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Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, it. 42/10 in 21/18 –
ZNOrg), Pravilnika o izvajanju Zakona ojavnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, it.
47/11) in Statuta Mestne ob6ine Maribor (MUV, it. 10/11, 8/14 in 12/19), objavlja Mestna obeina
Maribor:

JAVNI RAZPIS
za podporo programom v mladinskemsektorju v Mestni obeini Maribor
v letih2022 in 2023

V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovni6ni obliki mo§kega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.

1 IME INSEDE2RAZPISOVALCA
Mestna ob6ina Maribor (v nadaljevanju: MOM), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
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PREDMET, NAMEN,CILJ IN PODROCJA JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je podpora programomv mladinskemsektorju,namenjenimmladim,ki
bivajo na obmo6ju MOM, v letih 2022 in 2023.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje kakovostnih programov v mladinskem sektorju, ki
izpolnjujejopogoje in kriterijetega razpisa.
Cilj javnega razpisa je izvajanje kakovostnih programov v mladinskem sektorju, na podlagi katerih
se bodo mladi aktivno vkljueevali v oblikovanje in izvajanje ukrepov mladinske politike v MOM.

Podro6ja javnega razpisa ustrezajo podroejemmladinskega sektorja, dolo6enimz Zakonom o
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, it. 42/10 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju:
ZJIMS) in so naslednja:
avtonomija mladih,
neformalno u6enje in usposabljanje ter vedanje kompetenc mladih,
dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
skrb za mlade z manj prilo2nostmi v dru2bi,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
zdrav naein 2ivljenja in prepreeevanje razlienih oblik odvisnosti mladih,
dostop mladihdo kulturnihdobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnostimladih,
sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v dru2bi.
Prijaviteljilahko na razpis prijavijo program v mladinskem sektorju, ki se bo izvajal na enem ali vee
zgoraj navedenih podroejihjavnega razpisa.
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3 POMENIZRAZOV
V besedilu tega javnega razpisa se uporabljajo naslednji pojmi:

wprogram v mladinskem sektorju« je mladinskiprogram ali program za mlade kot ga
opredetjuje ZJIMS, in sicer:
»mladinski program< je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in
poteka med vrstniki nepretrgoma skozi veeji del leta ter vkljueuje ve6je gtevilo
izvajalcev in aktivnihudele2encev;
»program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo
organizacije

za mlade,

z namenom

zagotavljanja

boljgih pogojev za 2ivljenje,

delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano skozi ve6ji del leta in

vkljueuje veeje gtevilo aktivnih udele2encev.

ZJIMS definira tudi nastednje pojme uporabljene v tem razpisu:

wmladi< so mladostnikiin mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega
29. leta;
wmladinski sektor« so podro6ja, kjer poteka proces oblikovanja in uresnieevanja
mtadinskih politikin mladinsko delo in so opredeljena v 4. 61enuzgoraj navedenega zakona
ter v to6ki 2 tega razpisa;
»mladinsko delo< je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade,
v okviru katere mladina podlagi lastnih prizadevanjprispevajo k lastnernuvkljueevanjuv
dru2bo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. lzvajanje razli6nih
oblik mladinskega dela temelji na prostovoijnem sodelovanju mladih ne glede na njihove
interesne, kulturne, nazorske ali politidne usmeritve;

wmladinska politika« je usklajen nabor ukrepov razlienih sektorskih javnih politik z

namenom spodbujanja in lajganja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politieno
2ivljenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter
delovanja mladinskihorganizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokrati6nimi
reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi
organlzacljarnl;
worganizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je
organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
Dmladinska organizacija« je avtonomno demokrati6noprostovoljno samostojno zdru2enje
rnladih, ki s svojim delovanjem omogoda mladim pridobivanje na6rtnih u6nih izkugenj,
oblikovanje in izra2anje njihovih stali§6 ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno,
kulturno, nazorsko ali politi6nousmeritvijoter je organizirana kot samostojna pravna oseba,

in sicer koI drugtvoali zveza dru§tev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer
2
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drugtva, zveze drugtev, sindikata ali politi6nestranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te
pravne osebe zagotovljena avtonomijadelovanja v mladinskem sektorju;

worganizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.

