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Zbiranje ponudb za delavnice za otroke ali mlade v poletnih počitnicah 

2022 – pogoji sodelovanja 
 

 

ORGANIZATOR ZBIRANJA PONUDB  

Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj (v nadaljevanju javni zavod), Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj, vabi 

vse zainteresirane k sodelovanju pri oblikovanju in izvedbi programa počitniških delavnic za otroke ali mlade v 

času šolskih poletnih počitnic 2022. 

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI  

Na povabilo k sodelovanju se lahko odzovejo fizične osebe in pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki jo 

ponujajo in ki jo bodo izvajale na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju, posebej dobrodošli so tudi mladi 

mentorji s statusom študenta ali dijaka, ki bi delo opravljali na podlagi študentske napotnice.  

Zbiranje ponudb je informativno, oddaja ponudbe ne zagotavlja sklenitve pogodbe. 

 

UPRAVIČENE VSEBINE 

Vsebina predlaganega programa mora biti skladna s siceršnjimi javno (npr. na spletni strani www.cid.si) 

objavljenimi programskimi usmeritvami javnega zavoda. Javni zavod ima možnost prijavitelju predlagati, da 

osnovni program prilagodi oziroma dopolni z vsebinami, ki predstavljajo doprinos oziroma dodano vrednost 

programu zavoda. Vsebine so namenjene otrokom in/ali mladostnikom. 

Ponudbe se lahko nanašajo na primer na naslednja vsebinska področja: glasba, ples, film, fotografija, gledališče 

in odrska umetnost, likovna ustvarjalnost, oblikovanje in vizualne komunikacije, računalništvo, oblikovanje in 

izdelava uporabnih predmetov, ročne spretnosti, izleti in tabori, ekologija, igre, šport in gibanje, tehnične 

delavnice, kuhanje in gospodinjska opravila, jeziki in drugo. 

Ponudbe, ki so zasnovane versko, rasno, spolno ali drugače diskriminatorno ali stereotipno, ne bodo 

upoštevane. 

 

ČASOVNI OBSEG 

Izbrane dejavnosti bodo izvedene v obdobju med 27. 6. in 31. 8. 2022. 

Dejavnosti so lahko zasnovane kot eno- ali večdnevne, pri čemer ponudnik v prijavnem obrazcu predlaga obseg 

in razporeditev ur, o dejanskem obsegu, razporeditvi ur in terminu izvedbe pa se javni zavod in prijavitelj 

sporazumeta po prejemu ponudbe.  

Prijaviteljem je lahko v pomoč informacija, da večina počitniških aktivnosti Centra interesnih dejavnosti Ptuj 

tradicionalno poteka od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, posamezne aktivnosti pa tipično obsegajo 

od 4 do 12 (60-minutnih) ur.  

 

  

http://www.cid.si/
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PROTIKORONSKI UKREPI 

Dejavnosti se bodo izvajale v obsegu in na način, ki ga bodo dopuščali aktualni epidemiološki ukrepi, ki jih 

določa Vlada Republike Slovenije. Ti se pogosto spreminjajo, a lahko vključujejo na primer omejitev števila 

udeležencev, obvezno nošenje mask za izvajalce in/ali udeležence, obvezno testiranje/potrdilo o 

cepljenju/potrdilo o prebolelem COVID-19, razkuževanje rok in površin in drugo.  

Javni zavod na ukrepe nima vpliva, mora pa jih dosledno upoštevati.  

 

ROK ZA ODDAJO PONUDB IN NAČIN ODDAJE PONUDB 

Rok za oddajo ponudb je nedelja, 15. 5. 2022. Ponudbe v elektronski obliki na namenskem obrazcu 

sprejemamo po elektronski pošti na naslovu cid@cid.si. Organizator zbiranja ponudb bo prijaviteljem povratne 

informacije o izboru ali neizboru podal do srede, 25. 5. 2022.  

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije o povabilu, javnem zavodu in namenu tega povabila so dostopne po elektronski pošti na 

naslovu mateja.lapuh@cid.si.  

Rok za postavitev vprašanj je 12. 5. 2022 do 12. ure, odgovori pa bodo poslani najkasneje do 13. 5. 2022 do 12. 

ure.  
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