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MESTNA OBeINA MARIBOR
2UPAN
Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Na podlagi 42, elena Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni
ob6ini Maribor (Medob6inski uradni vestnik, it, 15/2014 in 11/2016) Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta

1, 2000Maribor, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA IZBIROIZVAJALCA PROGRAMA >MLADIZA NAPREDEKMARIBORA<
ZA OBDORIE 2021 - 2024

1.

Naroenikjavnega razpisa

Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

2.

Predmetjavnega
razpisa

Predmet javnega razpisa jo izbira izvajalca programa »Mladi za napredek Maribora< v skladu s Pravilnikomo
izvajanju programov za vzpodbujanje u$tvarjalnedejavnosti mladih v Mestni obeini Maribor (Medob6inski uradni
ve$tnik, it, 15/2014 in 11/2016 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

V okviru programa >Mladiza napredek Maribora« u6enci in dijaki vklju6eniv osnovne gole,srednje iDle, domove
za u6ence ter dijagke domove s sede2em v Mestni ob6ini Maribor, pripravljajoraziskovalne naloge in inovacijske
predloge (v nadaljevanju: raziskovalne naloge). Program je namenjen odkrivanju in vzpodbujanju ustvarjalne
dejavnosti mladih, v okviru katerega se sofinancira strokovna pomo6 mentorjev v osnovnih in srednjih golah,

domovih za u6ence in dijake, strokovna pomo6 zunanjih strokovnjakov iz posameznihpodroeij ustvarjanja,
materialnt skogki izvedbe ocenjevanja pisnega dela oddanih nalog in zagovorov oddanih nalog, nagrade za
najuspegnejge naloge, prijava najboljgihnalog na dr2avna in mednarodna tekmovanja, iaedba delavnic, sre6anj,
prireditev, predstavitev, razstav in izletov ter spremljevatne aktivnosti, ki vzpodbujajo u6ence in dijake k ustvarjalni
dejavnosti.

S tem javnim razpisom se izbira izvajatecpmgrama »Mladi za napredek Maribora« za izvedbo naslednjihnalog:
priprava javnega nate6aja za izbtro najboljgih raziskovalnih nalog,

sodolovanje z osnovnimi in srednjimi golami ter domovi za u6ence in dijake s sede2em v Mestni ob6ini
Maribor,

zbiranje raziskovalnihnalog, prijavljenihna javni nate6aj in priprava ustreznihpodatkov, gradiv in
dokumentaoije za delo ocenjevalnih komisij in organizacijskega odbora v zvezi zjavnim nate6ajem,

izvedba koordinacijskih aktivnosti med prijaviteljina javni nate6aj, strokovno komisijo, ocenjevalnimi
komisijami ter organizacijskim odborom, ki sodelujejo v postopku javnega nate6aja,

naloge v zvezi s predstavitvami,zagovori ter ocenjevanjem raziskovalnih nalog,
obdelava rezultatovjavnega

nate6aja,

organizacija zaklju6nega sre6anja
spremljajo6ih aktivnosti,

mladih raziskovalcev

in njihovih mentorjev ter organizacija

priprava in tisk zbornika letnega sre6anja mladihraziskovaloev in njihovihmentorjev,

pripravain tiskpriznanj,

druge administrativno- tehni6ne in organizacijske nalogo za izvedbo ob6inskega programa >Mladi za
napredek Maribora<c

3.

Pogoji za prijavo na javni razpis

3.1.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevativlagatelj za prijavo na javni razpis:
da je pravna oseba, registriranakotjavni zavod, drugtvoalizveza drugtev,
da je izvajalec programovza dodatno izobra2evanje,prosto6asnihaktivnostiza mlade in vzpodbujanje
ustvarjalne dejavnosti mladih,
da ima sede2 oziroma registrirano enoto v Mestni ob6ini Maribor in deluje na njenem obmo6ju,

da je pravna oseba iz pwe alineje registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega

razpisa, zlasti za pripravo in izvajanje programov s podro6ja vzpodbujanja uslvarjalnegain
raziskovalnega dela z mladimi ter organiziranja prireditev in sre6anj z navedenega podro6ja,

da nima neporavnanih obveznostido Mestne ob6ine Maribor,
da ni v postopku pristIne poravnave, ste6aja ali likvidacije.

