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Zadeva: Obrazložitev k POPRAVKIH ŽE OBJAVLJENEGA RAZPISA (28.11.2011) 
 
 
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, Resljeva 
18, 1000 Ljubljana je dne 28.10.2011 na spletni strani www.mladizmaji.si in www.ljubljana.si objavil 
razpisno dokumentacijo za prijavo na javni razpis  za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v 
Četrtnih mladinskih centrih JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI - Center za kakovostno 
preživljanje prostega časa otrok in mladih, za leto 2012 (v nadaljevanju javni razpis). Obveščamo 
vas, da je bil dne 11.11.2011 v Uradnem listu RS, št. 90/2011, objavljen popravek javnega razpisa. 
 
V skladu z objavo popravka javnega razpisa v Uradnem listu RS se spremeni: 
- besedilo javnega razpisa: 
V poglavju IV. Vsebina javnega razpisa se črta zadnja točka drugega odstavka iz seznama aktivnosti, 
in sicer točka »r) šola za starše«, 
 
-  prijavni obrazca javnega razpisa: 
V poglavju II. Podatki o prijavljeni aktivnosti, se črta zadnja točka prvega poglavja iz seznama 
vsebinskih področji, in sicer točka »r) šola za starše«, 
 
- pogodba javnega razpisa: 
V drugi opombi 1. alineje c) točke 4. člena osnutka Pogodbe o sofinanciranju izvedbe mladinskih 
aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru XXX JZ Mladi zmaji za leto 2012 (v nadaljevanju: pogodba), 
ki je del objavljene razpisne dokumentacije, se izbriše besedilo: »in končali do 31.08.2012.«  
Druga opomba se tako po novem glasi:  
»Opomba: prejšnji odstavek določbe c) velja za prejemnike, ki bodo pričeli z izvajanjem 
aktivnosti po 30.06.2012.« 
 
V 6. členu pogodbe se na koncu prvega stavka črta pika, doda vejica in naslednje besedilo: »razen za 
prijavitelje, ki nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV.« 
Šesti člen se tako po novem glasi: 
»Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek na tem javnem razpisu, razen za prijavitelje, 
ki nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV. Obvezna priloga te pogodbe je podpisana izjava 
prijavitelja o tem, ali je davčni zavezanec ali ne.« 
 
Ostale določbe besedila, prijavnega obrazca in osnutka pogodbe ostajajo nespremenjene! 
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                                                                                            Direktor JZ Mladi zmaji 


