Mestna obdina Celje, Trg cetjskih knezov 9, 3000 Celje, kot koncedent in Ceteia d.o.o.,
Ugostitetjstvo, trgovina putnidka agencija, Geistlicha Emita 50,51523 Baika, Repubtika
Hrva5ka, kot koncesionar, na podlagi 12. dtena Odtoka o koncesiji za izvajanje gospodarske
javne stuZbe poditniikih kotonij za zdravstveno in sociatno ogroZene otroke in udence s stalnim
prebivatiSiem v Mestni obdini Cetje (Ur.t. RS, 5t. 25/13), Zakona o javnih financah (Uradni tist
RS, 5t. 11111 - uradno prediSfeno besedilo, 14113 - popr., 101113,55/15 - ZFisP, 96115 Z|PRS1617,13l18in 195/70 - odt. US) Zakona o izvrievanju proradunov Repubtike Slovenije za
teti 2020 in2021 (ZIPRS2021, Uradni list RS, it.75119, 61/20 - ZDLGPE, 133/70in174/20 ZIPRS7122), Pravilnika o postopkih za izvrievanje proraEuna Republike Slovenije (Uradni [ist R5,
5t. 50/07, 61 108, 99 /09 - ZlPRS101 1 , 3/ 13 in 81 / 16) in Sktepa o doloditvi subvencioniranja cene
storitev poditniSkih kotonij za zdravstveno in sociatno ogroZene predSolske otroke in utence s
statnim prebivatiSdem v Mestni obdini Celje ter storitve poletnih 5o[ v naravi osnovnih 5o[ na
obmodju Mestne obdine Celje za leto 2021 (16. redna seja MS MOC, 13. 4.2021), objavljata

i

Javni razpis zaizbor uporabnikov programa socialnih kotonij v Celjskem domu v Baiki
(otok Krk, Hrva5ka) in pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev
programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij
za leto ?.021

1.

POOBLASTILO ZA VODENJE tN ODLO.ANJE V POSTOPKU JAVNEGA MZPISA

Mestna obdina Cetje je z javnim poobtastitom v sktadu 212. in 23. dlenom Odtoka o koncesiji
za izvajanje gospodarske javne sluZbe poaitniikih kotonij za zdravstveno in socialno ogroiene
otroke in udence s stalnim prebivati5dem v Mestni obdini Cetje (Ur.t. RS, 5t. 2512013),
poobtastila koncesionarja Celeia d.o.o., Ugostitetjstvo, trgovina i putniika agencija, Geistticha
Emila 50, 51523 Ba5ka, Repubtika Hrvaika (v nadaljevanju,Celeia d.o.o.*), za izvedbo in
odloianje v postopku predmetnega javnega razpisa.

2.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

prejinjo todko druZba Celeia d.o.o. razpisuje:
A. izbor uporabnikov za program kotonij socialno ogroZenih pred5otskih otrok in
udencev s stalnim prebivatiSdem v Mestni obdini Cetje (v nadaljevanju: program
sociatnih kotonij), v trajanju 10 dni na en obrat;
B. subvencioniranje programa socialnih kolonij in sicer:
i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brezpladnega programa upraviieni
prediolski otroci in uEenci izdrulin, v katerih povpredni mesedni dohodek na
osebo, ugotovtjen v odtodbi o otroikem dodatku, ne presega 36 % neto