3.2

Drugi pogoji za prijavo na javni razpis:
a)

Vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi prostorskimi pogoji za izvedbo programa, in sicer:

•

imeH mora zagotovljene lastne prostore ali najete prostore oz. prostore v uporabi za celotno

•

razpisano obdobje izvajanja programa;
najmanj en prostor v izmeri najmanj 50 m2, ki omogo6a izvedbo sej oz, sre6anj 61anovstrokovne

komistje, organizacijskega odbora in ocenjevalnthkomisij ter izvedbo javnih predstavitev
raziskovalnih nalog,
b)

Vlagatelj mora razpolagatiz ustreznimi kadrovskimi pogojiza izvedbo programa, in sicer:
• vlagatelj mora imetiz vsaj 3 detavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedolo6en ali dolo6en

Cas, 1 od teh delavcev mora biti odgovorna oseba za izvedbo programa »Mladi za napredek
Maribora«;

•

odgovorna skokovna oseba za izvedbo programa »Mladi za napredek Martbora« mora imeti
najmanj VII. stopnjo shokovne izobrazbe.

Vsi pogoji za prijavo na razpis morajo bitiizpolnjeni kumulativno.

4.

Dokazila za izpolnjevanjepogojev iz 3. toeke razpisa

Za izpolnjevanje pogojev pod toeko 3.1. razpisa mora vlagatelj prilo2itinaslednja dokazila:
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev glede pravnoorganizacijske oblike vlagatelja (pogoj iz pwe alineje

3,1. to6ke razplsa) in registriranih dejavnostih vlagatelja (pogoj iz 6ehte alineje 3.1, to6ke razpisa) je
potrebno prilo2itt:

•

izpisek iz sodnega registra oz. izpisek AJPES lz Poslovnega registra Slovenije ali drugo

•

dokazilo o registraciji vlagatelja in
kopijo ustanovitvenega akta oz. temeljnega akta vlagatelja;

za dokazovanje izpolnjevanjapogoja, da je vlagatelj izvajalec programov za dodatno izobra2evanje,
prosto6a snih aktivnosti za mlade in vzpodbujanje ustvarjalne dejavno sti mladih (pogoj iz druge alineje
3.1. to6ke razpisa), vlagatelj izpolni dokumenta:

•

»Priloga 2a - PROGRAMI za mlade 2019« in

•

»Priloga 2b - PROGRAMI za mlade 2020«;

za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, da ima vlagatelj sede2 oziroma registrirano enoto v Mestni ob6ini
Maribor in deluje na njenem obmo6ju (pogoj iz tretje alineje 3.1. to6ke razpisa) je potrebno priio2iti:

•

izpisek iz sodnega registra oz. izpisek AJPES iz Poslovnega regisha Slovenijeali drugo

•

kopijo ustanovitvenega akta oz. tomeljnega akta vlagatelja ter

•

izpolniti dokumente:

dokazilo o registraciji vlagatelja,

•

»Priloga 2a – PROGRAMI za mlade 2019<,
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'

»Priloga 2b – PROGFiAMI za rnlade 2020«,

'

»Priloga2c-PROGRAMI

za odrasle 2019( in

'

»Priloga 2d – PROGRAMI

za odrasle 2020«,

iz katerih naj bo razvidno, da vlagatelj deluje na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor oz. izvaja
programe za otroke in mladino ter odrasle na obrno6ju Mestne ob6ine Maribor;

za dokazovanje izpolnjevanja pogoja, da vtagatelj nima neporavnanih obveznosti do Mestne ob6ine

