
Na podlagi 21. elena Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialno
varstvenih pomoei in izvajanju drugih nalog Mestne obeine Maribor, ki ne sodijo med
dejavnosti javnih slu2b na podroeju socialnega varstva (Medob6inski uradni vestnik, it.
5/2006 in 8/2016) in Odloka o prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2022 (Medob6inski
uradni vestnik, it. 2/2021, 22/2021, 29/2021 in 30/2021) Mestna obeina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH IN HUMANITARNIH
PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI v MESTNI OBeINI MARIBOR v LETU 2022

1. Naro6nikjavnega razpisa: Mestna ob6ina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

2. Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je izbira programov na podroeju socialnega varstva in humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo sofinancirala Mestna obeina Maribor za leto 2022.

Cilji javnega razpisa so:

e prispevati k prepre6evanju in bla2enju socialnih stisk ob6anov na na6in, da programi s
svojo vsebino zagotavljajo podporo pri regevanju stisk in te2av oziroma tveganih
2ivljenjskih situacij potencialnih uporabnic in uporabnikov ter zagotavljanju splogno-
preventivnih programov, ki ne spadajo v mre20 javne slu2be in so usmerjeni in
namenjeni splogni populaciji in specifi6nim populacijam s poudarkom na ranljivih
skupinah in posameznikih ter zadovoljevanju potreb teh skupin in posameznikov,
spodbuditi razvoj novih pristopov in regitev za naslavljanje potreb obdank in obeanov
na podroeju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti,
okrepiti vlogo in usposobljenost nevladnih organizacij za izvajanje javno koristnih
programov in dejavnosti na podroeju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

•

•

3. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov
in dejavnosti v Mestni obeini Maribor v letu 2022 ter dejavnosti invalidskih organizacij, ki
prispevajo k prepreeevanju in bla2itvi socialnih stisk obdanov in niso financirani kot redna
dejavnost javnih slu2b na podroeju socialnega varstva.

Prednost pri sofinanciranju imajo naslednji programi:
Socialno varstveni programi nevladnih organizacij, namenjeni ve6jemu delu
socialno ogro2ene populacije ali veejim skupinam specifi6no socialno ogro2enih
ob6anov (npr. invalidov...),
programi, ki dopolnjujejo dejavnost javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente
javnih slu2b s podroeja socialnega varstva,
drugi programi, ki so namenjeni prepre6evanju, lajganju in zmanjgevanju socialnih
stisk posameznikov ali specifienih skupin ob6anov, njihovi izvajalci pa so nevladne
organizacije oziroma nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu
na podroeju socialnega varstva ali nevladne organizacije s statusom v javnem
interesu na podroeju opravljanja humanitarne dejavnosti na podroeju socialnega
varstva ali organizacije s statusom invalidske organizacije,
drugi programi, ki so usmerjeni v prepre6evanje, lajganje in zmanjgevanje socialnih
stisk posameznikov ali specifienih skupin obeanov.

e

•

•
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4. Prijavitelji, upravieeni do udele2be na razpisu (opredelitev upravieencev)

Na Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov in
dejavnosti v Mestni obeini Maribor v tetu 2022, se lahko praviloma prijavijo:

• nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje dolo6ene v 2. 61enu Zakona o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS, it. 21/18; v nadaljevanju ZNOrg) in ki delujejo na podro6ju
socialnega varstva, humanitarnih dejavnosti, invalidskih organizacij in samopomo6i ter
izpolnjujejo pogoje, doloeene s predpisl s podroeja socialnega varstva;
med nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, doloeene s predpisi s podroeja
socialnega varstva, gtejejo nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem
interesu na podro6ju socialnega varstva, nevladne organizacije s statusom delovanja
v javnem interesu na podro6ju opravljanja humanitarne dejavnosti na podro6ju
socialnega varstva, organizacije s statusom invalidske organizacije in organizacije, ki
so registrirane za izvajanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa.