Sktadno s

povpreEne ptade v RS (prvi do tretji razred otroikega dodatka),
so do delne subvencije (v vi5ini 33% cene programa) upravideni predSotski
otroci in udenci iz druZin, v katerih povpredni mesedni dohodek na osebo,
ugotovljen v odtodbi o otroikem dodatku, ne presega 53 % neto povpredne
pta-e v RS (detrti in peti razred otroikega dodatka).
izbor uporabnikov za program zdravstvenih kotonij predSotskih otrok in uiencev s
stalnim prebivatiSiem v Mestni obiini Cetje (v nadaljevanju: program zdravstvenih
kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;
subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, v trajanju 10 dni na en obrat, in
sicer:
so do polne subvencije oziroma do v cetoti brezpladnega programa upraviieni
predSotski otroci in udenci izdruiin, v katerih povpredni mesedni dohodek na
osebo, ugotovtjen v odtoEbi o otroSkem dodatku, ne presega 36 % neto
povpredne ptade v RS (prvi do tretji razred otrolkega dodatka);
so do delne subvencije (v vi5ini 33% cene programa) upravideni predSolski
otroci in udenci iz drulin, v katerih povpredni mesedni dohodek na osebo,
ugotovtjen v odtoibi o otro5kem dodatku, ne presega 53 % neto povpredne
ptade v RS (detrti in peti razred otroikega dodatka).

ii.

C.
D.

i.

ii.

3. VSEBINA PROGRAMA SOCIALNIH IN PROGRAMA ZDMVSTVENIH

KOLONIJ

Program sociatnih kotonij in program zdravstvenih kotonij se bosta izvedta v Cetjskem domu v
Baiki (otok Krk, HrvaSka) v dasu med 30. junijem 2021 in 29. avgustom2021.
eas

trajanja posamezne kotonije (sociatne in zdravstvene) je 10 dni.
je za otroka/udenca zagotovljeno:
prevoz na lokacijo kolonije in nazaj;

V okviru kotonije

prenoditev v ved postetjnih sobah s skupnimi sanitarijami;

in popotdanska malica),
neomejena kotidina -aja ati soka, kosito pred odhodom, sendvid in napitek ob odhodu;
iportna in druZbena animacija;
Z4-urno vzgojno varstvena oskrba;
dnevna prisotnost vi5je medicinske sestre, v primeru nastopa vedjih zdravstvenih
probtemov pa zagotovitev takojinjega prevoza do btiinjih bolni5nic (Baika, Krk, Reka)
z re5evalnim ati tastnim vozilom.
Stirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo, vederja

Posamezne sociatne in zdravstvene kotonije se bodo predvidoma izvajate v nastednjih terminih:

a) 30.6. - 10.7.2021;
b) 10.7. -?0.7.2021;
c) 20. 7. - 30.7.2021;
d) 30. 7. - 9. 8.7071;
e) 9. 8. - 19. 8. 2021;
f) 19. 8. - 29. 8.2021.

Kandidat [ahko v svoji prijavi oznadi zaZeteni termin (priporodeno), pri iemer pa si koncesionar
Celeia d.o.o. pridriuje pravico, da zaradi prezasedenosti posameznega termina ati starostne
strukture posamezne skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. V kolikor dodeljeni
termin kandidatu ne bo ustrezal se lahko s koncesionarjem dogovori za drug termin, -e je [e-ta
5e prost ali pa odstopi od priiave v roku 15 dni od preiema sklepa o izbiri.
Opis

Program sociatnih
kotonii v EUR

Program zdravstvenih

46,00

46,00

10

10

460,00

460,00

0,00

277,70

460,00

182,30

151,80

60,16

0,00

0,00

kolonii v

EUR

CENA NA DAN NA UPORABNIKA:

Cena prenoEiSia - potni penzion

Drugi stro5ki - pedagoiko osebje
Stro5ki prevoza na osebo
SKUPAJ
STEVILO DNI BIVANJA
SKUPNA CENA IZVEDBE PROGRAI A NA
UPORABNIKA
subvencioniranje s strani Z77S (Tavodaza
zd ravstveno zavarovani e Sloveni ie)
Subvencioniranje s strani Mestne obiine

Cetje (MOC)
100%

subvencija cene posameznega

Drosrama
Subvencioniranje s strani Mestne obdine
Cetje
33% subvencija cene posameznega
Droqrama
Sofinanciranje stariev, de MOC 100%
subvencionira ceno

Sofinanciranje stariev, de MOC 33 %
subvencionira ceno

4.

