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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA 
Oddelek za družbene dejavnosti 
 

 Mestn i  t rg  15,  4220 Škof j a  Loka   T :  04 511  23  00    F :  04 511 23 01   E :  obc ina@skof j a l oka.s i    U :  www.skof j a l oka.s i 
 

 
Na podlagi Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniški del (Uradni list RS, št. 
47/2012, 11/2013, 50/2013), Pravilnika o postavitvi spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017) in Sklepa o začetku postopka javnega razpisa za 
postavitev spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov št. 610-0002/2018 z dne 26. 1. 2018 župan 
Občine Škofja Loka objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS 

ZA POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ V ALEJI ZASLUŽNIH LOČANOV 
 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ RAZPISOVALCA 

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju Občina). 

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet in namen javnega razpisa je postavitev spominskega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov.  

 
Za spominsko obeležje v Aleji zaslužnih Ločanov se lahko predlaga:  

 osebe, rojene na območju občine Škofja Loka, ki so s svojim znanjem, delom in stvaritvami 
pomembno prispevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih ustvarjanja, življenja in 
dela v lokalnem, slovenskem ali širšem prostoru; 

 osebe, ki so del svojega življenja živele in ustvarjale na območju občine Škofja Loka (na 
škofjeloškem območju) in so s svojim znanjem, delom in stvaritvami pomembno vplivale na 
življenje na škofjeloškem območju oziroma so njihova dela vezana na škofjeloško območje. 

 

Za postavitev spominskega obeležja je pomembna historična distanca, zato spominskega obeležja 
ni mogoče postaviti še živeči osebi. 

 

3. SPLOŠNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Predlog za postavitev spominskega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov lahko podajo pravne in 
fizične osebe.  

 

Predlog mora biti podan v pisni obliki na predpisanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prelog mora bit popoln, pravočasen ter izpolnjen čitljivo v slovenskem 
jeziku. Priložene morajo biti vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 

 

Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj: 

 ime in priimek osebe za katero se predlaga postavitev spominskega obeležja v Aleji zaslužnih 
Ločanov, z navedbo kraja in datuma rojstva, kraja in datuma smrti, ter kraja zadnjega stalnega 
prebivališča, 

 vsebinsko utemeljitev predloga, 

 vrsto predlaganega spominskega obeležja, 

 čas postavitve, 

 finančni načrt, 

 soglasje živečih potomcev zaslužnih Ločanov ali drugih pomembnih umrlih oseb, njihovih 
posvojencev in njihovih potomcev, njihovih prednikov in posvojiteljev, njihovih sorodnikov v 
stranski vrsti do vštetega drugega kolena in njihovega zakonca.  
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 če predlagatelj zagotovi tudi sponzorska oziroma donatorska sredstva, to izkaže v predlogu v 
okviru finančnega načrta ter predloži potrdilo sponzorjev, donatorjev ali lastno izjavo (dodatno 
pridobljena sponzorska ali donatorska sredstva ne vplivajo na izbor predloga). 

 

4. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Poleg navedenih splošnih pogojev, mora predlagatelj izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: 

 

 za postavitev spominskega obeležja je pomembna historična distanca, zato spominskega 
obeležja ni mogoče postaviti še živeči osebi; 

 predlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti do Občine, 

 predlagatelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu potrditi, da soglaša z določili 
javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije, da je seznanjen z Zakonom o 
integriteti in preprečevanju korupcije, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb, da 
ustrezajo dejanskemu stanju, priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 

 

5. MERILA ZA IZBOR 

Pravočasno prispele in popolne predloge za postavitev spominskega obeležja v Aleji zaslužnih 
Ločanov oceni Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: 
Odbor), na podlagi predloženega obrazca (ki je sestavni del razpisne dokumentacije), skupaj z 
dokazili, v skladu z merili, določenimi v 7. členu Pravilnika o postavitvi spominskih obeležij v Aleji 
zaslužnih Ločanov (v nadaljevanju: Pravilnik), ki so: 

