
Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve v občini 

Kamnik za leto 2023 

                           

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:  Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 

Kamnik, telefon: 01 8318 250   

 

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Je sofinanciranje organizacije in izvedba prireditve oz. dodelitev sredstev iz proračuna Občine 

Kamnik za prireditev: kolesarska dirka za 2. pokal občine Kamnika. 

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju organizacije in izvedbe prireditve, ki 

vključuje promocijo občine Kamnik in je odmevna v širšem prostoru. 

 

 3.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU 

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

-       da so v zadnjih petih letih organizirali najmanj 10 kolesarskih dirk; 

-       finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in 

zagotovljene druge vire financiranja; 

-       prijavitelj lahko prijavi samo prireditev, ki bo izvedena v letu 2023; in je navedena v spodnji 

tabeli; 

-       prijavitelj ima zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo prireditve; 

-       prijavitelj ni pridobil sredstev za organizacijo in izvedbo teh prireditev na osnovi drugih 

razpisov Občine Kamnik in Zavoda za turizem in šport Kamnik.  

 

4. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR 

Na podlagi tega javnega poziva bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev: 

-       promocija in prepoznavnost občine (oglaševanje v medijih, izdaja tiskanega gradiva), 

-       tradicionalnost prireditve ali dogodka (izkušnje prijavitelja pri organizaciji drugih 

dogodkov), 

-       finančni načrt prireditve (delež zagotovljenih lastnih sredstev, do 50 % / nad 50 %), 

-       doseganje ciljnih uporabnikov (odprti tip, publika jasno opredeljena, predvideno število 

udeležencev); 

-       aktivno vključevanje občanov (prireditev oz. dogodek vključuje gibanje in druženje oz. 

samo druženje). 

  

Maksimalni delež financiranja prireditve je naveden spodaj v tabeli. 



Prireditev 
Višina 

sredstev 

Datum 

prireditve 

(predvidoma) 

KOLESARSKA DIRKA POKAL KAMNIK IN VN 

ZAVAROVALNICE GENERALI 
3.000,00 € 

nedelja, 

16.4.2023 

 

Prijavitelju se lahko, ne glede na doseženo število točk, dodelijo sredstva na podlagi tega 

javnega poziva, največ do višine sredstev, ki so opredeljena. 

Prijave bodo pregledane in ocenjene ali izpolnjujejo obvezne kriterije. Na podlagi izpolnjevanja 

obveznih kriterijev bo predlagana višina sredstev za sofinanciranje posamezne prireditve. 

 

5. OKVIRNA VREDNOST 

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2023 in je 

namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 3000,00 EUR – poziv je odprt do 

21.3.2023. 

 

6. ROK IZVEDBE  

Prireditve po tem pozivu morajo biti realizirane v letu 2023. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 

proračunskih sredstev. 

 

7. VSEBINA PRIJAVE 

Prijava na javni poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu »Prijava-Sofinanciranje 

organizacije in izvedba prireditev v letu 2023«, ki je sestavni del javnega poziva in vsebuje 

izjavo, da prireditev ne bo sofinancirana iz drugih razpisov in pozivov Občine Kamnik ter 

Zavoda za turizem in šport Kamnik in izjavo, da so podatki v prijavi točni in verodostojni, biti 

mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Prav tako je potrebno priložiti 

parafiran vzorec pogodbe o financiranju organizacije prireditve. 

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 

Zavod za turizem in šport Kamnik lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov 

kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi. 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva. 

 

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 

Javni poziv je odprt do 21.3.2023 do 10. ure. 

Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki bo osebno oddana na sedež zavoda: Zavod za 

turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, v času, ko bo javni poziv odprt oz. 

najkasneje do 21.3.2023 do 10. ure. 



Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ter vloge, ki bodo 

prispele pred skrajnim rokom za predložitev vloge, ne bodo obravnavane. 

Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo do skrajnega roka za predložitev vloge. 

 

9. POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O 

IZIDU JAVNEGA POZIVA 

Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom 

zavrnjene oz. zavržene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz 

tega poziva. Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. 

Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. 

S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih prijav po kriterijih iz javnega 

poziva, ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati. 

Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 37. členom Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) 

in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov. 

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik bo v 8 dneh po odpiranju prijav, 

na podlagi predloga strokovne komisije izdal sklep o izboru, višini in namenu odobrenih 

sredstev izbranemu prijavitelju. 

Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba, ki se vloži v 30. dneh po 

prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška cesta 68 A, pisno neposredno pri 

navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožbi v dveh izvodih je treba 

priložiti sklep v izvirniku ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa. 

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice 

in obveznosti glede izvedbe prireditve in glede sofinanciranja izbranega prijavitelja v skladu s 

predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 

 

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE 

Javni poziv se objavi na spletni strani Zavoda za turizem in šport 

Kamnik, www.visitkamnik.com. 

