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*4102-808/2020-2*
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor
(MUV, št. 12/2017 in 5/2020) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV, št.
8/19, 24/19,26/19,2/20, 3/20, 14/20 in 17/20) Mestna občina Maribor objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij za leto 2020
1. Naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
telefon: 02/22 01 000
e-pošta: mestna.obcina@maribor.si

2. Predmet razpisa:
Izvajanje sofinanciranja programov veteranskih organizacij (v nadaljevanju besedila: društvo) iz
sredstev proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020, ki imajo sedež ali podružnico na območju
Mestne občine Maribor in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine:
 organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti …),
 organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi,
srečanja, tekmovanja, obletnice,…), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
 skrb za spomenike in spominska obeležja,
 izdajanje monografij in spominskih publikacij,
 postavljanje in oblikovanje spominskih razstav,
 informiranje in svetovanje svojim članom,
 aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
 obujanje in negovanje tradicij,
 spodbujanje k strpnosti in nenasilju,
 kulturno izražanje in kreativnost.
Cilji razpisa so sofinanciranje programov društev, ki poleg zgoraj navedenih vsebin, pripomorejo
tudi k promociji in prepoznavnosti Mestne občine Maribor.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
 Obrazec prijave za sofinanciranje programov 2020,
 Osnutek pogodbe o sofinanciranju programov veteranskih organizacij za leto 2020.
3. Splošni pogoji za sodelovanje

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor
(v nadaljevanju besedila: pravilnik) so do sofinanciranja upravičena društva, ki se s svojim
delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednost polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje
veteranov na področju družbenega življenja v Mestni občini Maribor.
Na razpis se lahko prijavijo:
 društva, združenja in zveze, ki delujejo na območju Mestne občine Maribor in imajo sedež
ali podružnico na območju Mestne občine Maribor
 delujejo najmanj dve leti,
 imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo
delovanje,
 imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
 imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za
izvajanje programa,
 imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo
programa,
 svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
 so v celoti in pravočasno izpolnili svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Maribor (v
primeru, da so bili prejemniki sredstev iz proračuna v letu 2019).
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge
javne razpise Mestne občine Maribor.
4. Vsebina prijave za sofinanciranje
Obrazec prijave za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (v
nadaljnjem besedilu: prijava za sofinanciranje) se nahaja v prilogi, dostopna pa je tudi na spletni
strani Mestne občine Maribor..
Prijavitelj mora prijavo za sofinanciranje izdelati in oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Prijava za sofinanciranje mora biti datirana, žigosana ter podpisana s strani zakonitega zastopnika
ali pooblaščenca.
Prijava za sofinanciranje mora vsebovati obvezne priloge navedene pod točko 8.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Prijave za sofinanciranje bodo ovrednotene s številom točk. Točke posameznih elementov se bodo
seštevale. Največje število točk je 250. Vrednost točke je odvisna od števila točk, ki jih dosežejo vsi
izbrani vlagatelji.
Merila in kriteriji za izračun sofinanciranja programov društev (v nadaljnjem besedilu: merila)
opredeljuje 16. člen pravilnika.
Prijava za sofinanciranje mora biti dosledno izpolnjena v skladu z veljavnimi merili oz. pri vsaki
načrtovani aktivnosti morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki. Iz poimenovanja oziroma naziva
aktivnosti mora jasno izhajati vsebina aktivnosti v skladu z merili.
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6. Višina sredstev za sofinanciranje
Sredstva za sofinanciranje programov društev so v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine
Maribor (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 3/20, 14/20 in 17/20) zagotovljena v proračunu za leto
2020 na PP 828014 v skupnem znesku 45.386,00 EUR.
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu izbranemu društvu, se določi v pogodbi o
sofinanciranju, po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev društvu, katera vključuje število
doseženih točk na javnem razpisu.
7. Izplačila pogodbenih obveznostih in rok porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Maribor bo izbranim društvom dodeljena sredstva izplačala v letu 2020 in sicer 30-ti
dan po podpisu pogodbe. Društva morajo dodeljena sredstva za leto 2020 porabiti v letu 2020.
8. Obvezne priloge k prijavi
K prijavi (obrazec »prijava za sofinanciranje programov 2020) morajo biti priložene obvezne
priloge:





odločbo o registraciji, aktom o ustanovitvi, obvestilom o vpisu v poslovni register ali drugim
dokazilom o obstoju društva/organizacije/pravnega subjekta in osebnim imenom
zastopnika;
če je vlagatelj registriran izven območja Mestne občine Maribor, mora s fotokopijo najemne
pogodbe dokazati, da ima na območju Mestne občine Maribor sedež ali enoto in da
predlagan program deluje za potrebe njenih občanov;
kopijo dokumenta, kjer bo razvidna evidenca o članstvu z območja Mestne občine Maribor;
izpolnjen obrazec »finančna konstrukcija programa za leto 2020«, (obrazec je v prilogi
razpisa).