Maribor (peta alineja3.1, to6ke razpisa), vlagateljizpolniizjavo, da nima neporavnanihobveznostido
Mestne ob6ine Maribor (Dokazilo: Obrazec IZJAVA VLAGATELJA, DA NIMA NEPORAVNANIH
OBVEZNOSTIH DO MESTNE OBeINE MARIBORy,
za dokazovanje izpolnjevanjapogoja, da vlagatelj ni v postopkuprisilne poravnave, ste6aja ali likvidacije

(gesta alineja 3,1. loCke razpisa) je kot dokazilo potrebnoprito2itipotrdiloprislojnega sodi96a,da
vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, ste6aja ali likvidacije,

Za izpolnjevanje pogojev pod toeko 3.2. razpisa mora vlagateljpriloiiti naslednja dokazila:
kot dokazilo o izpo}njevanju ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programa (todka 3.2.a) razpisa) je

pokebno prilo2iti:
- dokazilo o lastnigtvu prostorov ali kopijo veljavne pogodbe o najemu prostorov za celotno
obdobje izvajanja programa ali kopijo veljavne pogodbe o uporabi prostorov za celotno
obdobje izvajanja programa in
•

opis poslovnih prostorov (Obrazec VLOG A) ter tlorisnoskico poslovnih prostorov, iz katerih je
razvidna povrginaprostorov.

Dokazilo o lastni6tvu se izkazuje z zemljigkoknji2nim izpiskom ali kopijo veljavne kupoprodajne pogodbe,

kot dokazilo o izpolnjevanjukadrovskih pogojev za izvedbo programa (to6ka 3.2.b) razpisa) vlagatelj:
•

izpolni dokument »Priloga f – KADRl« (gtevilo zaposlenih, na6in zaposlitve, stopnja strokovne
izobrazbe in ostati podatki o zaposlenih);

•

prilo2i dokazila, ki potrjujejo, da so zaposleni delavci,vklju6no z odgovorno osebo za izvedbo

programa >Mladi za napredek Maribora«, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi za
nedolo6en ali dolo6en eas (kopije pogodb o zaposlitviali izpisi iz uradnih evidenc Zavoda za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, iz katerih je razvidno, ali je delavec zaposlen pri vlagatelju vklju6en v obvezno
socialno zavarovanje);
•

•

izpotn+ Obrazec

VLOGA;

prilo2idokaziIo o dose2eni vsaj VII, stopnji strokovneizobrazbe odgovorne osebe za izvedbo
programa »Mladi za napredek Maribora< (kopija diplome oz. Ce le-ta ie ni bita podeljena,
potrdilo o diplomiranju ali druge javne listine),

Komisija za izvedbo postopka za izbiro izvajalca pmgrama »Mladtza napredek Maribora« si pridr2ujepravico do
preverjanja resnienosti in verodostojnostinavedb, izpolnjevanjarazpisnih pogojev ter preverjanja vseh podatkov,
ki so sestavni del vloge za izbiro izvajalca.

5.

Obdobje, za katero se izbira izvajalca programa >Mladi za napredek MariboraR

lzvajalca programa »Mladi za napredek Maribora« se izbere za obdobjo 2021 - 2024.

6.

Sredstva, ki jih Mestna obeina Maribor zagotavlja za izvajanje programa >Mladiza napredek
Maribora(

Na6rtovana vigina sredstev za financiranje izvajanja programa »Mladi za napredek Maribora« za golsko leto
2021/2022 je 54.300 EUR, od tega v letu 2021 v na6rtovani vigini 12.300,00 EUR in v letu 2022 (do zaktjui;ka
javnega nate6aja v gotskem letu2021/2022)v vigini42.000,00 EUR.
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Sred$tva za izvedbo programa »Mladi za napredek Maribora« za golski leti 2022/2023 in 2023/2024 bodo
dolo6ena z aneksom k osnovni pogodbi v skladu s sprejetimi prora6uni Mestne ob6ine Maribor za leta 2022, 2023
in 2024

