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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni ob6inl
Mar}bor (MUV, it. 12/2017, 5/2020 in 14/2021) in Statuta Mestne ob6ine Maribor (MUV, it.
10/1 1 , 8/14 in 12/19) Mestna ob6ina Maribor objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij za leto 2022

1. Naziv in sede2 naro6nika:
Mestna ob6ina Maribor, Utica heroja Staneta 1 , 2000 Mlaribor
telefon: 02/22 01 000
e-pogta: mestna.obcina@maribor.si

2. Predmet razpisa;
lzvajanje sofinanciranja programov veteranskih organizacij iz sredstev prora6una Mestne
ob6ine Maribor za leto 2022, ki imajo sede2 ali podru2nico na obmoeju Mestne ob6ine
Marlbor in izvajajo programe, ki vkljueujejo le vsebine programov na podro6ju poslanstva,
za katerega je organizacija ustanovljena, ki vkljueujejo:

- razvijanje in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja,
ohranjanje in predstavljanje zgodovinskega izro6ila,

- skrb za spomenike in spominska obele2ja.
Navedene vsebine so lahko manifestirane v razli6nih oblikah dejavnosti, kot so:

kulturni in izobra2evalni programi,
vzgojno in izobra2evalno delo z mladimi,
sodelovanje pri spominskih sveeanostih, proslavah, komemoracijah, okroglih mizah,
pohodih in obele2evanjih zgodovinskih dogodkov, krajev in osebnosti ob6inskega
pornena,
izdajanje monografij, spominskih publikacij, razstav in drugih oblik dokumentiranja
in prieevanja o zgodovinskem dogajanju,
skrb za spomenike in spominska obele2ja.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
• Obrazec prijave za sofinanciranje programov 2022,
• Osnutek pogodbe o sofinanciranju programov veteranskih organizacij za leto 2022

3. Splo§ni pogoji za sodelovanje
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni obeini
Maribor (v nadaljevanju besedila: pravilnik) so do sofinanciranja upravi6ene le veteranske
organizacije, njihova zdru2enja ali zveze, ki imajo status v javnem interesu na podro6ju
vojnih veteranov.



Na razpis se lahko prijavijo:
drugtva, zdru2enja in zveze, ki delujejo na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor in imajo
sede2 ali podru2nico na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor
delujejo najmanj dve leti,
imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
imajo urejeno evidenco o 61anstvu in 61ani plaeujejo elanarino,
imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske mo2nosti za
lzvajar}Je prograrna,
imajo izdelano finaneno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za
izvedbo programa,
svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi
so v celoti in pravo6asno izpolnili svoje pogodbene obveznosti do Mestne ob6ine
Maribor (v primeru, da so bili prejemniki sredstev iz prora6una v letu 2021 ).
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•
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•

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na
druge javne razpise Mestne ob6ine Maribor.

4. Vsebina prijave za sofinanciranje:
Obrazec prijave za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni obeini Maribor
(v nadaljnjem besedilu: prijava za sofinanciranje) se nahaja v prilogi, dostopen pa je tudi na
spletni strani Mestne ob6ine Maribor..

Prijavitelj mora prijavo za sofinanciranje izdelati in oddati na obrazcu iz razpisne
dokumentacije.

Prijava za sofinanciranje mora biti datirana, 2igosana ter podpisana s strani zakonitega
zastopnika ali poobla96enca.

Prijava za sofinanciranje mora vsebovati obvezne priloge navedene pod to6ko 8.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev

Programi prijaviteljev se ocenjujejo v skladu z naslednjimi merili:
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- od 6 do 8 prlreditev
- 9 ali vee prireditev
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50

b) Sodelovanje na prireditvah ob6inskega
pomena (proslave, 2alne/spominske
sve6anosti , . . . )

- 0 prireditev
- 1 do 3 prireditve
- od 4 do 5 prireditev
- od 6 do 8 prlreditev
- 9 ali vee prireditev

Oblike dela z mladimi
a) izvedba predavanja v vzgojno-izobra2evalni

ali strokovni ustanovi (npr. v goli, muzeju,
knii2nici

- 0 predavan
- 1 do 3 predav©a
- od 4 do 6 predavanj
- 7 ali vee predavani

b) izvedba drugih oblik dela z mladimi
(sodelovanje v delovnih skupinah,
medgeneracijski h centrih, raziskoval nih
naloqah... ipd