•

Zgoraj navedeni prijavitelji morajo imeti sede2 v Mestni obeini Maribor in/alt bid registrirani
za opravljanje dejavnosti s podro6ja socialnega varstva na obmo6ju Mestne obeine Maribor,
oziroma v Mestni ob6ini Maribor izvajajo svoje programe in storitve za prepre6evanje in
bla2enje socialnih stisk ob6anov, pa v Mestni ob6ini Maribor nimajo registriranega sede2a.

Prijavitelji programov, katerih namen je razdeljevanje na razpisu pridobljenih finan6nih
sredstev, do sofinanciranja niso upravi6eni

Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te to6ke razpisa se gtejejo za neupravidene osebe
za prijavo na ta razpis in se njihove prijave s sklepom zavr2ejo.

5. Drugi pogoji za prijavo programov na javni razpis

Predmet sofinanciranja po tem razpisu so lahko le socialno humanitarni programi in dejavnosti,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• so neprofitni programi
• niso financirani kot redna dejavnostjavnih slu2b na podro6ju socialnega varstva ali kot

dopolnilni programi na podro6ju socialnega varstva v Mestni ob6ini Maribor,
so oziroma bodo izvedeni na obmoeju Mestne obeine Maribor oziroma za njene•

obCane,
so oziroma bodo izvedeni najkasneje do 31.12.2022.
Prijavitelj lahko na javnem razpisu kandidira z najve6 eno (1)vlogo (samo ena ovojnica)
z najve6 tremi (3) programi

Programi prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te to6ke razpisa, bodo s sklepom
zavrrljenl .

6. Okvirna viSina razpolo21jivih sredstev in omejitev viSine sofinanciranja

Za sofinanciranje programov in dejavnosti po tem razpisu so v prora6unu Mestne obeine
Maribor za leto 2022 predvidena sredstva v okvirni vigini 182.150,00 EUR.

Vigina sofinanciranja je odvisna od gtevila prejetih vlog na javni razpis, vigine predlaganih
sredstev za sofinanciranje programov in vigine sredstev, sprejetih v prora6unu za teko6e leto.
S sredstvi prora6una Mestne obeine Maribor bodo programi sofinancirani najve6 s 50%
dele2em vrednosti celotnega prijavljenega programa.
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lzbrani programi bodo sofinancirani v enkratnem znesku v skladu z navodili o izvrgevanju
prora6una MOM v letu 2022, po podpisu pogodbe brez posredovanja posebnega zahtevka
(ra6una), tako da prijaviteljem ni potrebno dokazovati pla6ila nastalih strogkov in prilagati
obraeunskih dokumentov. Upravieeno porabo sredstev prijavitelj dokazuje z vsebinskim
poroeilom in izpolnjenim finan6nim poroeilom (obrazec v razpisni dokumentaciji PRILOGA P1 )
in materialnimi dokazi iz katerih je razvidno, da je bila aktivnost v dogovorjenem obsegu in
kvallteti izvedena in so rezultati dose2eni.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih
socialno varstvenih pomoei in izvajanju drugih nalog Mestne obeine Maribor, ki ne sodijo med
dejavnosti javnih slu2b na podroeju socialnega varstva (Medobeinski uradni vestnik gt. 5/2006
in 8/2016)

7. Vloga najavni razpis

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izklju6no na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov in dejavnosti v Mestni obeini
Maribor v letu 2022«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter opremljena s podatki,
pri}ogami, dokazili, zahtevanimi v besedilu razptsa oziroma razpisni dokumentaciji, in sicer:

• odlo6bo o registraciji prijavitelja, obvestilom o vpisu prijavitelja v poslovni register
Slovenije pri AJPES-u all drugim dokazilom o registraciji prijavitelja iz katerega je
razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti , ki je predmet tega razpisa
ali je nevladna organizacija v skladu z 2. 61enom ZNOrg,
dokazilo o podelitvi statusa delovanja v javnem interesu na podro6ju socialnega varstva
ali statusa v javnem interesu na podro6ju opravljanja humanitarne dejavnosti na
podroeju socialnega varstva (obvezno za prijavitelje, ki ta status irnajo) ali statusa
invalidske organizacije,
prijavitelji, ki nimajo dokazila o pridobitvi statusa delovanja v javnem interesu na
podro6ju socialnega varstva, statusa v javnem interesu na podro6ju opravljanja
humanitame dejavnosti na podroeju socialnega varstva ali statusa invalidske
organizacije pa prilo2ijo kopije temeljnih oziroma ustanovitvenih aktov, iz katerih je
razvidno, da so registrirani za izvajanje dejavnosti oziroma programov objavljenih v
razplsu
reference ali priporo6ila (neobvezno) – datirane z letognjim letom