308,20

127,14

POGOJ! ZA PRIJAVO:

Prijava se odda na obrazcu, ki je pritoga razpisa.

A.

Na iavni razpis, naveden pod todko 2. A se lahko priiaviio otroci oz. udenci
(kandidat). ki izpolniuieio naslednie poeoie:
imajo stalno prebivatiSde v Mestni obdini Cetje;
so predSolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje Solsko leto zadeli obiskovati
osnovno Solo oz. obiskujejo osnovno Soto;

so iz druZin, v katerih povpredni mesedni dohodek na osebo, ugotovljen v
odtodbi o otro5kem dodatku, ne presega 53 % neto povpredne ptade v RS (prvi
do peti razred otroikega dodatka).

Pr.ijavo na javni razpis oddajo starii, skrbniki
uienec v oskrbi.

in druge osebe, pri katerih je

Dokazito:

kopija osebnega dokumenta otroka oz. udenca, iz katerega je razvidno
zadnje statno prebivatiSde in datum rojstva,
kopija odlodbe o otro5kem dodatku za tekode koledarsko leto 2021.

B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranie cene

proqrama sociatnih
pot
priiavitelii
iz toike 2.A. ki so:
kolonii, navedenih
toiko 2.8, lahko kandidiraio
i. iz drulin, v katerih povpreini mesedni dohodek na osebo, ugotovljen v
odtodbi o otroikem dodatku, ne presega 36 % neto povpredne ptade v RS (prvi
do tretji razred otroikega dodatka). Ti prijavitelji so upravideni do 100%
subvencije cene programa sociatnih kotonij.
ii. iz druiin, v katerih povpredni mesedni dohodek na osebo, ugotovtjen v
odtodbi o otroikem dodatku, ne presega 53 % neto povpredne plade v RS
(detrti in peti razred otro5kega dodatka). Ti prijavitetji so upravideni do
subvencije v viSini 33% cene programa socialnih kotonij.

C. Na iavni razpis, naveden pod todko 2. C se lahko priiaviio otroci oz. udenci

(kandidat). ki izpotniuieio naslednie poeoie:
imajo stalno prebivatiide v Mestni obfini Cetje;
so pred5otski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 5olsko leto zaieli obiskovati
osnovno Solo oz. obiskujejo osnovno 5oto;
predtoZijo zdravnikovo potrdito o zdravstveni indikaciji kandidata za
udeleZbo v programu zdravstvenih kotonij.
Prijavo na javni razpis oddajo starii, skrbniki in druge osebe, pri katerih je
udenec v oskrbi.
Dokazilo:

kopija osebnega dokumenta otroka oz. uEenca, iz katerega je razvidno
zadnje statno prebivali5de in datum rojstva,
potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandidata za udeleZbo v
programu zdravstvenih kotonij (pritoga obrazca).

D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranie storitev

proqrama
zdravstvenih kolonii. navedenih pod todko 2.D. lahko kandidiraio priiavitetii iz todke
2.C, ki:

i.
ii.

so iz druZin, v katerih povpredni mesedni dohodek na osebo, ugotovljen v
odtodbi o otro5kem dodatku, ne presega 36 % neto povpredne ptade v RS (prvi
do tretji razred otroSkega dodatka). Ti prijavitetji so upravideni do 100%
subvencije cene programa zdravstvenih kotonij.
iz druiin, v katerih povpredni meseEni dohodek na osebo, ugotovljen v
odtoibi o otroikem dodatku, ne presega 53 % neto povpredne ptade v RS
(detrti in peti razred otro5kega dodatka). Ti prijavitetji so upravideni do
subvencije v viSini 33% cene programa sociatnih kotonij.

Dokazilo:
kopija odtodbe o otroikem dodatku za tekode koledarsko teto 2021.

5.