Zakon o prostovoljstvu(Uradni list RS, it. 10/11, 16/11 – popr., 82/15) definira pojem
organiziranega prostovoljskega dela:

»prostovoljsko delo< je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez
prieakovanja plaeila ali neposrednih ali posrednih materialnihkoristi zase, opravlja v
dobro drugih ali v splo§no korist;

worganizirano prostovoljstvo« je prostovoljsko delo, ki se skladno z dolo6bami tega
zakona opravlja v okviru prostovoljskihorganizacij, kot jih opredeljujeprvi odstavek 9.
elena tega zakona in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno.
Ostali izrazi uporabljeniv tem razpisu:
wmladinski delavec« je oseba, ki ima najmanj eno leto izkugenj na podroeju
mladinskega dela, je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo)
dejavnosti mladih v prostem easu ter umegeanje te dejavnosti v dru2bene procese
naertovanja in odlo6anja;
»mladi z marU prilo2nostmi«

so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajgani

zaradi ene ali vee nagtetihsituacij ali ovir: socialne ovire, ekonomskeovire, invalidnost,
u6ne te2ave, kulturne razlike, zdravstvene te2ave, geografske ovire itd.;

wsodelovanje s partnerskimi organizacijami< je sodelovanje pri na6rtovanju in
izvajanju vsebine prijavljenega programa z organizacijami, ki so registrirane za izvajanje
s programom povezane dejavnosti, ter presega tehnieno pomoe, izposojo opreme,
prostora ipd.

4

STRATEgKI DOKUMENTI
Za mladinski sektor sprejeti relevantni strategki dokumenti:

Resolucija Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad dr2av 61anic,ki so se sestali v okviru
Sveta, o okviru za evropsko sodelovanjena podro6jumladine:strategijaEvropske unije za
mlade 2079–2027(Uradni list EU, C456, 18. december 2018), dostopna v spletni povezavi:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ: C:2018:456 : FULL
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Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (Uradni list RS, it. 90/13),
dostopna v spletni povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/preqledPredpisa?id=RES093

5 OMEJITEvgTEVILA PRIJAV
Vsak prijaviteljlahko na ta razpis kandidira Ie z eno prijavo.

V primeru preseganja zgoraj navedene omejitve gtevila prijav bo upogtevana prijava, ki bo pma
oddana na pogti (upogtevanbo eas, zabele2en na pogtnem2igu). V kolikor bo na vee prijavah
istega prijaviteljazabele2en enak das na pogtnem2igu, bo MOM obravnavala le prijavo, ki bo kot
prva zabele2ena v sistemu registriranjadohodne pogte v MOM, vse ostale prijave istega prijavitelja
pa bodozavr2ene.

6 POGOJIZA KANDIDIRANJE NAJAVNI RAZPIS
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije v mladinskem sektorju, ki so se v skladu z ZJIMS
upravieene prijavljati na javne razpise ter izpolnjujejo pogoje tega razpisa,

ustanoviteljje MOM.

razen tiste, katerih

6.1 Splo§ni pogoji

Na razpis se lahko prijavi le organizacija v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: prijavitelj),
ki izpolnjuje naslednje splo§ne pogoje:
•

prijavitelj ima sede2 na obmoeju MOM;

•

prijavitelj ne sme biti organizacija v mladinskem sektorju, ki je ustanovljena s strani MOM:

•

prijaviteljne sme bitineposrednoali posredno (npr. s stranijavnega zavoda) sofinanciraniz

•

•

sredstev proraeunaMOM, ne glede na podroejefinanciranja(npr. kultura,vzgoja in
izobra2evanje,sociala...);
prijavitelj mora biti nosilec programa v mladinskem sektorju, ki ga prijavlja na ta razpis;

•

prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do razpisovalca, kar potrdi s podpisano
izjavo, ki je del razpisne dokumentacije;

•

prijaviteljmora s podpisomin 2igosanjem izjave, ki je del razpisne dokumentacije,izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomoena sodna ali upravna odlo6ba, s katero bi mu bilo
prepovedano opravljatidejavnost, ki je predmet javnega razpisa;

•

prijavitelj mora soglagati z doloeilitega razpisa, vzorcem pogodbe o sofinanciranju, ki je del
razpisne dokumentacije, kot tudi z ostalimi pripadajo6imi deli razpisne dokumentacije;
prijavitelj mora s podpisano izjavo, ki je del razpisne dokumentacije, potrditi resnienost oz.
4
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to6nost navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse prilo2ene
fotokopije pa ustrezajo originalom.

6.2

Posebni pogoji

Ob izpolnjevanju sploSnih pogojev mora prijavitelj pri prijavi izpolnjevati Se naslednje
posebne pogoje:
•

aktivnosti prijavljenega programa morajo biti namenjene mladim, ki bivajo na obmoeju

•

predvidena vrednost sofinanciranja prijavljenega programa s strani MOM ne sme presegati
50 % dele2a celotne letne vrednosti prijavljenega programa;

•

prijaviteljmora zagotoviti sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev, pri eemer ta sredstva
ne smejo neposredno ali posredno izhajati iz proraeuna MOM;

MOM;

• dele2 prostovoljskegadela, ki ga prijaviteljlahko uveljavljav vrednosti programa za
posamezno leto, ne sme presegati 15 % dele2a celotne letne vrednosti prijavljenega
prograrna;

prijaviteljdovoljuje objavo, obdelavo in hranjenje osebnih podatkov iz prijave, z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatovrazpisa na spletni strani MOM, skladno z Zakonom o
dostopu do informacij javnega zna6aja (Uradni list RS, it. 51/06 – uradno pre6i96eno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odI. US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o
varstvu osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, it. 94/07 –
uradno pre6i96enobesedilo in 177/20);

•

•

prijavitelj nima omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in prepre6evanju
korupcije (Uradni list RS, it. 69/11 – uradno pre6igeeno besedilo in 158/20).