- 0 dogodkov
- 1 do 3 doqodki
- od 4 do 6 doqodkov
o

a
obele2ja o zgodovinskem obdobju iz podro6ja
vsebin veteranske organizacije
a) Organizacija skrbi za spomenik/ obele2je in

kvartalno obvegea pristojno slu2bo o stanju
spominskega obele2ja

Skrb za trajno dokumentiranje zgodovinskih
dogajanj
a) Organizacija pripravlja in javno objavlja

obse2nejga monografska gradiva (knjiga,
dokumentarni film

b) Organizacija pripravlja in javno objavlja
krajga tematska gradiva (zlo2enke, brogure,
elanki ,

- 0 obiav
- 1 do 3a
- 4 in vee objav/dogodki

Spominske razstave

10

3

10
20
30

10
15

4

vsako obele2je 10

5

vsak primer 30

0
5

10
6

Organizacija pripravlja strokovno urejene
spominske razstave

0 spominskih razstav
1 spominska razstava/leto
2 spominski razstavi /leto

10
20

3



r 3 ali vee spominskih razstav/leto
Finan6na konstrukcija
Je realna ( ocenjeni strogki
uravnote2ena (prihodki-odhodki
Ni realna in/ali ni uravnote2ena

realni)

Programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s to6kami. Vrednost to6ke je
odvisna od gtevila to6k, ki jih dose2ejo vsi izbrani prijavltelji in od vigine razpolo21jivosti
proraeunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju programov. V kolikor bo prijavitelj na
podlagi gtevila to6k in vrednosti to6ke upravieen do vigje vigine sredstev kot jih je zaprosil v
prijavi, se program sofinancira Ie do vigine zaprogenih sredstev,
Prijavitelji lahko v razpisnem roku v Uradu za kulturo in mladino za potrebe prijave preverijo
lokacije in vsebine spomenikov in obele2ij. V primeru vee prijav skrbi za iste spomenike in
obele2ja, se upogteva primarno vsebinska skladnost obele2ja z ustanovnim namenom
veteranske organizacije (prijaviteljice), v primeru nadaljnjega prekrivanja pa vrstni red
prispetja prijave. Prijava za sofinanciranje mora biti dosledno izpolnjena v skladu z
veljavnimi merilt oz. pri vsaki naertovani akttvnosti morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani
podatki. lz poimenovanja oziroma naziva aktivnosti mora jasno izhajati vsebina aktivnosti v
skladu z merili.

6. Vi6ina sredstev za sofinanciranje

Sredstva za sofinanciranje programov drugtev so v skladu z Odlokom o proraeunu Mestne
ob6ine Maribor za leto 2022 (MUV, it. 2/21, 22/21, 29/21, 30/21 in 3/22) zagotovljena v
prora6unu za leto 2022 na PP 828014 v skupnem znesku 46.386,00 EUR.

Vigino sredstev, dodeljenih posameznemu izbranemu drugtvu, se dolo6i v pogodbi o
sofinanciranju, po dokon6nosti odlo6be o dodelitvi sredstev drugtvu, katera vklju6uje gtevilo
dose2enih toek na javnem razpisu

7. lzpla6ila pogodbenih obveznostih in rok porabe dodeljenih sredstev

Mestna ob6ina Maribor bo izbranim drugtvom dodeljena sredstva izpla6ala v letu 2022 in
sicer 30-ti dan po podpisu pogodbe. Drugtva morajo dodeljena sredstva za leto 2022 porabiti
v letu 2022.

8. Obvezne priloge k prijavi

K prijavi (obrazec »prijava za sofinanciranje programov 2022) morajo biti prilo2ene obvezne
priloge:

•

•

e

odlo6ba o registraciji, akt o ustanovitvi, obvestilo o vpisu v poslovni register ali drugo
dokazilo o obstoju drugtva/organizacije/pravnega subjekta in osebnim imenom
zastopnika;
de je vlagatelj registriran izven obmo6ja Mestne ob6ine Maribor, mora s fotokopijo
najemne pogodbe dokazati, da ima na obmoeju Mestne ob6ine Maribor sede2 ali
enoto in da predlagan program deluje za potrebe njenih obeanov;
kopija dokumenta, iz katerega je razvidna evidenca o 61anstvu z obmo6ja Mestne
obeine Maribor;
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• izpolnjen obrazec »finan6na konstrukcija programa za leto 2022«, (obrazec je v
prilogi razpisa).

9. Naein pojasnjevanja razpisne dokumentacije

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in pogoji javnega razpisa lahko drugtvo
pridobi ustno oz. pisno, de zanj zaprosi preko elektronske pogte najkasneje tri (3) delovne
dni pred iztekom roka za oddajo prijave za sofinanciranje.