VISINA SREDSTEV

Vi5ina razpotoZljivih sredstev, namenjenih za subvencioniranje cene programov socialnih
kotonij je 115.000,00, viSina razpoloZtjivih sredstev, namenjenih za subvencioniranje cene
programov zdravstvenih kotonij je 14.584,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proraEunu Mestne
obdine Cetje, konto 41330270.
Predvidena subvencija cene posameznega programa socialnih kolonij je 460,00 EUR, v kotikor
gre za subvencijo v viSini 100% cene, in 151,80 EUR, v kotikor gre za subvencijo v vi5ini 33 %
cene.

Predvidena subvencija cene programa zdravstvenih kolonij je 182,30 EUR, v kolikor gre za
subvencijo v viSini 100% cene, in 60,16 EUR, v kolikor gre za subvencijo v viSini 33 % cene.
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev po posameznem programu, se [e ta lahko

prerazporedijo. Na podlagi predtoga razpisne komisije

o

prerazporeditvi odtodi iupan

s

sktepom.

6. OBVEZNA OBLIKA IN VSEBINA PRIJAVE
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:

-

-

v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za izbor uporabnikov
programa socialnih in programa zdravstvenih kotonij v Cetjskem domu v Baiki (otok Krk,
Hrva5ka) ter pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa
sociatnih in programa zdravstvenih kotonij za leto 2021,
kopijo osebnega dokumenta otroka oz. udenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno
prebivatiS[e in datum rojstva,
kopijo odlodbe o otroikem dodatku za [eto 2021, v kotikor se kandidat prijavtja na izbor
uporabnikov programa socialnih kotonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje cene
programa zdravstveni h kotoni j,
potrdilo zdravnika
programu
zdravstveni indikaciji kandidata za udeleZbo
zdravstvenih kotonij.

o

v

Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sktepa o izboru prektiie. Prektic prijave mora biti pisen.

je na votjo na spletnih straneh http://moc.cetje.si/javna-narocila in
http://www.celeia.si. Za dodatne informacije je na voljo kontaktna itevilka pisarne Celeia
Razpisna dokumentacija

d.o.o.

7.

PE

Cetje: 034925 886, ali etektronski naslov: info@ceteia.si.

ROK ZA ODDAJO VLOG, NAEIN PREDLOZITVE IN OPREMLJENOST VLOG

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ati po poiti na nastov: Ceteia d.o.o, Postovna enota
Cetje, Kosovelova ulica 14, 3000 Cetje, s pripisom .NE ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPIS za
program socialnih in zdravstvenih kotonij za leto 2021*, do vkljudno 20. 5. 2021 (vetja poitni
Zig priporodene poitne poiitjke).

Neustrezno oznadene
bodo zavrZene.

8.

in nepravodasno prispete vloge razpisna komisija ne bo obravnavata in

ODPIMNJE VLOG

Odpiranje vlog bo potekato predvidoma21.5.2021 v prostorih Ceteia d.o.o. Poslovna enote
Celje, Kosovelova ulica 14, Cetje in ne bo javno. Vloge bo odprta in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadatjevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju vtog razpisna
komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popotna, de so predtoieni vsi dokumenti, dolodeni
v 4. toEki. V primeru vlog s pomanjktjivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 3 dni od
odpiranja kandidate pozvala, da vtoge najkasneje do vkljudno 28. 5. 2021 dopotnijo. Dopotnitev
se Steje za pravodasno, ie je oddana priporodeno po po5ti zadnji dan rok, to je 28. 5.2021.
Vloge, ki ne bodo postane v roku in na nadin, ki je doloden v 5. toiki, ati ne bodo vsebovale
vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopotnjene v skladu s pozivom za
dopolnitev vtoge, bodo zavrZene.
Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevati osnovnih pogojev iz 4. todke, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrZenih vtogah bo na podtagi predtoga razpisne komisije s sklepom

odtofit koncesionar Celeia d.o.o.