Vloge prijaviteljev,ki ne izpolnjujejozgoraj navedenih pogojev, bodo zavr2ene.
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje tega razpisa celotno obdobje razpisnega sofinanciranja (v letu
2022 in v letu2023).
7

OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA

PO PODPISU POGODBE O SOFINANCIRANJU

Obveznosti prijaviteljapo podpisu pogodbe so naslednje:

•

prijaviteljmora v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranjuzagotoviti vsaj
enega redno zaposlenega mladinskegadelavca za izvajanjeprijavljenegaprograma, v
kolikor tega ge ni zagotovil do podpisa pogodbe;

•

zaposleni mladinski delavec iz prejgnje alineje mora imeti certifikat o pridobljeni nacionalni

5
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pokticni kvalifikaciji za mladinskega delavca oziroma navedeni certifikat pridobiti do
zakljueka obdobja razpisnega sofinanciranja (do konca teta 2023), v kolikor ga ge nima;
•

prijavitelj mora za izvajanje prijavljenega programa zagotoviti primerne in ustrezno
oprernljene prostore, vklju6no z ustrezno opremo in tehni6nimi sredstvi ter pripomo6ki za
lzvajarlje prograrna;

•

prijaviteljmora skozi celotnoobdobje sofinanciranja izpolnjevatipogoje in medIa na podlagi
katerih je bil prijavljeniprogram sprejet v sofinanciranje ter izvajati prijavljeniprogram
skladno z naeeli in metodami mladtnskega dela;

•

prijaviteljmora zagotovitiobseg dejavnosti najmanj 20 ur tedensko za izvedbo prijavljenega
programa skozi vse leto oziroma v obsegu vsaj 1500 ur letno, ki vklju6uje pripravo, izvedbo
in vrednotenje programa;

•

•

prijavljeni program mora biti izveden skladno s pogodbo in letnim izvedbenim naertom;
prijavitelj mora po izteku posameznega leIa sofinanciranja predlo2iti finaneno in vsebinsko
poroeilo o izvedbi programa, najkasneje do 30. novembra prvega leta sofinanciranja pa tudi
izvedbeni na6rt za naslednje leto;

• prijaviteljmora zagotoviti,da dele2 sofinanciranjas strani MOM ne presega 50%
upravi6enih in dejanskih finanenih odhodkov prijavljenega programa;

•

prijavitelj mora voditi podpisne liste udele2encev vseh svojih aktivnosti in omogoeiti vpogled
na zahtevo poobla96eneosebe s strani MOM;

•

prijaviteljmora bele2itiizvajanje mladinskegadela na naein, iz katerega je razvidnogtevilo
in vloga posameznih udele2encev (aktivni ali pasivni udele2enec) ter datum in gtevilour
aktivnosti programa;

•

prijaviteljmora zagotovitievalvacijo izvedenega programa, ki je utemeljena s kazalniki vsaj
v polovici aktivnosti;

•

prijavitelj mora z MOM ali s strani MOM poobla96eno organizacijo sodelovati pri
vzpostavitvi digitalnega spremljanja mladinskega dela in po navodilih MOM prilagoditina6in
poro6anja o aktivnostih programa tako, da je zagotovljeno merjenje u6tnkov mladinskega
dela s pomo6jo digitalne tehnologije;

•

prijavitelj mora sodelovati z MOM ali s strani MOM pooblageeno organizacijo pri oblikovanju
in izvajanju lokalne mladinske politike;

•

prijavitelj si mora prizadevati za vidnost in prepoznavnost prijavljenega programa v
povezavi z lokalno promocijsko znamko za mlade Mladi Maribor, in sicer:
na spletnih straneh, mobitnih aplikacijah in pripadajo6ih socialnih omre2jih znamke

Mladi Maribor mora objaviti napoved in kratek opis vsakega dogodka v okviru
prijavljenegaprograma ter vsaj eno (1)fotografijo v .jpg formatu, najmanj deset (10)
6