 

1) osebe, ki izvirajo iz območja ali so večji del življenja živele v občini Škofja 
Loka 

4 točke; 

2) glede na odmevnost oziroma pomen njenega dela:  

 a) pomen za Škofjo Loko in okolico (njeno strokovno delo oz. dosežek 
dosega kakovosten nivo ter je pomembno vplivalo na življenje na 
škofjeloškem območju in okolici) 
- delovanje na dveh ali več področjih,                                                      
- delovanje na enem področju 

IN 

    

 

 

 

11 točk 

7 točk 

 b) pomen za Slovenijo (njeno strokovno delo oz. dosežek sodi v ožji 
kakovostni vrh v slovenskem prostoru in je pomembno vplivalo na širši 
slovenski prostor) 
- delovanje na dveh ali več področjih, 
- delovanje na enem področju 

  IN 

 

 

 

 

9 točk 

5 točk 

 c) pomen presega državne meje (njeno strokovno delo oz. dosežek s 
svojo odmevnostjo sega tudi izven državnih meja, oseba je pomemben 
ambasador svojega okolja v tujini) 
- delovanje na dveh ali več področjih, 
- delovanje na enem področju 

 

 

7 točk 

4 točke 

 

3) Če je v Aleji zaslužnih Ločanov posamezen spol zastopan z manj kot 1/3 
obeležij, prejme vsaka predlagana oseba tega spola  

7 točk 

 maksimalno število možnih točk 38 točk 

 

Minimalno število potrebnih točk: 20 točk. 

Častni občani dobijo dodatne 4 točke h končnemu seštevku točk. 

 

Pri vrednotenju dela na različnih področjih ustvarjanja, življenja in dela v lokalnem, slovenskem ali 
širšem prostoru, se upošteva za področje delovanja izjemen dosežek oziroma dolgotrajno 
delovanje na določenem področju. 
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6. SREDSTVA ZA POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA 

Sredstva za izdelavo in izvedbo postavitve spominskega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov, za 
vzdrževalna in ureditvena dela ter stroške otvoritvene slovesnosti so zagotovljena v proračunu Občine 
Škofja Loka.  

Postavitev spominskih obeležij in njihovo vzdrževanje lahko financirajo ali sofinancirajo tudi drugi 
(donacije, sponzorstvo ipd.). 

 

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: 

 besedilo javnega razpisa, 

 prijavni obrazec (Obrazec št. 1), ki vsebuje seznam obveznih prilog oziroma dokazil. 

 

Razpisna dokumentacija je v času razpisnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Škofja Loka 
(www.skofjaloka.si; pod rubriko »Javni razpisi in natečaji«) ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v 
sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka, v času uradnih ur, 
vsak dan, razen četrtka, od 8.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 do 17.00 ure in v petek od 8.00 do 
12.00 ure. 
 

8. ROK ZA VLOŽITEV PREDLOGOV, NAČIN PREDLOŽITVE PREDLOGOV, TER NJIHOVA 
OPREMLJENOST  

Rok za vložitev predlogov na javni razpis se prične z dnem objave javnega razpisa na spletni strani 
Občine Škofja Loka (www.skofjaloka.si),  to je z 26. 1. 2018 in traja do 26. 2. 2018. 

 

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov Občine ali je vložena v sprejemni 
pisarni Občine. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki bo zadnji dan razpisnega roka priporočeno 
oddana po pošti.   

 

Predlogi, ki bodo prispeli po razpisnem roku, bodo s sklepom zavrženi in neodprti vrnjeni 
predlagateljem. Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena. 

 

Popolna prijava/predlog mora vsebovati popoln in v celoti čitljivo v slovenskem jeziku izpolnjen 
prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 1).   Predloženi predlog mora 
biti opremljen s podpisi odgovorne osebe prijavitelja. Predlogu morajo biti priložene priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v prijavnem obrazcu. 