9. MERILA ZA IZBOR KANDIDATOV
ve-, kot je
razpisanih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelita po vrstnem redu popolnih vtog,
predloienem zdravnikovem potrdilu o zdravstveni indikaciji kandidata in viSini povprednega
meseEnega dohodka na osebo, ugotovtjenega v odtodbi o otroikem dodatku, pri demer bodo
imeti prednost kandidati s predtoZenim zdravnikovim potrdilom in niZjim zneskom povpre-nega
mesednega dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen program, dolodenih v 5. todki

V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpotnjevati pogoje za kandidiranje na razpisu

razpisa.

Popolna vtoga za izbor oz. upravidenosti do subvencije je tista,
dokazita in je vloiena na naEin, doloden v 6. in 7. todki razpisa.

ki vsebuje vsa zahtevana

Kandidat bo v primeru nepopotne vtoge pozvan k odpravi pomanjktjivosti v dolodenem roku 3
(tri) dni. ee bo kandidat pomanjktjivosti odpravil v navedenem roku, se bo itelo, da je vtoga
vloZena takrat, ko so pomanjktjivosti odpravtjene. Ce vtagatelj pomanjktjivosti v navedenem
roku ne bo odpravil, bo njegova vtoga s sklepom zavriena.

10. ROK, V KATEREM BODO KANDIDATI OBVES'ENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izbiri bodo vlagatetji obveiieni s sktepom koncesionarja Ceteia d.o.o., najkasneje v roku
tridesetih (30) dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bita njegova vloga s
sktepom zavrnjena oz. zavriena, se [ahko pritoZi na Zupana Mestne obdine Cetje v osmih (8)
dneh od prejema sklepa. PritoZba se lahko vloZi neposredno pisno ali pa se poltje po poiti.
5teie se, da je bita pritoZba vtoZena tisti dan, ko je bita priporodena oddana na po5to.

11.

SEZNAMI IZBRANIH KANDIDATOV IN UPRAVIEENCEV DO SUBVENCIJ

Na podtagi seznama popotnih vlog iz 8. todke bo koncesionar Ceteia d.o.o. pripravi[ sktepe o
izboru, in sicer bo v istem sktepu odtodeno tako o upravidenosti do udeteZbe v posameznem
programu kot tudi do upravi-enosti do subvencioniranja cene posameznega programa.

Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno listo, s katere bo drpa[ kandidate, ki so sicer
oddati popolne vloge, vendar na podlagi 9. todke niso biti izbrani. Te kandidate bo koncesionar
v primeru odpovedi izbranega kandidata, obvesti[ o moinosti naknadnega izbora. V kolikor bo
kandidat soglaSal z naknadnim izborom bo izdan nov sktep o izboru, s katerim se bo nadomestil
predhodni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.

V primeru, da izbrani kandidat pravodasno, to je najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom,
oz. v upravidenim primerih tudi v krajSem roku (npr. nenadna botezen) ne obvesti druibe Ceteia
o odpovedi in razlogih zanjo, ter v kotikor odpoved ne bo upravidena, kandidat ne bo mogel
kandidirati na javni razpis prihodnji dve leti.
Upravideni razlogi za odpoved so:
botezen kandidata, ki se izkazu je zzdravni5kim potrditom,
smrt v oZji druZini,
viSja sita (naravne katastrofe ipd.).

12. IZPAEILO

SUBVENCTJE

Mestna obdina Cetje bo nepovratna bredstva subvencije izptadata koncesionarju skladno s
Sktepom o doloditvi subvencioniranja cene storitev poiitniSkih kotonij za zdravstveno in
sociatno ogroiene pred5otske otroke in udence s stalnim prebivatiSdem v Mestni obdini Cetje ter
storitve poletnih 5ot v naravi osnovnih 5ot na obmofju Mestne obiine Cetje za teto 2021 (16.
seja MS MOC, 13. 4.7021).

tem razpisu uporabtjeniizrazi, ki se nanaiajo na osebe in so zapisani v moiki stovnitni obliki,
se uporabljajo kot nevtratni za moike in Zenske.
V

Ceteia d.o.o.
dirr/rtq MiioToyko

5t. zadeve: JR01 /?021
Datum: 13. aprit 2021
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