JR PROGRAMI MS 2022-2023

dni pred vsakim dogodkom, na naein kot ga dogovori s kontaktno osebo
Mladinskega kulturnegacentra Maribor;

na spletnih straneh, mobilnihaplikacijah in pripadajo6ihsocialnihomre2jihznamke
Mladi Maribor mora v roku pet (5) de}ovnihdni po izvedbi prej navedenega
dogodka objaviti kratek povzetek izvedbe z najmanj eno (1) fotografijo v .jpg
formatu, na naein kot ga dogovori s kontaktno osebo Mladinskega kulturnega
centra Maribor;
aktivnosti programa mora ob objavah, izvedbi in v vseh javnih prikazih (plakati,
letaki ...) vizualno ozna6iti z uporabo logotipa Mladi Maribor;

•

8

prijavitelj mora v vseh naroeenih objavah o aktivnostih prijavljenega programa (plakati,
letaki, objave v medijih...) navesti MOM kot sofinancerja programa.

SOFINANCIRANJE
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med najve6 deset (10) prijaviteljev,ki bodo

izpolnjevali pogoje in merila zapisana pod toeko 6 in 9 tega razpisa, in ki bodo v skladu z merili
dosegli najvi§je §tevilo toek.

8.1

Predvidena viSina sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih mladinskih centrov bo zagotavljala MOM na prora6unski

postavki gt. 227208 – Sofinanciranje mladinskihdejavnosti. Predvidena vlgina sredstev za ta
namen v proraeunihza leto2022 in 2023je 170.000EUR letno.
Ker v easu objave tega razpisa ge ni sprejet proraeunMOM za leto2023, se lahko v predhodnem
odstavku predvidena vigina sredstev za leto 2023 s sprejetjem proraeuna spremeni.

Prijavitelj v prijavi podrobneje opredeli vsebino, na6rt izvedbe in finan6no strukturo prijavljenega
programa za leto 2022. Dvoletno obdobje sofinanciranja po tem razpisu predpostavlja izvajanje
prijavljenega programa tudi v letu 2023, zato so sredstva sofinanciranjav nas}ednjem letu
razpisnega sofinanciranja predvidoma enaka viginisofinanciranja v za6etnem letu.
Spremembe izvedbenega na6rta in druge spremembe programa za leto2023 morajo biti skladne z
obsegom in kakovostjo prtjavljenega programa v letu 2022. Nadzor nad izvajanjem programov in
ostalih pogodbenih obveznosti bo opravljal Urad za kulturo in mladino MOM.

8.2

Rok porabe dodeljenih sredstev
Sredstva, ki jih razpisovalec dodeli izbranemu prijavitelju za vsako posamezno leto sofinanciranja,
mora izbrani prijavitelj porabiti v letu, za katerega so bila ta sredstva dodetjena.

7
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8.3

Upravieeni strogki
MOM bo izbranim prijaviteljem sofinanctrala le upravieene stro§ke prijavljenih mladinskih
programov, ki so upravieeni, de:
so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspegno pripravo in
izvedbo ter so v skladu s ciljiprograma;
dejansko nastanejo in prijaviteljhrani dokazila o plaeilu;
so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, zlasti glede cenovne prirnerljivosti

in strogkovne u6inkovitosti;
nastanejo in so pla6ani v obdobju porabe sredstev, torej v letih2022 in 2023;
temeljijona verodostojnih knjigovodskihin drugih listinah,ki jih lahko razpisovalec kadarkoli
r)reverl;
so izkazani v skladu z veljavnimipredpisi.
Vrste upravi6enih strogkov:
strogki dela oseb, ki izvajajo program (npr.: redno zaposleni, prostovoljsko delo, avtorske
pogodbe itd.);
drugi strogki, ki so nujno potrebni za uspegno izvedbo programa (npr.: pisamigki material,
komunikacijske in pogtne storitve, kotizacija za strokovna izobra2evanja, konference,
posvete ipd., ki so povezani s vsebino programa, zalo2nigke in tiskarske storitve, izdatki za
izvedbo in ude}e2bo na pripravljalnihsre6anjih in delovnih obiskih itd.);
strogek plaeila tekoeih strogkov (npr. elektrika, komunala...), razen pri prijaviteljih,kjer te
strogke ie pla6uje MOM ali javni zavod ustanovljen s strani MOM;
najemnina za prostor, v katerem ima prijaviteljsede2, izvaja program ali s programom
povezane upravne oz. organizacijske dejavnosti, razen pri prijaviteljih, ki brezpla6no
uporabljajo prostore MOM ali prostore javnega zavoda, ustanovljenega s strani MOM.
8.3.1

Prostovoljsko delo
Pri uveljavljanjuprostovoljskega dela kot dela celotne vrednosti programa bo prijaviteljmoral
poro6iluprilo2iti(za vsakega prostovoljcaposebej):
– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem delu v okviru programa.
Prijaviteljmora voditi dnevnik o opravljenihurah prostovoljnega dela, iz katerega je razvidno gtevilo
opravljenih ur prostovoljca. Prav tako je do12an omogoeiti poobla96eni osebi razpisovalca vpogled
v dnevnik opravljenih

ur prostovoljskega

dela. Pri vrednotenju

ene prostovoljske

ure naj prijavitelji

upo§tevajo ocenjeno vrednost ure, kot je doloeena v Pravilniku o podro6jih prostovoljskega dela in
vpisniku (Uradni list RS, it. 48/11, 60/11 in 29/16).