e

•

e

Za izpolnjevanje prijavnega obrazca se priporoea uporaba raeunalnika. Oddaja vloge poteka
izkljueno v fizi6ni obliki po po§ti.

Kot sestavni del vloge je potrebno predlo2iti tudi izpolnjen, podpisan in 2igosan obrazec »lzjava
o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije tn o resni6nosti podatkov v prijavi«, in
izpolnjen ter parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki sta sestavni del razpisne
dokumentacije.

8. Rok in na6in oddaje vlog najavni razpis

Razpis je odprt do 2.3.2022

Prijavitelji morajo vloge poslati priporo6eno po po§ti do vklju6no 2.3.2022 na naslov: Mestna
obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Oddana mora bid v zaprti ovojnici z
oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS »za sofinanciranje socialno
varstvenih in humanitarnih programov in dejavnosti v Mestni obeini Maribor v letu
2022< in navedbo imena, naslova prijavitelja ter gtevila prijavljenih programov (na ovojnico
nalepiti izpolnjen obrazec wOprema vloge<, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
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Vloge morajo biti izpolnjene na razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne podatke, priloge
oziroma dokazila, doloeena v razpisni dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s splognimi in posebnimi pogoji ter kriteriji javnega
razplsa.

9. Odpiranje in obravnava vlog

Postopek javnega razpisa vodi Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje socialno
humanitarnih programov (v nadaljevanju: strokovna komisija).

Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila praviloma 7.3.2022, ob 9. uri in ne bo javno.
Prijavitelje, ki bodo v razpisnem roku podali nepopolne vloge, bo strokovna komisija pisno
pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva
prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Ce vlagatelj v dolo6enem roku odpravi
pomanjkljivosti, se gteje, da je njegova vloga popolna.

Vloga gteje za popolno, de je izdelana in predlo2ena skladno s pogoji oziroma zahtevarni iz 7.
to6ke razpisa.

Vloge, oddane po izteku prijavnega roka (nepravoeasne vloge) ali oddane v nepravilno
izpolnjenih oziroma oznaeenih ovojnicah in vloge, ki niso dopolnjene v zahtevanem roku
oziroma je njihova dopolnitev neustrezna ali so jih vlo2ile neupravieene osebe, se s sklepom
zavr2ejo

Strokovna komisija bo popolne vloge oziroma pravilno prijavljene dejavnosti in programe
ovrednotila ter, upogtevajo6 razpolo21jiva sredstva obeinskega proraeuna, pripravila predlog
izbora programov in dejavnosti za sofinanciranje in delitev razpolo21jivih prora6unskih
sredstev

10. Merila in kriteriji za izbor programov

Sofinancirani bodo vsl programi, ki ustrezajo razpisnim pogojem, vsebina ustreza predmetu
razpisa in dosegajo vsaj minimalno §tevilo to6k na podlagi ocene kakovosti in relevantnosti
prog rama.

Vigina sofinanciranja bo odvisna od gtevila prejetih vlog na javni razpis, ki bodo dosegle 5 ali
vee to6k pri ocenjevanju kakovosti programa, od vi§ine predlaganih sredstev za sofinanciranje
programov in od vigine sredstev v sprejetem prora6unu za tekoee leto vendar najvee s 50%
dele2em vrednosti celotnega prijavljenega programa. Vrednost prijavljenih programov ne sme
presegati realizacije vseh programov prijavitelja v preteklem letu.