Mestna ob6ina Maribor si pridr2ujepravico do $premembena6rtovane vigine sredstev v primeru, da se
razpolo21jiva sredstva za izvajanje programa »Mladi za napredek Maribora« spremenijo s sprejetjem rebalansa

prora6una za leto 2021 oziroma prora6una za leto2022.
V primeru spremembe vigine sredstev se Mestna ob6ina Maribor in tzvajalec dogovorita o obsegu izvedenih
nalog

7.

Rok in naeinoddajevlog

Razpis je odprt do 26. 2. 2021.

Vloga mora bid naslovljenana: Mestna ob6ina Maribor, Ultcaheroja Staneta 1, 2000 Maribor.Vloga mora bM
poslana oziroma oddana v zaprti kuverti, na katero se nalepi izpolnjeniobrazec (Obrazec za naslovno stan

kuverte– JR-MNM 2021-5)in z obveznooznako:>NE ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPISZA IZBIRO

IZVAJALCA

PROGRAMA >MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA6 ZA OBDOBJE 2021 - 2024e, it, 4102-

196/2021

Vlogo je potrebno poslatipriporodenopo pogtido 26. 2. 2021(veljadatumpogtnegaaga).
Vloge morajo biti izpolnjone na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati vse podatke in
priloge, ki so v njej zahtevane. Vloga mora biti izpolnjena na »0brazcu VLOGA«, Priloge morajo biBv zaporedju,
kot izhaja iz »Obrazca VLOGA, priloge od to6ke B (7 label) je potrebno speti. Predstavitev izvedbe programa
» Mladi za napredek Maribora« (to6ka C) je potrebno vtogi prilo2itiv lo6enem dokumentu.

Obvezni dokumenti:

Obrazec VLOGA;

ObrazecIZJAVAVLAGATEL
JAi
Obrazec IZJAVA VLAGATELJA, DA NIMANEPORAVNANIHOBVEZNOSTIHDO MESTNEOBeINE
MARIBaR;
Predstavitev tzvedbe programa »Mladi za napredek Maribora« (lo6en dokument);
Priloga 1 - KADRI;
Priloga 2a – PROGRAMt za mtade 2019;

Priloga 2b – PROGRAMI za mlade 2020;
Priloga 2c – PROGRAM} za odra ste 2019;

PHloga 2d – PROGRAMI za odrasle 2020;
Priloga 3a - STROKOVNO SODELOVAN JE 2019;
Priloga 3b - STROKOVNO SODELOVAN JE 2020;
Dokazila navedena v razpisu pod to6ko 4. >Dokazita za izpolnjevanje pogojev iz 3. to6ke razpisa«.

8.

Odpiranje vlog, dopolnitevnepopolnih vlog in odlo6anje o zavr2enju vlog

Odpiranje vlog vodi komisija, ki jo izmed $trokovnih delavcev Mestne uprave Mestne obeine Maribor imenuje
2upan. Odpiranje vlog nijavno in bo izvedeno predv}domav roku 8 dni po izteku razpisnega roka.
Odpirajo se samo v roku dostavtjene, pravitno izpolnjene in oznaeene kuverte, ki vsebujejo vloge.

Vloge oddane po izteku prijavnega roka (nepravo6asne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih
oziroma ozna6enih kuvertah, se s sklepom direktorja mestne uprave zavr2ejo in neodprte vrnejo vlagateljem ter s
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tem izlo6ijo lz nadaljnjega postopka, Zoper sklep je v roku osmih dni od vro6itve dovoljena prito2ba,o kateri odloi;i

2upan IMestneob6ine Maribor.Njegovaodlo6itevje dokon6na.
Na odpiranju vlog so ugotavljapopo}nostvlog glede na to, ali vloga vsebuje vso podatkein dokumente,ki jih
be$edilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija zahtevata.