Dele2 prostovoljskega dela, ki ga organizacija lahko uveljavlja za posamezno leto sofinanciranja,
ne sme presegati 15 % dele2a celotne vrednosti letnega programa
Prijaviteljje do12an postopati v skladu z zakonodajo s podroeja prostovoljstva.

8.4

Neupravieenistrogki

Neupravieeni stro§ki vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj,in so naslednji:
investicijski strogki (npr. nakup raeunalnigke in pisarnigke opreme itd.);
investicijsko vzdr2evanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
8
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amortizacija nepremi6nin in opreme;
stro§ki, za katere MOM v prijavi ni predvidena kot sofinancer;
javna dela;
stro§ki, ki se financirajo iz drugih javnih virov;
drugi strogki, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.

MOM v okvirujavnega razpisa ne bo sofinanciralanaslednjihprogramov:
turisti6nihpotovanj, letovanjin izletovter komercialnonaravnanihpoeitnigkihprogramov za
mlade

gportnih in drugih tekmovanj, katerih udele2enci so mladi;

programov organizirane gportne vadbe;
mladinskih aktivnosti komercialnega zna6aja (npr. kakrgnikoli pla61jtviteeaji ipd.);

programov in projektov organizacij, pri katerih mladi predstavljajoIe del ciljne publike ter
primarno izvajajo programe in projekte, ki niso del vertikalne mladinske politike (npr.
gasilska drugtva, lovska drugtva, planinska drugtva, §portne zveze
kulturnih predstav in festivalov;
dopolnilnegapoklicnega ali univeaitetnega izobra2evanja;
programov, za katere bo razpisna komisija ocenila, da ne temeljijona mladinskem delu.

9

POGOJI ZA DODELITEVSREDSTEV IN MERILAZA OCENJEVANJE
Prijave, ki ne ne bodo prese2ne glede na zgoraj navedeno omejitevgtevilaprijav in bodo
izpolnjevale pogoje navedene pod to6ko 6 tega razpisa, bodo sprejete v ocenjevanje.
Za dodelitev sredstev morajo biti v postopku ocenjevanja izpolnjeni naslednji pogoji:
1

prijavljeniprogram mora glede na medIa za ocenjevanje zbrati vsaj 70 toek;

2. prijavljeniprogrammora bid po gteviludose2enihto6k uvr96enmed prvih deset (10)
prijavljenihprogramov;

3.

prijavljeniprogram pri posameznem merilu za ocenjevanje ne sme prejeti ocene O toek, z
izjemo 13. merila, pri katerem se ta pogoj ne upogteva.

V kolikor bo prijavljeniprogram izpolnjevalzgoraj navedene pogoje, bo izbran za sofinanciranje v
letih 2022 in 2023.
9.1

gtevilo in vrednost to6k
Prijaviteljlahko zbere najve6 100 to6k.

Dose2eno gteviloto6k pri posameznem merilu ocenjevanja odra2a stopnjo izpolnjevanjazahtev
posameznega merila, po presoji strokovne komisije.
9
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Vrednost to6ke se izraeuna na podlagi razpolo21jivihproraeunskih sredstev in skupnega gtevila
dose2enih toek vseh prijaviteljev, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za dodelitev sredstev.
V kolikor predvidena vigina dodeljenih sredstev na podlagi §tevila toek prese2e v prijavi predlagano

vi§inosofinanciranjas strani MOM, se za sofinanciranjeprogramadodelisredstva v vigini,ki je blla
v prijavi predlagana za sofinanciranje s strani MOM.

9.2

Merila za ocenjevanje

Skladnost programa z izbranimi podroeji rnladinskega sektorja

To6ke

Vsebina programa ne ustreza nobenemu izbranemu podroeju mladinskega
sektorja
Vsebina programa delno ustreza izbranim podro6jem mladinskega sektorja

Vsebina programa v veeiniustreza izbranimpodro6jemmladinskegasektorja
Vsebina programa v celoti ustreza izbranim podro6jem mladinskega sektorja

2,

Predstavitev problema mladih v MOMge
prijavitelja, strategke cilje (navedene v dokumentih iz toeke 4) in
izbrano podro6je mladinskega sektorja