Sofinanciranje se bo nanagalo na pokrivanje materialnih strogkov programa.

Dele2 sofinanciranja bo dolo6en v dele2u, med segtevkom vseh predlaganih sofinanciranj
prijaviteljev in razpolo21jlvimi sredstvi dolodenimi v razpisu ob upo§tevanju to6kovanja, razen
za programe, kjer prijavitelj predlaga sofinanciranje MOM do vigine 300 EUR.

Sofinanciranje se lahko zni2a za 50% v primeru doseganja minimalnega gtevila to6k in ie za
polovico v primeru nerealno zastavljenih ciljev in posledi6no nerealnega finanenega naerta,
kakor tudi v primeru ni2je realizacije programov glede na prijavljen program v preteklem letu.
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Za ocenjevanje kakovosti in relevantnosti programa se bodo upo§tevala naslednja merila:

Merilo

CiUi programa/projekta so jasno in konkretno opredeljeni ter skladni s cilji
Javnega razplsa

Aktivnosti progama naslavljajo potrebe v okolju, so jasno predstavljene
imajo opredeljene metode dela, rezultate, ciljne skupine oz. uporabnike
termin, urnik izvedbe

Program predstavlja novost ali nadgradnjo obstojeeih aktivnosti

Program ima natan6no opredeljene strogke in njihovo namembnost ter
vire financiranja

Prijavitelj ima status delovanja v javnem interesu

Minimalno gtevilo to6k potrebnih za uvrstitev programa v sofinanciranje je 5 toek.

Neizpolnjevanje merila pomeni 0 to6k, delno izpolnjevanje merila pomeni 1 to6ka,
izpolnjevanje medIa v celoti pomeni 2 to6ki. Vsa merila razen zadnjega, morajo doseei
najmanj 1 to6ko.

V izbor za dodelitev sredstev oziroma sofinanciranje za leto 2022 bodo predlagani programi,
ki bodo:

1. izpolnjevali razpisne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu iz 4. in 5. toeke besedila
tega javnega razpisa,

2. pri vsakem meritu za ocenjevanje kakovosti in relevantnosti programa meril za izbor
programov v sofinanciranje prejeli vsaj 1 to6ko, razen zadnjega medIa, ki lahko znaga 0
toek

3. dosegli minimalno gtevilo to6k potrebnih za uvrstitev programa v sofinanciranje, ki
znaga 5 to6k.

DOSE2ENO
5 toek minimalno §tevilo
izra6unanega razmerja,
6 toek, sofinanciranje MOM
7 toek, sofinanciranje MOM
8 to6k, sofinanciranje MOM
9 toek, sofinanciranje MOM

to6k, sofinanciranje MOM predstavtja do 80% zneska

predstavlja do 90% zneska izra6unanega razmerja,
predstavlja do 100% zneska izra6unanega razmerja,
predstavlja do 110% zneska izraeunanega razmerja,
predstavlja do 120% zneska izra6unanega razmerja

11. Odloeanje v postopku javnega razpisa in obveS6anje o rezultatih razpisa

Odlo6itev o izboru programov in dejavnosti, ki bodo sofinancirani na podlagi javnega
razpisa, in obseg sredstev za njihovo izvedbo, sprejme na predlog strokovne komisije
direktorica mestne uprave. Zoper navedeno odlo6itev je dopustna prito2ba v roku 8 dni od
njenega prejema, o kateri odloei 2upan.

Prito2nik mora natan6no opredeliti razloge, zaradi katerih je prito2ba vlo2ena. Predmet
prito2be ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje vlog. Vlo2ene prito2be ne zadr2ijo
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa oziroma izboru programov in dejavnosti, ki bodo
sofinancirani na podlagi razpisa, obvegeeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odlo6itve.
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Mestna obeina Maribor bo izbrane izvajalce programov oziroma prejemnike sredstev
pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. ee se izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva
nanj ne odzove in ne podpige pogodbe, se gteje, da je umaknil prijavo oziroma odstopil od
prijave za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko izjemoma podaljga, de izvajalec
pisno sporoei objektivne razloge za podaljganje roka.

12. Objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter informacije v zvezi z
razplsorrl

Javni razp is in razpisna dokumentacija sta od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani www.maribor.si pod rubriko »Javni razpisi/Javni razpisi«, in na
Uradu za vzgojo in izobra2evanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor v poslovnem easu po predhodni najavi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za vzgojo in
izobra2evanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne ob6ine
Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, pri Lilijani Zorko po telefonu 02/2201-313 ali e-pogti:
lilijana.zorko©}maribor.si ter pri Andreji Grobelnik po telefonu 02/2201-394 ali e-pogti:
andreja.qrobelnik@maribor.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov in
dejavnosti v Mestni obeini Maribor v letu 2022
obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih
programov in dejavnosti v Mestni ob6ini Maribor v letu 2022«,
obrazec »lzjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije in o resni6nosti
podatkov v prijavi«,
vzorec pogodbe in priloga P1 ,
obrazec ovojnice >Oprema vloge«.
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PRI JAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH IN
HUMANITARNIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI v MESTNI OBeINI MARIBOR

V LETU 2022

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

1.1. Naziv prijavitelja:

1.2. Naslov in sede2 prijavitelja (za prijavitelje, ki Imajo sede2 v MO Maribor):

1.3. E-naslov prijavitelja:

1.4. Naslov enote (za prijavitelj, ki nimajo sede2a v MO Maribor):

1.5. Telefonska gtevilka:

1.6. Dav6na gtevilka:

1.7. Mati6na gtevilka:

1.8. Naziv banke in gtevilka transakcijskega raeuna:

1.9. Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe prijavitelja:

1.10 2ig prijavitelja oz. navedba da/ne posluje z 2igom:

2. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE
2.1. Letnica ustanovitve:

2.2 Organizacija deluje v prostorih:

a) lastni

b) najemnigkih

c) nima prostorov

C) gostuje

d) drugo (navedi)



2.2. Status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu (navedite podro6je in
izdajatelja statusa) oziroma status invalidske organizacije

2.3. Predstavitev kadrovske usposobljenosti organizacije

gtevilo zaposlenih in oblika zaposlitve (redno, pogodbeno)

gtevilo prostovoljcev (obvezna priloga: potrdito Slovenske filantropije ali izpis AJ PES vpis
v vpisnih prostovoljskih organizacij):

gtevilo uporabnikov vklju6enih v prijavljeni program:

a) Veekrat meseeno

b) 1 x na mesec

c) Ve6krat na leto

d) 1 x na leto

PREDSTAVITEV PROGRAM A

3.1. Naziv programa

3.2. Opis programa ali dejavnosti (Kateri problem regujete, komu je program ali dejavnost
namenjen – ciljne skupine uporabnikov, metode dela)

3.3. Opigite kako program prispeva k uresni6evanju ciljev javnega razpisa, h katerirn ciljem
prispeva in kakgen je ueinek. Utemeljitev pomena programa za MO Maribor in njene
prebivalce.

3.4. Opigite vpliv programa na lokalno okolje, vkljueevanje prebivalstva ter povezovanje in
sodelovanje z drugimi organizacijami in strokovnjaki pri izvedbi, trajnost sodelovanja ... )

3.5. Opigite na kakgen naein prijavljen program predstavlja novost ali nadgradnjo
obstoje6ih aktivnosti .



3.6. Terminski naert izvedbe programa ali dejavnosti (Kdaj se bo program ali dejavnost
izvajal-a, koliko Casa, urnik)

3.7. Ime in priimek odgovorne osebe za izvedbo programa ali dejavnosti in drugih
sodelujoeih strokovnjakov oz. izvajalcev (z navedbo njihovih strokovnih referenc):



5. FINANeNI NAeRT PROGRAMA

5.1. Vrednost celotnega programa: EUR

NAeRTOVANI STROgKI (ODHODKI)

Zap. I VRSTA STROgKA
St

VREDNOST V
EUR

POJASNILO
STROgKA -
KAKO JE
MOGOeE
STROgEK
PREVERITI

1

2

3.