Vlagatelje, kt so v razpisnem roku podali nepopolne vloge, komisija pisno pozove k dopolnitvi,Nepopo+nevloge
morajo biti dopolnjene najkasneje v roku osmih dni od dneva prejema pisnoga poziva za dopolnitevprijave, Ce
prijavitelj v predpisanem rokuodpravi pomanjkljivosti,se gteje, da je njegova vloga popolna.
Nepopotno vtogo, ki jo prijaviteljne dopolni v roku iz prejgnjegaodstavka ozirorna je dopolnttevneustrezna, se

zavr2e s sklepom, ki ga izda direktor mestne uprave. Zoper sklep je v roku osmih dni od vro6itvedovoljena
prito2ba, o kateri odlo6i2upan Me$tneob6ine Maribor. Njegovaodlo6itevje dokon6na.

9.

Merila in kriteriji za vrednotenje vlog

Komisija ob porno6i organa mestne uprave, pristojnega za izobra2evanje,opravi pregled pravo6asnihin popolnih
vlog in jih ovrednoti skladno z merili in kriteriji, navedenimi v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vlagatelj lahko

v postopku vrednotenja vlog po merilih in kriterijih pridobi skupaj najve6 60 to6k.

Vloge vlagateljev bodo vrednotene v skladu z naslednjimimeriliin kriteriji:
9.1. KAKOVOST

VLOGE (po tem merilu je mo2no zbrati najve6 12 to6k). Kriteriji po navedenem merilu,dokazila

za njihovo vrednotenje in najve6je gtevilo toek, ki ga je mo2no dose6i po posameznem kriteriju,so:

Kakovost vloge z vidtka prostorskih pogojev za imedbo programa (Dokazilo: Obrazec VLOGA s

prilo2enimi
dokaziti
; do3 take) .

Kakovost vloge z vidika kadrovskih pogojev za izvedbo programa (Dokazila: Priloga f – KADRI, Obrazec
VLC)GA s pdlo2enimidokazili; do 9 toeky.

•

gtevilo zaposlenih delavcev, s katerimi ima vlagalelj sklenjene pogodbe o zaposlitvi za
nedoloeen ali dolo6en Cas (do 3 toekey,

•

dosedanje izkugnje odgovorne osebe za izvedbo programa >Mladi za napredek Maribora« pri
izvedbi programov s podro6ja prostoeasnih aktivnosti za otroke in mladinoin vzpodbujanja
ustvarjalne dejavnosti mladih (do 2 toekiy,

•

•

lokacija delovnega mesta odgovorne osebe za izvedbo programa »Mladi za napredek
Maribora« (do 7 toekay,
dele2 zaposlenih delavcev, s katerimi ima vlagatetjsklenjene pogodbe o zaposlitviza nedotoi;en
alt dolo6en das, ki imajo VI. ali vigjo stopnjo izobrazbe (do 7 toekay,

•

dele2 zaposlenih delavcev, s katerimi ima vlagatelj sklenjene pogodbe o zaposlitviza nedolo6en

ali doloeenCas, ki imajo delovno mesto na sede2u ali enoU vlagateljana obmo6juMestne

obe}ne
Madbor
(do i toeka},
•

dele2 zaposlenih delavcev, ki imajo zaposlitev za nedolo6en eas (med vsem dolavci, s katerimi
ima vlagatelj sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedolo6en ali dolo6en Cas) (do i to6ka)

9,2. REFERENCE VLAGATELJA v dosedanjem izvajanju programov in sodelovanju z zunanjimistrokovnimi
zavodi ter organizacijami(po tem merilu je mo2no zbrati najve6 48 to6k). Reference vlagatelja PO
posameznih kriterijihse to6kujejo lodeno za leti 2019 in 2020. Kriterijipo navedenem merilu,dokazila za
njihovo vrednotenje in najve6je gtevilo to6k, ki ga je mo2no dose6i po posameznem kriteriju,so:

§tevilo vseh izvedb programov s podro6ja prosto6asnih aktivnostiza otroke in mladinoin vzpodbujanja
ustvarjalne dejavnostimladih v Sloveniji in tujini(Dokazila: Prilogi 2a in 26; do 6 toek)',
gtevilo udele2encev programov s podroeja prosto6asnihaktivnosHza otroke in mladinoin vzpodbujanja
ustvarjalne dejavnostimladih v Sloveniji in tujini(Dokazila: Prilogi 2a in 2b; do 6 toeky,
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§tevilo izvedb programovs podro6ja prostoeasnihaktivnostiza otroke in mladinoin vzpodbujanja
ustvarjalne dejavnosttmladih v Mestni ob6tni Maribor (Dokazila: Prilogi 2a in 26; do 6 toeky;
§tevilo udele2encev programov s podro6ja prosto6asnih akttvnosti za otroke in mladino in vzpodbujanja

ustvarjalne dejavnostimladihv Mestni ob6ini Maribor(Dokazila: Prilogi 2a in 26; do 6 toeky,
gtevilo izvedb programov za odrasle v Sloveniji in tujini(Dokazila: Prilogi 2c & 2d; do 6 to6ky:
£tevilo udele2encev programov za odrasle v Slovenijtin tujini(Dokazila: Prilogi 2c in 2d; do 6to6ky:

gtevilo zunanjih zavodov in organizacij (osnovne tn srednje gole, fakultete ter druge organizacije) v
Sloveniji in tujini,s katerimije vlagatelj sodeloval (Dokazila: Pritogi 3a in 36,' do 6to6ky,
gtevilo strokovnih sodelavcev (mentorji, recenzentl in drugi) iz osnovnih in srednjih gDl,fakultetter drugih
organizacij v Slovenijiin tujini, s katerimi je vlagatelj sodelovat (Dokazila: Prilogi 38 in 36,'do 6toek).
Reference

naj bodo razvidne iz prilo2enih papirnih prilog (vabil, katalogov, publikacij, poro6il o imedbi).

Na6in todkovanja po meriiihin kriterijihje razviden iz prilogeMerila in kriterijiza vrednotenje viog (JFR-MNM20216), ki je sestavni del razpisne dokumentaoije.

Komisija za izbor predlagatistogavlagatelja, katerega vloga bo ovrednotena z najvee to6kami.
V primeru, de dva aliveE vlagateljev na podlagi postavljenih meril in kriterijev za vrednotenje vlog dose2ejo enako

gtevilo to6k, komisija predlagatistega vlagatelja, ki je zbrat vee to6k pri kriteriju »§teviloizvedb programov s
podro6ja prosto6asnihaktivnostiza otroke in mladinoin vzpodbujanjaustvarjalne dejavnostimtadihv Mestni
ob6ini Maribor v letih 2019 in 2020« oz, v primeru dose2enega enakega gtevila to6k po tem kriteriju,vlagatelja, ki
je izvedel vee programov s podro6ja prosto6asnih aktivnostiza otroke in mladino in vzpodbujanja ustvarjalne

dejavnosti mladih v Mestniob6iniMaribor v letih 2019 in 2020. ee tudi na podlagi navedenegage zmeraj ni
mogo6 izbor, ker sta dva alivee vlagateljev izvedla enako gteviloprogramov s podro6ja prosto6asnihakdvnostiza
otroke in mladino in vzpodbujanja ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni ob6ini Maribor v letih 2019 in 2020,
komisija predlaga v izbor tistega vlagatelja, ki je zbral vee loCk pri kriteriju »gtevilo udele2encev programov s
podro6ja prosto6asnlh aktivnostiza otroke in mladino in vzpodbujanja ustvarjalne dojavnosU mladih v Mestni

ob6ini Maribor v letih 2019 in 2020« oz. v primeru dose2enega enakega gtevila to6k tudi po tem kriteriju,
vlagatetja, katerih programovs podro6ja prosto6asnih aktivnostiza choke in mladino in vzpodbujanjaustvarjalne
dejavnosti mladih v Mestniob6ini Maribor v letih 2019 in 2020 se je ude}o2ilo vee udele2encev.