Toeke

V programu ni predstavljenproblem mladih v MOM glede na izkugnje
prijavitelja in/ali strategke cilje ali pa problem ni povezan z izbranim
podro6jem mladinskega sektorja
V programu je predstavljen problem mladih v MOM glede na izkugnje
prijavitelja in strategke cilje. Prestavljeni problem mladih v MOM je povezan
vsaj z 1 ali 2 izbranima podroejema mladinskega sektorja in v tej povezanosti
ustrezno predstavljen
programu je predstavljen problem mladih v MOM glede na izkugnje
prijavitelja in strateike cilje. Predstavljeni problem mladih v MOM je povezan
s 3 ali vee izbranimi podro6ji mladinskega sektorja in v tej povezanosti
ustrezno predstavljen
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Predstavitev aktivnosti programa, ki >
obravnavanega problema mladih v MOM
Aktivnosti programa niso v smiselni povezavi s predstavljenim problemom

mladih v MOM

Aktivnosti programa so v smiselni povezavi s predstavljenim

problemom

Aktivnosti programa so v smiselni povezavi s predstavljenim

problemom

mladih v MOM

mladih v MOM, povezovanje aktivnosti celostno odgovarja na re§evanje
obravnavanega problema

4.

To6ke

Ocena kakovosti zastavljenih cne

Kvalitativni in/ali kvantitativni ciljl programa niso zastavljeni.

0

Kvalitativniin kvantitativni cilji so zastavljeni, aktivnosti so delno usklajene z
zastavljenimi cilji. Do 50% metod dela in predvidenihaktivnosti zagotavlja
doseganje zastavljenih ciljev.

3

Kvalitativniin kvantitativnicilji so zastavljeni, veeina aktivnosti je usklajenih z
zastavljenimi cilji. Od 50% do 75% metod dela in predvidenih aktivnosti
zagotavtja doseganje zastavljenih ciljev.

7

Mosti

so usklajenez

zastavljenirni cilji. Nad 75% metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja

12

doseganjezastavljenihciljev.

Toeke
5.
Bele2enje mladinskega dela in evalvacia
iz
katerega so razvidni
gtevilo in vloga posameznih udele2encev (aktivni ali pasivni udele2enec) ter
datum in gtevilo ur aktivnosti programa in/ali ni predvidena evalvacija

0

programa, ki bi bila utemeljena s kazalniki vsaj v polovici aktivnosti.

)

aterega so razvidni

gtevilo in vloga posameznih udele2encev (aktivni ali pasivn} udele2enec) ter
datum in gtevilo ur aktivnosti programa. Predvidena je evalvacija programa, ki

1

je utemeljenas kazalniki vsaj v poloviciaktivnosti.

Bele2enje mtadinskega dela je predvideno na na6in, lz katerega so razvidni
§tevilo in vloga posameznih udele2encev (aktivni alt pasivni udele2enec) ter
datum in gtevilour aktivnosti programa. Predvidena je evalvacija programa, ki
je utemeljena s kazalniki v vee kot potovici aktivnosti.

3
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6.

Stopnja sodelovanja mladih pri aktivnostih programa in ukrepih
mladinske politike

To6ke

Sodelovanje mladih ni predvideno pri izvedbi in/ali ovrednotenju (evalvaciji)
prijavljenega programa

0

Sodelovanje mladih je predvideno pri izvedbi in pri ovrednotenju (evatvaciji)
prijavljenega programa.

5

Sodelovanje mladih je predvideno pri izvedbi in pri ovrednotenju (evalvaciji)
prijavljenega programa. Mladi bodo na podlagi aktivnostiprograma ovrednotili
(evalvirali) izvajanje enega ali vee strategkih ukrepov, ki so navedeni v
dokumentih iz toeke 4 besedila razpisa.

10

Sodelovanje mladih je predvideno pri izvedbi in pri ovrednotenju (evalvaciji)
prijavljenega programa. MIadi bodo na podlagi aktivnostiprograma ovrednotili
(evalvirali) izvajanje enega ali vee strategkih ukrepov, ki so navedeni v
dokumentih iz to6ke 4 besedita razpisa. Mladi bodo na podlagi aktivnosti

12

programa predlagali na6in izvajanja ali izboljganjena6ina izvajanja prej
navedenih strategkih ukrepov na obmo6ju MOM.

7.

Informiranje mladih in sodelovanje s partnerskimi organizacijami

Program ni namenjen mladim v MOM in/ali ne predvideva metode
informiranja mladih o aktivnostih in/ali ne sodeluje z organizacijami, ki so

registrirane za izvajanje dejavnosti na izbranem podro6ju mladinskega

To6ke

0

sektorja.