 

Prijavo/predlog na ta javni razpis je potrebno v zaprti ovojnici poslati na naslov Občina Škofja Loka, 
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ali jo osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška 
hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.  

Na prednji strani ovojnice morajo biti vidne ustrezne označbe: 

 v spodnjem levem kotu oznaka »JAVNI RAZPIS 2018 – ALEJA – NE ODPIRAJ«, 

 na desni strani naslov Občine. 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.  

 

9. ODPIRANJE PREDLOGOV 

Odpiranje predlogov, prispelih na javni razpis, bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni po izteku 
razpisnega roka. Odpiranje predlogov ni javno. 

Pri odpiranju, pristojni uslužbenec Občine, za vsak predlog, prispel na razpis, ugotavlja, ali je poslan v 
roku in na način določen v 8. točki besedila javnega razpisa, ali je popoln in ali ga je podala oseba, 
ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba). 

 

Predlog, ki ne bo poslan v roku (nepravočasen) in na način določen v 8. točki besedila javnega 
razpisa ali predlog, ki ga ni vložila upravičena oseba, bo s sklepom zavržen. V primeru nepopolnega 
predloga, bo predlagatelju, v roku 8 dni od odpiranja, posredovan poziv, da predlog do določenega 
roka dopolni. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku predloga ne bo dopolnil, bo predlog s 
sklepom zavržen, kot nepopoln. 

http://www.skofjaloka.si/
http://www.skofjaloka.si/
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O odpiranju predlogov se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o predlagatelju, pravočasnosti in 
popolnosti predlogov, vključno s seznamom predlogov, ki po preteku roka za dopolnitev, izpolnjujejo 
razpisne pogoje (seznam popolnih predlogov). 

 

10. OCENJEVANJE, ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

Pravočasno prispele in popolne predloge za postavitev spominskega obeležja v Aleji zaslužnih 
Ločanov oceni Odbor, na podlagi predloženega obrazca (ki je sestavni del razpisne dokumentacije), 
skupaj z dokazili, v skladu z merili, določenimi v 7. členu Pravilnika, kot je podrobneje opredeljeno v 5. 
točki besedila javnega razpisa. 

Pri vrednotenju dela na različnih področjih ustvarjanja, življenja in dela v lokalnem, slovenskem ali 
širšem prostoru, se upošteva za področje delovanja izjemen dosežek oziroma dolgotrajno delovanje 
na določenem področju. 

Odbor lahko na sejo povabi tudi predlagatelje in predstavnike zainteresiranih organizacij civilne 
družbe. 

Predloge, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika in dosežejo vsaj minimalno število potrebnih točk, skladno s 
7. členom Pravilnika, Odbor posreduje v potrditev Občinskemu svetu. V primeru, da so minimalno 
število točk prejeli več kot trije predlogi, se Občinskemu svetu v potrditev pošlje prve tri, ki so zbrali 
najvišje število točk. V primeru izenačenega števila točk med predlogi, Odbor z glasovanjem med 
izenačenimi, odloči o treh predlogih za Občinski svet. 

Predlogi, ki so bili potrjeni na Občinskem svetu, se postavijo v Aleji zaslužnih Ločanov, vendar ne več 
kot trije v razpisnem obdobju. 

Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni po pošti. 

 

11. DODATNE INFORMACIJE  

Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so v času uradnih ur na voljo na Občini Škofja 
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Oddelek za družbene dejavnosti,  na telefonski številk i 04/ 51 
12 333 (Damjana Uršič) ali po elektronski pošti damjana.ursic@skofjaloka.si. 

 

 

  
  
Številka: 610-0002/2018 Občina Škofja Loka 
Datum:   26. 1. 2018 mag. Miha Ješe, l.r. 
 Župan 
 
 
 
 
Priloga: 

 Prijavni obrazec (Obrazec št. 1),  

 

 

 
Opomba: V javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni 
za ženski in moški spol. 

 

mailto:damjana.ursic@skofjaloka.si