10. Odlo6anje v postopkujavnega razpisa in obveieanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predtoga komisijebo o izboru izvajalca s sklepomodlo6ildirektor mestne uprave. Vloge vlagateljev, ki
ne izpolnjujejo pogojev iz 3. to6ke (oz. 3,1. in 3,2. to6ke) razpisa alijih komisija na podlagi merilin kriterijeviz 9.

to6ke razpisa ne ba najvigjeovrednotila, bodo zavrnjene. Zavrnjene bodo tudi vloge, pri katerihbo komisija
ugotovila, da navedbe v njihali njenih prilogah niso resni6neoziroma verodostojne.
Zoper sklep o izboru je dovoljena prito2ba v roku 8 dni od prejema, O prito2bi odlo6a 2upan.

Vlagatelji vlog bodo o rezultatihjavnega razpisa obve96eni najkasneje v roku 90 dni po izteku razpisnega roka.

11. Sklenitev pogodbe
Mestna ob6ina Maribor bo z izbranim vlagateljem sklenila pogodbo za izvedbo programa.

12. Objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter informacije v zvezi z razpisom
Javni razpis in razpisna dokumentacijasta od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivana splotni
strani http://www.maribor.si/
pod rubriko »Javni razpisi/Javni razpisi(.
6

Dodatne informacije v zvezi z javntm razpisom dobijo zaintere$trani na Uradu za vzgojo in izobra2evanje,
zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnostMestne ob6ine Maribor, pri Tatjanigtelcer, telefonska gt.:
02 2201 301, e-pogta: tatjana.stelcer@maribor,si in Tatjani Rebernik, tel. it. 02 2201 275, e-pogta:
tatjana.rebernik@maribor.d.

Razpisnodokumentacijo
sestavljajo:
-

-

Javni razpis za izbiro izvajalca programa »Mladi za napredek Maribora< za obdobje 2021 – 2024 (JRMNM 2021-1);
Obrazec Vloga na javni razpis za izbiro izvajalca programa »Mladt za napredek Maribora< za obdobje
2021 – 2024 – Obrazec VLOGA

(JFt-MNM 2021-2);

Obrazoc IZJAVA VLAGATELJA (JR-MNM 2021-3);

ObrazecIZJAVA VLAGATELJA, DA NIMANEPORAVNANIHOBVEZNOSTIDO MESTNE OBC;INE
MARIBOR (JR-MNM 2021-4);

-

Obrazec za naslovno stran kuverte (JFR-MNM2021-5);
Merilain kriterijiza vrednotenje vlog (JFi-MNM2021-6);

-

Prlloga 1–KADRI (JFR-MNM 2021-7);

-

Priloga 2a–PROGRAMI

-

Priloga 2b – PROGRAMI za mlade 2020 (JR-MNM 2021-9);
Priloga 2G - PROGRAMI za odrasle 2019 (JR-MNM 2021-10);

-

Priloga2d - PROGRAMI za odrasle 2020(JR-MNM 2021-11);

-

Priloga 3a–STROKOVNO

-

Priloga 3b – STROKOVNO SODELOVANJE 2020 (JR-MNM 2021-13);
Vzorec pogodbe o financiranju izvajanja programa >Mladi za napredek Maribora< (JFR-MNM 2021-14).

za mlade 2019 (JR-MNM 2021-8);

SODELOVANJE

2019 (JR-MNM 2021-12);
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gtevilka: 4102-196/2021-1

Datum: 05, 02. 2021

Aleksander
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