Program je namenjen mladim v MOM, predvideva metodo informiranja mladih
o aktivnostih in predvideva sodelovanje z vsaj 1 organizacijo, ki je registrirana
za izvajanje dejavnosti glede na izbrano podroeje mladinskega sektorja. lz
vsebine programa je razvidno sodelovanje organizacije v vsebinskih
aktivnostih programa

Program je namenjen mladim v MOM, predvideva metodo informiranja mladih
o aktivnostih in predvideva sodelovanje z vsaj 2 organizacijama, kI sta
registrirani za izvajanje dejavnosti glede na izbrano podroeje mladinskega

1

2

sektorja. lz vsebine programaje razvidno sodelovanjeorganizacijv
vsebinskih aktivnostihprograma.

Program je namenjen mladim v MOM, predvideva metodo informiranja mladih

o aktivnostih in predvidevasodelovanje z vsaj 3 organizacijami,ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti glede na izbrano podroeje mladinskega
sektorja. lz vsebine programa je razvidno sodelovanjeorganizacij v
vsebinskihaktivnostihprograma.

3
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-teviloie izvedenih lokalnih, nacionalnih ali mednarodnih
projektov ali programov na (enem ali vee) podroejih mladinskega
sektorja, v letih 2019 - 2021

To6ke

Manj kot 2 referenci
Od 3 do 5 referenc
Vee kot 5 referenc

9,

Vodja programa ima izkugnje z vodenjem programov ali projektov
na (enem ali vee) podroejih mladinskega sektorja

Manj kot 2 referenci

Vsaj 2 ali 3 reference
Vsaj 4 ali vee kot 4 reference

10

Ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti glede
na njihovo vlogo pri programu prijaviteljain izkuSnje pri

To6ke

neposrednem delu z mladimi v letih 2019-2021
Nih6e od izvajalcev ne izkazuje izkugenjpri neposrednem delu z mladimiv
mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade
Vsaj 1 ali 2 izvajalca izkazujeta izkugnje pri neposrednem delu z m}adimiv
mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade

Vsaj 3 ali 4 izvajalciizkazujejo izkugnjepri neposrednemdelu z mladimiv
mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade

Vsaj 5 izvajalcev izkazuje izku§nje pri neposrednem delu z mladimi v
mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade

11

Stopnja sodelovanja mladih prostovoljcev
(organizirano prostovoljstvo v programu prijavitelja)
Sodelovanje mladih prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno ali pa je
predviden samo 1 mlad prostovoljec
Predvideno je sodelovanje vsaj 2 mladih prostovoljcev
Predvideno je sodelovanje vsaj 3 mladih prostovoljcev
Predvideno je sodelovanje vsaj 4 mladih prostovoljcev
Predvideno je sodelovanje vsaj 5 mladih prostovoljcev
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12,

vkljueevarlje mladih z marU prilo2nostmi

Vklju6evanje mladih z manj prilo2nostmini predvideno ali ni ustrezno opisano
glede na vrsto njihoveprikrajganosti
Vklju6evanje mladih z manj prilo2nostmi je predvideno in ustrezno opisano
glede na vrsto njihoveprikrajganosti
Vklju6evanje mladih z manj prilo2nostmije predvideno in ustrezno opisano
glede na vrsto njihove prikrajganosti. lz prijavljenega programa je razvidno, da
bodo aktivnosti prispevale k zmanjganju opisanih prikrajganosti
13,

Status organizacije v javnem interesu

Organizacija nima statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem
sektorju, podeljenega s strani Urada RS za mladino

Organizacija ima status organizacije v javnem interesu v mladlnskem sektorju
podeljen s strani Urada RS za mladino

14

Raznolikost virov sofinanciranja programa prijavitelj
Uavni, zasebni sektor, EU sredstva ali drug vir)

Ob MOM je predviden ge en sofinancer

Ob MOM sta predvidena ge dva sofinancerja
Ob MOM so predvideni ge najmanj trije sofinanceai

15

Kakovost zasnove upravieenih strogkov
Navedbe v vsebinskem delu prijave in navedbe v finan6nern delu niso
usklajene, si med seboj nasprotujejo ali pa vklju6ujejo neupravieene stro§ke
Navedbe v vsebinskem delu prijave in navedbe v finan6nemdelu so usklajene
ter ne vklju6ujejo neupravi6enih stro§kov
Navedbe v vsebinskem delu prijave in navedbe v finan6nemdelu so usklajene
ter ne vkljueujejo neupravieenih strogkov. Postavke predvidenih odhodkov so

razdlenjene po posameznih vrstah strogkov tako, da odra2ajo ustrezno in
gospodarno na6rtovanje predvidenlh aktivnosti
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10