4

Strogki dela

Ovrednoteno prostovoljsko delo

Materialni stro§ki povezani z
izvajanjem programa (po vrstah
strogkov)

Drugi strogki:

SKUPAJ

VIRI IN STRUKTURA FINANCIRANJA (PRIHODKI)

Viri financiranja ZnesekZap,
St. v EUR

Mestna ob6ina Maribor

Lastna sredstva prijavitelja skupaj
z ovrednotenim prostovoljskim
delom

Donacije, sponzorstva

MDDSZ

Olanarine

Prihodki lz trine dejavnosti

Drugi viri

SKUPAJ

Prihodki = odhodki



Za namen preverjanje finanene usposobljenosti prijavitelja se predlo2i kot obvezna priloga
finaneno poroeilo AJPES za leto 2021 oziroma 2020 (v primeru, da je razpis objavljen pred
oddajo poslovnih poroeil za preteklo leto)

5. SEZNAM PRILOG

IZPOLNI STROKOVNA SLU2BA

a) izpolnjen obrazec »prijava« - DA / NE

b) odloeba/potrdilo o registraciji ali drugo dokazilo o registraciji prijavitelja
(dru§tva/organizacije)

DA / NE

c) za prijavitelje, ki nimajo sede2a v MOM, dokazilo, da delujejo na podro6ju MOM/potrdilo
AJPES-a ali drugo dokazilo

DA / NE

e) dokazilo o statusu nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na
podroeju socialnega varstva ali statusu nevladne organizacije s statusom vjavnem interesu
na podro6ju opravljanja humanitarne dejavnosti na podroeju socialnega varstva ali
organizacije s statusom invalidske organizacije (obvezno za prijavitelje, ki se na podlagi
tega statusa prijavljajo na razpis)

DA / NE

d) kopije temeljnih oziroma ustanovitvenih aktov (za prijavitelje oz. drugtva na podroeju
socialnega varstva brez statusa)

DA / NE

e) izpolnjen, podpisan in 2igosan obrazec >izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne
dokumentacije in o resni6nosti podatkov v prijavi

DA / NE

D izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
DA / NE

Vloga je popolna DA/ NE;

poslan poziv za dopolnitev po e-pogti DA / NE

DA /NEvloga dopolnjena

g) reference in priporo6ila (neobvezno) DA / NE



IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IN o RESNIeNOSTI PODATKOV v PRIJAVI

Podpisani/-a (ime, priimek in naziv odgovorne osebe)

PRIJAVITELJ (navedi sede2 organizacije oz. enote)

ki se jejavil na Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov
in dejavnosti v Mestni ob6ini Maribor v letu 2022, ki ga je dne 15.2.2022 v dnevnem
6asopisu Ve6er in na spletni strani Mestne obeine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, objavila Mestna ob6ina Maribor, s podpisom in 2igom na tej izjavi potrjujem, da:

se strinjam in sprejernam vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v razpisni
dokurnentaciji ,

pod kazensko in rnatenalno odgovornostjo izjavljam, da so vse navedbe v vlogi
resniene in ustrezajo dejanskemu stanju.

lzrecno dovoljujem Mestni obeini Maribor, da za namene Javnega razpisa za
sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnth programov in dejavnosti v
Mestni ob6ini Maribor v letu 2022 opravi kakrgnekoli poizvedbe oziroma pridobi
podatke ali dokazila iz uradnih evidenc od pristojnih dr2avnih in drugih organov,
lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil ter ustreznih zavodov in pravnih
oseb, tem pa dovoljujem posredovanje zahtevanih podatkov.

Datum:...... ... ... ... ...... ......... ... ..