Prijavni obrazci so od dneva objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani Zavoda 

za turizem in šport Kamnik, www.visitkamnik.com, pod zavihkom razpisi.  

Številka: 06032023/LS 

 Datum: 6.3.2023 

  

         Luka Svetec 

      v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik 

 

 



PRIJAVA - SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBA 
PRIREDITEV V LETU 2022 

 
(prosimo, da obrazec izpolnjujete s tiskanimi črkami) 

 
 
 
 
 

1. PODATKI O PRIJAVITELJU 
 

NAZIV PRIJAVITELJA  

NASLOV  

POŠTNA ŠTEVILKA IN 

POŠTA 
     

DAVČNA ŠTEVILKA          

MATIČNA ŠTEVILKA         

ŠTEVILKA RAČUNA      -           

BANKA, PRI KATERI JE 

ODPRT RAČUN 
 

KRAJ, KJER JE ODPRT 

RAČUN 
 

PRAVNO 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA 

(DRUŠTVO ALI DRUGO – 

VPISATI) 

 

ODGOVORNA OSEBA:  TELEFON  

KONTAKTNA OSEBA:  TELEFON  

E-POŠTA (ZA KONTAKT)  

 
 



2. ORGANIZACIJA DOGODKA  

 

Datumski termin izvedbe prireditve 

 

 

 

Časovni termin prireditve 

 

od 

 

 

 

do 

 

 

 

Lokacija / kraj izvedbe 

 

 

 

Organizator oziroma skrbnik  

 

 

Na dogodku bodo potekale naslednje spremljajoče aktivnosti, ki so z njim povezane: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Podroben opis organizacije in izvedbe dogodkov s finančno konstrukcijo (posamezne 

aktivnosti in viri sredstev) in s časovnim planom: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 
FINANČNA KONSTRUKCIJA CELOTNE PRIREDITVE 

 
 

Predvideni viri sredstev za izvedbo 
celotnega projekta 

ZNESEK  
(EUR) 

DELEŽ 
(%) 

1. sredstva občine Kamnik 
 

  

2. lastna sredstva 
 

  

3. sredstva udeležencev (prodajalcev) 
 

  

4. ostali viri 
 

  

5. sponzorska sredstva 
 

  

 
SKUPAJ 

  
100 

 
 
 
V  ____________________ , dne ____________  
 
 
 
Ime in priimek ter                                                                                                                                 
podpis zakonitega zastopnika: 
 
                                                                                         žig 

                                                                                                                               
___________________________ 
 
 
 
 
PRILOGE: 

- kopija odločbe o vpisu prijavitelja v register ali izpisek iz sodnega registra, 
- reference prijavitelja vloge in izvajalca. 

 
 
Naročnik lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo o resničnosti 
navedb v vlogi in priloženih obrazcih. 
 
 



I Z J A V A 
 

Prijavitelj 
 
  

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(polno ime in naslov prijavitelja) 

 
ki ga zastopa  
 
________________________________________________________________ 
(ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika) 

 
 
vlagam prijavo za sofinanciranje in izvedbo prireditve v letu 2022 
 
 

IZJAVLJAM: 
 
 

-  da sprejemam vse pogoje navedene v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji, 
 

- da kopije dokumentov, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom; 
 

- da za organizacijo in izvedbo dogodka (ustrezno obkroži): 
o nisem prejel sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov; 
o sem pridobil sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov v višini:    

_________________; 
o za iste upravičene stroške in za isti namen nisem zaprosil za sredstva iz 

kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU); 
o prireditev ne bo sofinancirana iz drugih razpisov in pozivov Občine Kamnik ter 

Zavoda za turizem in šport Kamnik. 
 

- da so vsi navedeni podatki točni in resnični za kar materialno in kazensko odgovarjam. 
 

 
 
 
    žig   ____________________________ 
           (podpis odgovorne osebe) 

 
 
 
 
 
 
 
V  ________________________,  dne _____________________ 
 
 



 
MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJA 
 
 

1.  LASTNA SREDSTVA PRIJAVITELJA: 
 

     delež pričakovanega sofinanciranja   število točk 

 od 0% do 50%     30 

 od 51% do 100%     15 

 
 

2. ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV 
 
Vsak izveden dogodek se ovrednoti z 1 točko. 
 
3. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI  
 
Spremljajoča aktivnost na vsakem dogodku se ovrednoti s 5 točkami. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk in izpolnjeval ostale pogoje 
javnega poziva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik ki ga zastopa v.d. direktorja 
LUKA SVETEC (v nadaljnjem besedilu: Zavod), identifikacijska številka za DDV: SI80971423, 
matična številka: 15118100,  
 
in 
 
………………………………, ………………….….……., ………………….………., ki ga zastopa 
 
 …………………….…..…  (v nadaljevanju: upravičenec), matična številka: …………..……...…,  
 
davčna številka: ……..….………………..., skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO  
o sofinanciranju organizacije in izvedbo prireditve 

v letu 2023 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da  

- so v proračunu Občine Kamnik za leto 2023 na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Kamnik za leto 2023 (Uradni list RS, št. 202/21 in 17/23) zagotovljena sredstva za 
sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev v letu 2023; 

- je bil dne …………… na internetni strani www.visitkamnik.com objavljen Javni poziv 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve v letu 2023 in da se je 
upravičenec prijavil na javni poziv. 

 
2. člen 

Predmet pogodbe je sofinanciranje organizacije in izvedba prireditve v letu 2023. Vsebina 
projekta je podrobneje navedena v prijavi na javni poziv in v poročilu o izvedenih aktivnostih 
ter je sestavni del te pogodbe. Stranki štejeta delo v opisu iz tega člena za bistveno sestavino 
pogodbe. 
 

3. člen 
Za namene iz 2. točke te pogodbe bo Zavod nakazal upravičencu sredstva v višini ……..…….. 
EUR iz proračunske postavke občine Kamnik, 4755 - PRIREDITVE. 
 

4. člen 
Zavod bo sredstva sofinanciranja, določena s to pogodbo, izplačal na podlagi poslanega 
popolnega e-zahtevka preko UJP za nakazilo sredstev z dokazili o porabljenih sredstvih za 
izvedbo prireditve. 

 
Sredstva sofinanciranja, določena s to pogodbo, bo Zavod za turizem in šport Kamnik 
upravičencu na njegov transakcijski račun številka ....………………..…………., odprtega pri 
……………………., izpostavi …………………..…., 30. dan po prejemu popolnega e-zahtevka 
za nakazilo sredstev z vsemi zahtevanimi dokazili o porabljenih sredstvih in sicer k e-zahtevku 
za izplačilo mora upravičenec predložiti kopije računov in dokazila o njihovem plačilu, 
najpozneje do 1.7.2023.  
 
 

5. člen 
Upravičenec se zavezuje, da bo: 

- prijavil dogodek pri ustreznih organih (Upravna enota Kamnik ali Policijska postaja 
Kamnik) in pridobil ustrezna soglasja za izvedbo prireditve in kril stroške upravnih taks; 

- dogodke izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni poziv iz 2. člena te 
pogodbe; 



- priskrbel svojo ekipo za postavitev in demontažo morebitne infrastrukture na dogodku; 
- izvajal dežurstvo na prireditvi; 
- kril vse stroške, ki se nanašajo na organizacijo in izvedbo celotnega programa; 
- kril vse stroške nastopa, komunikacije in povezav s podizvajalci; 
- kril stroške tehnike, ozvočenja, luči, odra; 
- kril prisotnost nujne medicinske pomoči na dogodku; 
- poskrbel za zapore cest in vzdrževanje reda in zagotavljanje varnosti na prireditvenem 

prostoru; 
- dogodek, sofinanciran po tej pogodbi, izvedel v terminu, kot ga je navedel v prijavi; 
- sredstva, pridobljena po tej pogodbi, uporabil samo za namen, določen v tej pogodbi 

in da bo občini Kamnik omogočil morebiten vpogled v dokumentacijo in kontrolo 
koriščenja namenskih sredstev; 

- dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi, hranil še deset 
let od dneva pridobitve sredstev; 

- pri informiranju javnosti in izvajanju informativno propagandnih gradiv, ki so predmet 
programa za katerega je upravičenec prejel sredstva, vselej in na ustrezen način 
navedel, da je bila prireditev sofinancirana s strani Občine Kamnik in Zavoda za turizem 
in šport Kamnik. 

 
6. člen 

Upravičenec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te 
pogodbe vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo 
sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih 
podatkov v prijavi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju 
z določili sklepa in pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za isti namen že prejel 
sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU). V 
izjemnem primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet Občine Kamnik spremeni 
proračun, zaradi česar ni mogoče realizirati pogodbe v predvidenem obsegu, se naročnik in 
upravičenec z aneksom dogovorita za spremembo pogodbenih nalog oziroma za spremembo 
dinamike plačila. Vse druge potrebne dogovore v zvezi z realizacijo te pogodbe bosta 
pogodbeni stranki sklenili v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 
 

7. člen 
Za izvajanje pogodbenih določil te pogodbe je s strani Zavoda zadolžen Luka Svetec, s strani 
upravičenca pa …………………. 
 

8. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru bo o sporu odločilo okrajno sodišče v Kamniku. 
 

9. člen 
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za 
proračunsko leto 2023. Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka 
pogodbena stranka prejme po en (1) izvod pogodbe.   
 
 
Številka: 

 
Številka: 06032023/LS 

Datum:    Datum:  
 
 

 


