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Družba HIT d.d. Nova Gorica, 
 

objavlja 
 

2. Razpis za dodelitev družbeno odgovornih sredstev v letu 2016 na temo 
 
 

ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE OTROK IN MLADINE 
 
 

1. ČAS TRAJANJA RAZPISA 
15. 9. – 15. 10. 2016  
 
 

2. PREDMET RAZPISA 
Družba HIT, v skladu z zavezo k družbeno odgovornemu delovanju uvaja nov model za 
dodelitev določenih sponzorskih in donatorskih sredstev z razpisom. 
 
Predmet drugega razpisa za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2016 je 
financiranje projektov (tudi dogodkov) in pomoč pri delovanju društev in drugih 
organizacij na področju športnega udejstvovanja otrok in mladine. 
 
 

3. SPLOŠNI POGOJI  
Na drugi razpis se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe, in sicer društva, 
organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike, ki skrbijo za športno 
udejstvovanje otrok in mladine (v nadaljevanju: kandidati). Na razpisu lahko sodelujejo 
zgolj kandidati, ki delujejo in/ali imajo sedež registriran na območju mest, v katerih ima 
družba Hit d.d. svoje enote (Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Vrtojba, Kranjska Gora z 
okolico, Šentilj z okolico, Rogaška Slatina z okolico), v vsakem primeru pa morajo imeti 
sedež v Republiki Sloveniji. 
 
Kandidati lahko vloge oddajo izključno preko standardiziranega prijavnega obrazca za 
oddajo sponzorske/donatorske vloge, ki je do zaključka razpisa, skupaj s predmetno 
dokumentacijo, dosegljiv na spletni strani www.hit.si/druzbenaodgovornost. 

  
Kandidati lahko za pridobitev sredstev iz predmetnega razpisa vložijo največ eno prijavo 
oz. prijavijo en projekt. Posamezen projekt je lahko na katerikoli razpis družbe HIT 
prijavljen le enkrat (več kandidatov ne sme prijaviti iste prireditve, dogodka oz. 
projekta). 
 
 

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG 
Kandidati morajo vloge oddati najkasneje do 15.10.2016 do 15.00 ure.  
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če jo družba HIT prejme do navedenega dne in 
ure. Kandidati naj vloge za prijavo na razpis pošljejo po pošti na naslov HIT d.d. Nova 
Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica ali jih osebno predajo v vložišču na sedežu 
družbe HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica. 
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Upoštevale se bodo le vloge, ki:  
- bodo izpolnjevale pogoje iz razpisne dokumentacije (bodo oddane na prijavnem 

obrazcu skupaj s potrebnimi dokazili in drugimi prilogami navedenimi na obrazcu) 
- bodo pravočasno prispele na naslov družbe HIT d.d. Nova Gorica v zaprti ovojnici 

s pripisom: »Razpis za sponzorska in donatorska sredstva – ne odpiraj!«.  
Prepozno prispele vloge in vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo 
upoštevane.  
 
Kandidati bodo po prvi obravnavi vlog s strani 4 članske komisije v potrditev prejema 
vloge prejeli povratno e-sporočilo. 
 
 

5. MERILA ZA IZBOR VLOG 
Družba HIT bo za ocenjevanje prispelih prijav imenovala štiričlansko komisijo, ki bo: 
- preverjala pravočasnosti prispelih vlog 
- posredovala informacijo kandidatom o pravočasnosti njihove vloge 
- preverjala popolnost in pravilnost posredovanih vlog 
- ocenjevala prispele vloge na podlagi kriterijev, določenih v naslednjem odstavku 
- presojala ali je izbrani kandidat upravičen do sponzorstva ali donacije. 
 
Kriteriji, ki jih bo pri izboru upoštevala komisija, so: 
- usklajenost s tematiko razpisa: športno udejstvovanje otrok in mladine 
- geografska umeščenost kandidatov in njihovega delovanja 
- kandidati, ki so neprofitne organizacije bodo imele prednost pred profitnimi  
- število otrok in mladine, ki jih organizacija redno spremlja oz. predvideno število 
udeležencev prireditve 
- geografska umeščenost dogodka (zgolj dogodki v mestih Nova Gorica, Šempeter pri 
Gorici, Vrtojba, Kranjska Gora z okolico, Šentilj z okolico, Rogaška Slatina z okolico) 
- primernost sodelovanja družbe HIT na dogodku; 
- usklajenost z identiteto blagovne znamke družbe HIT.  
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izpolnjevali navedene kriterije.  
 
Potek ocenjevanja pravočasno prispelih vlog 
Člani komisije bodo ocenjevali po zgoraj naštetih merilih posamezne vloge in dodelili 
točke, tudi glede na pomembnost posameznega kriterija. 
 
Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago 
Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljujejo, znaša skupno 15.000 
EUR bruto.  
Najvišji možen znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu kandidatu, je 1.000 EUR 
bruto.  
Po oceni in izboru kandidatov bo komisija dodelila sponzorska ali donatorska sredstva, 
upoštevajoč predhodno navedene parametre. 
 
Namenskost porabe sredstev in dokazila  
Na razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena za namen in v časovnem okviru 
skladnim s prijavljenim projektom ali vsebino. 
Organizacije, ki jim bodo na podlagi tega razpisa dodeljena sredstva, bodo morala o 
porabi teh poročati z dokazili o izvedenih projektih.  
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6. IZBOR VLOG IN OBVEŠČANJE KANDIDATOV 
Komisija bo z odpiranjem prijav in obravnavo pričela po izteku roka za oddajo vlog. 
Obravnava vlog ne bo javna. 
Obvestilo o dodelitvi sredstev: v roku 45 dni od dneva izteka roka za oddajo vlog, po 
elektronski pošti, s povabilom k sklenitvi pogodbe. 
 
HIT d.d. Nova Gorica si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od dospelih vlog.  
 
 

7. SPLOŠNA DOLOČILA 
Družba HIT na podlagi prispelih vlog ni dolžna skleniti pogodbe z nobenim kandidatom, 
prav tako lahko brez kakršne koli odškodninske odgovornosti v kateri koli fazi izbora 
prekine postopek in izloči posameznega kandidata iz nadaljnjega postopka.  
 
Družba HIT ima pravico, da v fazi ocenjevanja posameznega kandidata pozove k 
dodatnim vsebinskim obrazložitvam in po potrebi k dopolnitvi oziroma pojasnitvi vloge.  
 
Družba HIT si pridružuje pravico, da zaradi svojih poslovnih interesov, predvsem pa 
zaradi možnosti poznejših revizij izbire prijaviteljev, v svojem arhivu shrani ponudbe 
izbranih in neizbranih prijaviteljev tudi po zaključku izbire in po izteku razpisa. Družba 
HIT ni dolžna podati obrazložitve o izboru. Na odločitev komisije se ni mogoče pritožiti 
oziroma je ni mogoče izpodbijati. 
 
 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete po e-pošti: pr@hit.si, in sicer najkasneje do 
izteka roka za oddajo vlog.   
 
 
Nova Gorica, 6. september 2016 

HIT d.d. Nova Gorica 