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis odgovorne osebe
2IG



>0prema vloge<

PRIJAVITELJ

(naziv/ime in priimek, ulica, higna gt., pogtna gt. in kraj z velikimi tiskanimi 6rkami):

MESTNA OBeINA MARIBOR

ULICA HEROJA STANETA 1

2000 MARIBOR

NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov
in dejavnosti v Mestni ob6ini Maribor v letu 2022

gTEVILKA ZADEVE: 41 02-21 6/2022

gtevilo prijavljenih programov:



Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa 2upan
Aleksander Saga ARSENOVI C3, (v nadaljevanju: mestna ob6ina), matiena gtevilka
5883369000, dav6na gtevilka S112709590
In

......., ki jo/ga zastopa
davena §tevilka ... ... ...... ... ... ... ....., mati6na gtevilka
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGO DB 0
o sofinanciranju socialno varstvenih in humanitarnih programov in dejavnosti v
Mestni ob6ini Maribor v letu 2022 iz sredstev proraeuna Mestne obeine Maribor

1. 61en

Predmet te pogodbe je sofinanciranje socialno-humanitarnega programa/socialno-
humanitarnih programov, navedenega/navedenih v 3. 61enu te pogodbe, iz proraeuna
Mestne ob6ine Maribor za leto 2022.

2. 61en

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se je izvajalec za sofinanciranje programa/prograrnov iz
3. elena te pogodbe prijavil na Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in
humanitarnih programov in dejavnosti v Mestni ob6ini Marlbor v letu 2022, ki ga je Mestna
ob6ina Maribor objavila dne 15.2.2022 v dnevniku Veeer in na spletni strani Mestne ob6ine
Maribor, na osnovi dolo6il Pravilnika o postopkih in merilih pri dodetjevanju mestnih socialno
varstvenih pomo6i in izvajanju drugih nalog Mestne ob6ine Maribor, ki ne sodijo med
dejavnosti javnih slu2b na podroeju socialnega varstva (Medob6inski uradni vestnik, it. 5/06
in 8/16). Na predlog strokovne komisije za izbiro, usklajevanje in vrednotenje prograrnov
socialno humanitarnih drugtev v Mestni obeini Maribor, je bila izdana odlo6ba gt.

z dne _o sofinanciranju programov izvajalca v
letu 2022.

3. 61en

MOM bo izvajalcu v letu 2022 zagotovila proraeunska sredstva za sofinanctranje v tem
elenu navedenega programa/navedenih programov v naslednji vi§ini:

SKUPAJ

Navedena sredstva bodo nakazana na transakcijski ra6un izvajalca gtev.
S156 30. dan po podpisu pogodbe.



MOM si pridru2uje pravico, da se s pogodbo dogovorjen obseg sredstev ustrezno zmanjga,
de bo ugotovljeno, da dogovorjenih sredstev ni mo2no zagotoviti v celoti.

4. elen
lzvajalec se zavezuje, da bo program/programe iz 3. elena te pogodbe, ki je/so predmet
sofinanciranja, izvedel v skladu s prijavo programa/programov, ki je sestavni deI te
pogodbe, in doloeili te pogodbe, najkasneje do 31.12.2022.

V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja kateregakoli od razpisnih pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu mestna obeina lahko odstopi od pogodbe in zahtev vraeilo
2e izpla6anih proraeunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vraeila.

5 Glen
lzvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo MOM najkasneje do 31.1.2023 posredoval
vsebinsko in finan6no poroeilo (priloga P1) o izvedbi svojega programa/programov za leto
2022 v skladu z dolo6ili javnega razpisa.

MOM ima v primeru, da iz poroeila ne bo mo2no nedvoumno presoditi stopnje realizacije
programa, pravico od izvajalca zahtevati dopolnitev poroeila, po potrebi pa tudi predlo2itev
finan6ne in druge dokumentacije. V primeru, da bo MOM ab pregledu poroeila ugotovila, da
program sploh ni bil realiziran ali ni bil realiziran v celoti, ima pravico odstopiti od pogodbe
in od izvajalca zahtevati vra6ilo vseh nakazanih sredstev ali njihovega sorazmernega dela,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vra6ila.
lzvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo v takem primeru nakazana sredstva MOM vrnil
v roku 8 dni od dneva prejema njenega zahtevka oziroma pisnega poziva.