ROK ZA PREDL02ITEV PRIJAV IN NAeIN PREDL02ITVE
Prijava na razpis bo omogoeena z dnem 11. 02. 2022. Za pravo6asne bodo §tele prijave, ki bodo
oddane najkasneje do vkljueno 15. 03. 2022 (velja datum elektronske oddaje ali pogtnega 2iga).
Prijaviteljimorajo prijavo oz. razpisne obrazce izpolnitis prijavo v spletno apl}kacijo, ki je objavljena
na naslovu https://razpisi.maribor.si.
Podrobnejga navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje

prijave se nahajajo na spletnemnaslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Prijaviteljimorajo v celoti izpolnjeno, natisnjeno,podpisano in o2igosano prijavo ki bo ie
predhodno oddana v elektronski obliki, oddati s priporo6enopogto na naslov: Mestna obeina
Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »NE ODPIRAJ - Javni
razpis za podporo programom v mladinskem sektorju v Mestni obeini Maribor v letih 2022 in
2023 (oznaka: JR PROGRAMI MS 2022-2023)< v levem zgornjem kotu ovojnice. Prijavo je
potrebno oddati v zaprtt ovojnici in na sprednji strani ovojnice nalepiti >Oprema ovojnice< s ertno
kc>do,ki jo ob tiskanju prijave doloei spletna aplikacija. Na opremi ovojnice je obvezno potrebno
dopisati nazlv in naslov prijavitelja.

Prijave, ki ne bodo oddane tako v elektronski obliki (spletna aplikacija) kot tudi v natisnjeni obliki
(poslane s priporoeeno pogto), se bodo obravnavale kot formalno nepopolne.
Nepravilno ozna6ene in po roku oddane prijave bodo zavr2ene ter neodprte vrnjene pogiljatelju.
Prijavitelji naj prijavi ne prilagajo nobenih drugih prilog (npr. razli6ne brogure, medijske objave
razen teh, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

11 ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav na javni razpis bo izvedla razpisna komisija, dne 18. 03. 2022 ob 12. uri, v
prostorih Urada za kulturoin mladino MOM, Slovenska ulica 40 / II. nadstropje.
Pri odpiranju prijav razpisna komtsija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravo6asnost,
popolnost in upravi6enost prijavitelja.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti

v roku osmih (8) dni po prejemupoziva za dopolnitev,sicer se bo vloga §tela za nepopolno.Vloge,
ki ne bodo pravoeasne, popolne, ali jih ne bodo vlo2ile upravi6ene osebe, bodo izloeene iz
nadaljnjega postopka in zavr2ene s sklepom.
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12 ODLOeANJE v POSTOPKU RAZPISA IN OBVEgeANJE o REZULTATIH RAZPISA

Razpisna komisija bo na osnovi razpisnih kriterijev pripravila predlog prijaviteljev,predvidenih za
sofinanciranje s strani MOM, za dvoletno obdobje. O izboru prijavitetjevbo s sktepom odloeil vodja
Urada za kulturo in mladino MOM. Sklep o sofinanciranju izbranih prijaviteljev je informacija
javnega znaeaja in bo objavljenna spletni strani razpisovalca. Sklep vsebuje seznam prijavljenih
kandidatov, seznam prijav, ki so bile dopolnjene, seznam prijaviteljev, ki so oddali popolne prijave,
vrstni red ocenjenih prijav glede na dose2eno gtevilotoek, dele2 dodeljenih sredstev posami6no in
v skupnem znesku ter utemeljitevnavedenih ugotovitev.

Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi omenjenega sklepa, se izda
posamiena odloeba o upravi6enosti do sofinanciranja v posameznem letu sofinanciranja po tem
razpisu. V primeru, da se izbrani prijaviteljv roku osmih (8) dni od prejema poziva ne odzove s
podpisom pogodbe oziroma s podpisom aneksa k pogodbi, se gteje, da je umaknil prijavo za
sofinanciranje oziroma, da odstopa od pogodbe.
lzvajalec lahko vlo2i pisno prito2bozoper odlo6bo izdano na podlagi tega razpisa v roku petnajstih
(15) dni od prejema odlo6be, in sicer na naslov: Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor. V prito2bimora nataneno opredelitirazloge, zaradi katerih vlaga prito2bo.Vlo2ena
prito2ba ne zadr2i podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
13

KRAJ IN CAS ZA PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisno dokumentacijolahko prijaviteljiv razpisnem roku prevzamejo na spletni strani MOM
www.maribor.si Razpisna dokumentacija obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec, izjavo
prijavitetja in vzorec pogodbe o sofinanciranju.

14 INFORMACIJEVZVEZI Z RAZPISOM
Informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
po telefonu ali po e-pogtiv easu uradnih ur (v ponedeljek, torek in 6etrtek od 8. do 15. ure, v sredo
od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure).
Kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisom:
dr. Luka Lubi: tel. it.: 02/22 01 473, e-po§ta luka.lubi©2maribor.si
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