9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in pogoji javnega razpisa lahko društvo pridobi
ustno oz. pisno, če zanj zaprosi preko elektronske pošte najkasneje tri (3) delovne dni pred
iztekom roka za oddajo prijave za sofinanciranje.
Kontaktni naslov: Nina Kirbiš (telefon: 02 22 01 480, nina.kirbis@maribor.si),
e-pošta: mestna.obcina@maribor.si
10. Rok za oddajo prijave za sofinanciranje in način njene oddaje
Rok za oddajo prijave je do 26.8.2020
Društva oddajo svoje prijave v zapečateni ovojnici osebno v vložišču Mestne občine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali s priporočeno pošiljko naslovljeno na (v desni spodnji kot):
Mestna občina Maribor,
Urad za kulturo in mladino,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Javni razpis 2020 – veterani – ne odpiraj !
Zveza 4102-808/2020-2
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V zgornjem levem kotu mora biti polni naziv in naslov pošiljatelja (vzorec ovojnice je v prilogi
razpisa).
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispele na zgoraj
navedeni naslov v roku do vključno 26.8.2020 (ali s poštnim žigom tega datuma). Upoštevane
bodo tudi vse dopolnjene prijave, ki bodo prispele do roka z oznako »DOPOLNITEV – NE
ODPIRAJ«.
11. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Postopek javnega razpisa vodi s sklepom župana imenovana strokovna komisija.
Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila najkasneje v treh (3) dneh po izteku javnega
razpisa, odpiranje ne bo javno.
Društva, ki bodo v razpisnem roku podali nepopolne prijave, bo na predlog komisije, Urad za
kulturo in mladino pisno pozval k dopolnitvi. Če prijavitelj v pozivu, določenem roku odpravi
pomanjkljivosti, se šteje, da je njegova prijava popolna.
Strokovna komisija bo popolne prijave ovrednotila.
12. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom
oz. odločbo odločil direktor mestne uprave Mestne občine Maribor.
O pritožbi zoper sklep oz. odločbo odloči župan.
Pritožba na pogoje in merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih:
 ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki 10. besedila JR;
 ki ne bodo vsebovale obveznih prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne
dokumentacije, ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v pozivu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih:
 ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR ali drugih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji;
 ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih obrazcih za programe, ki jih bo strokovna
komisija pri vsebinskem pregledu prijav ocenila, kot neustrezne;
 če izvajalec/prejemnik sredstev v letu 2019, Mestni občini Maribor do 31.1.2020 ni oddal
poročila o izvedbi programov in porabi sredstev.
Na odpiranju prijav strokovna komisija ugotavlja popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo
Urad za kulturo in mladino na predlog strokovne komisije prijavitelje pozvala, da prijavo dopolnijo.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v pozivu navedenem roku ne dopolnijo, bodo zavržene.
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13. Obravnava vlog





prijave morajo biti predložene do vključno 26.8.2020
prijave bo odpirala in obravnavala, ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna
komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan;
vse prispele prijave bo komisija ocenjevala na podlagi meril, določenih v 5. točki razpisa,
merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe;
na podlagi predloga, ki ga pripravi komisija, direktor mestne uprave Mestne občine Maribor
sprejme odločitev o dodelitvi sredstev, o tem izda odločbo o višini dodeljenih sredstev.

14. Navedba in opis postopkov po izboru prijav za sofinanciranje
Postopek vrednotenja prijav za sofinanciranje in odločanje v postopku dodeljevanja sredstev se
izvede v skladu z 14., 15. in 16. členom pravilnika.
Ob vrednotenju prijav za sofinanciranje lahko komisija od prijaviteljev zahteva pojasnila v zvezi z
vsebino prijave za sofinanciranje.
Z izbranim izvajalcem bo Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
veteranskih organizacij.
Izbran izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v 8 dneh od vročitve. V nasprotnem primeru se
šteje, da je izvajalec odstopil od pogodbe.
15. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev lahko prijavitelj vloži pritožbo v roku 15 dni od dneva prejema
odločbe in sicer županu Mestne občine Maribor. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
16. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave na spletni strani Mestne
občine Maribor na naslovu: www.maribor.si pod rubriko »Javni razpisi«.

Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN
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