MOM lahko odstopi od pogodbe in zahteva vra6ilo ie izpla6anih prora6unskih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vraeila, poleg
primerov, doloeenih s to pogodbo, tudi v naslednjih primerih:

•

•

•

•

de tudi po pisni urgenci mestni obeini, v roku 8 dni od prejema pisne urgence, ne bo
posredoval poro6ila iz prej§njega odstavka, zahtevanih dopolnitev poro6ila oz. ne bo
predlo2il zahtevane dokumentac}je,
de bo ugotovljeno, da je namenska sredstva mestnega proraeuna, ki so predmet te
pogodbe, uporabil za druge namene,
de se ugotovi, da je izvajalec sredstva za sofinanciranje pridobil na podlagi neresnienih
podatkov,
de izvajalec MOM ne omogoei nadzora v skladu z dolo6ili te pogodbe.

6. elen

lzvajalec se obvezuje, da bo pri obve96anju javnosti o programu/programih in ob izvajanju
programa/programov v okviru mo2nosti na primeren na6in objavtjal, da program/programe
sofinancira tudi MOM

7. den

Skrbnik te pogodbe je na strani izvajalca
MOM je Andreja Grobelnik

skrbnik pogodbe s strani



8. 61en

V imenu MOM ima organ mestne uprave, pristojen za podro6je socialnega varstva, oziroma
skrbnik te pogodbe pravico nadzora nad izvajanjem pogodbe o sofinanciranju
programov/programa oziroma izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalca, ki je prejel
sofinancerska sredstva, ter nad njihovo namensko in zakonito porabo.

9. 61en

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra6un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovotjeno korist
za

- pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejgimi pogoji ali

- za opustitev do12nega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroeena gkoda ali je omogo6ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je niena.

10. elen

lzvajalec je do12an pisno obvestiti MOM, de nastopijo okoli96ine, ki utegnejo vpltvati na
izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti oziroma na nezmo2nost vsebinske ali dasovne
izvedbe programa/programov, v roku 8 dni od nastanka okoli96ine, ter predlagati ustrezno
spremembo pogodbe. MOM glede na spremenjene okoli96ine oceni, ali ge vztraja pri
sofinanciranju programa/programov iz te pogodbe ali pa odstopi od te pogodbe.

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k pogodbi.

11. den

Morebitna nesoglasja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta stranki regevali sporazumno, de
sporazum ne bo mogo6, pa pred pristojnim sodigeem v Mariboru.

12. den

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena
v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta MOM in izvajalec po en (1) izvod.

gtevilka: 4102-216/2022
Datum:

lzvajalec:
Mestna obeina Maribor

2u PAN
Aleksander Saga Arsenovie

Datum podpisa: Datum podpisa:



PRILOGA P1
FINANC";NO PORO(-31LO PROGRAMA v EUR

1. Vrednost izvedenega celotnega programa:

2. Vrednost prijavljenega prograrna:

Realizirano sofinanciranje programa:

a) sredstva prijavitetja...... . .

b) dele2 MOM iz navedenega razpisa,

b) dele2 donacije, sponzorstva; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... EUR... ..... ... ..%
c) MDDSZ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EUR... ... ... ..... . ..%
d)61anarine:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EUR... ... ... ..... ..%
e) prispevekuporabnikov: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... EUR... ... ... ... ..%
f) dele2 MOM iz drugih razpisov... ...... ... ... ...... ... ... ...... EUR... ... ..

g)drugiviri:... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... EUR,
SKUPA.J:............................................................ EUR

EUR ,.c70

EUR... .. . . . .. . ..%

0/0

Realizacija prograrna

a) strogki dela (opis in znesek): ... .

od tega redne zaposlitve in drugi programi APZ... ... .

b) materialni strogki (opis in znesek):

c) drugi stro§ki (opis in znesek):

VSEBINSKO POROeILO
Vsebinsko poroeilo naj vsebuje vse elemente, ki so navedeni v obrazcu »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje socialno varstvenih in humanitarnih programov in dejavnosti v
Mestni obeini Maribor v letu 2022«


