenda do zgoraj navedenega datuma. 
 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
sofinanciranje počitniškega varstva v letu 2021«. 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 ni javno. 
 
 



 

 

 

 

Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR. 

Upravno takso se lahko plača: 
- z gotovino v tajništvu Občine Komenda  
- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: št. 01100-
5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na 
transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi) 
 

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021. 
 

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 izbranimi izvajalci bo župan Občine Komenda za leto 2021 sklenil pogodbo o sofinanciranju, v 
kateri bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti.  
 
Izbrani izvajalci so dolžni 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 Komenda. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom oziroma razpisno dokumentacijo lahko prejmete v času 
uradnih ur pri Mateji Drolc preko elektronske pošte: mateja.drolc@komenda.si ali telefona: 
01/7247-409. 
 
 
Številka:  430-0014/2021-2                                                    
Datum:    10.03.2021    
 
 

Stanislav Poglajen 
      ŽUPAN 
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