Kontaktni naslov: Nina Kirbig (telefon: 02 22 01 480, nina.ktrbis@maribor,si),
e-pogta: mestna.obcina@maribor.si

10. Rok za oddajo prijave za sofinanciranje in naein njene oddaje

Rok za odda,to prijave je do 22. 4. 2022

Drugtva oddajo svoje prijave v zapeeateni ovojnici osebno v vlo2igeu Mestne ob6ine Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali s priporo6eno pogiljko naslovljeno na (v desni
spodnji kot):

Mestna ob6ina Maribor,
Urad za kulturo in mladino,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Javni razpis 2022 – veterani – ne odpiraj !
Zveza: 4102-257/2022

V zgornjem levem kotu mora biti polni naziv in naslov pogiljatelja (vzorec ovojnice je v
prilogi razpisa).

Upo§tevane bodo vse prijave, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispele na zgoraj
navedeni naslov v roku do vklju6no 22. 4. 2022 (ali s po§tnim 2igom tega datuma).
Upogtevane bodo tudi vse dopolnjene prijave, ki bodo prispele do roka z oznako
>DOPOLNITEV – NE ODPIRAJ«.

11. Naein, mesto in rok odpiranja prijav

Postopek javnega razpisa vodi s sklepom 2upana imenovana strokovna komisija.

Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila najkasneje v treh (3) dneh po izteku javnega
razpisa, odpiranje ne bo javno.

Drugtva, ki bodo v razpisnem roku podali nepopolne prijave, bo na predlog komisije, Urad
za kulturo in mladino pisno pozval k dopolnitvi. ee prijavitelj v pozivu, doloeenem roku
odpravi pomanjkljivosti, se gteje, da je njegova prijava popolna.

Strokovna komisija bo popolne prijave ovrednotila.
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12. Odlo6anje o postopku javnega razpisa

Na podtagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavr2enih prijavah s
sklepom oz. odloebo odlo6il direktor mestne uprave Mestne ob6ine Maribor.
O prito2bi zoper sklep oz. odlo6bo odlo6i 2upan.
Prito2ba na pogoje in medIa, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ni mo2na.

Zavr2ene bodo prijave tistih:
• ki ne bodo predlo2ene v roku in na na6in, ki je dolo6en v to6ki 10 besedila javnega

razplsa;
• ki ne bodo vsebovale obveznih prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega

razpisa in razpisne dokumentacije, ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v
pozivu za dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih:
• ki ne bodo izpolnjevale splognih pogojevjavnega razpisa ali drugih pogojev,

navedenih v razpisni dokumentaciji;
• ki ne bodo predlo2ene na predpisanih razpisnih obrazcih za programe, ki jih bo

strokovna komisija pri vsebinskem pregledu prijav ocenila, kot neustrezne;
• ee izvajalec/prejemnik sredstev v tetu 2021, Mestni ob6ini Maribor do 31.1.2022 ni

oddal poro6ila o izvedbi programov in porabi sredstev.

Na odpiranju prijav strokovna komisija ugotavlja popolnost prijav glede na to, de so bili
predlo2eni vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljlvo
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 zavr2ene.

13. Obravnava vlog

•

•

e

e

prijave morajo biti predlo2ene do vklju6no 22.4.2022
prijave bo odpirala in obravnavata, ter pripravila predloge za dodelitev sredstev
strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval 2upan;
vse prispele prijave bo komisija ocenjevala na podlagi meril, dolo6enih v 5. to6ki razpisa,
merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet prito2be;
na podlagi predloga, ki ga pripravi komisija, direktor mestne uprave Mestne obeine
Maribor sprejme odlo6itev o dodelitvi sredstev, o tem izda odlo6bo o vigini dodeljenih
sredstev

14. Navedba in opis postopkov po izboru prijav za sofinanciranje

Postopek vrednotenja prijav za sofinanciranje in odloeanje v postopku dodeljevanja sredstev
se izvede v skladu s 14. in 15. 61enom Pravilnika.

Ob vrednotenju prijav za sofinanciranje lahko komisija od prijaviteljev zahteva pojasnila v
zvezi z vsebino prijave za sofinanciranje.

Z izbranim izvajalcem bo Mestna obeina Maribor sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov veteranskih organizacij.
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lzbran izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v 8 dneh od vro6itve. V nasprotnem primeru
se gteje, da je izvajalec odstopil od pogodbe.

15. Pravica do vlo2itve prito2be

Zoper odloebo o dodelitvi sredstev lahko prijavitelj vlo2i prito2bo v roku 15 dni od dneva
prejema odloebe in sicer 2upanu Mestne obeine Maribor. o prito2bi odtoei 2upan, njegova
odloeitev je dokon6na.

16. Na6in, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave na spletni strani
Mestne ob6ine Maribor na naslovu: www.maribor.si pod rubriko »Javni razpisi«.
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