JR-h MZ 2022-1

MESTNA OBel NA MARtBOR
ZUPAN

Ul, heroja Staneta 1 , Mar}bor
Na podlagi 9, elena Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnost} mladih v Mestni
ob6tniMaribor (Medob6inskt uradni vestnik, it, 15/2014 in 11/2016) in Odloka o prora6unu Mestne ob6ine Maribor

za leto 2022 (Medob6inski uradni vestnik, it, 2/21, 22/21, 29/21, 30/21 in 3/22), Mestna ob6ina Mar}bor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja

JAVNI

RAZP tS

za sofinanciranje programa BMaribor - mesto znanja in ustvarjalnosti< v letu 2022

1. Naro6nikjavnega
razpisa
Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

2.

Predmetsofinanciranja

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so naslednji programi:
2.1 lzvedba ob6inskih, obmo6nih, dr2avnihali mednarodnih tekmovanj v znanju za mlade;
2.2

Udele2ba mladih na ob6inskih, obmo6nih, dr2avnih alt mednarodnih tekmovanjih v znanju;

2.3 lzvedba po6ttnigkihizobra2evalnihtaborov, aol in delavnic;
2.4 Dodatno izobra2evanje in lzpopolnjevanjenadarjenih mladih (mladihtalentov);
2.5

Dodatno izobra2evanje mentorjev in koordinatorjev izobra2evalnih dejavnosti v osnovnih in srednjih golah
ter domovih za u6ence in dijake, ki aktivno sodelujejo v programu »Mladi za napredek Maribora«,

Pojem mladi se uporablja za u6ence in dijake rednega osnovnogolskega in srednjegolskega izobra2evanja ter
u6ence in dijake v domovih za u6ence indijake,

3.
3.1

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagateljiza prijavo na javni razpis
Programe opredeljene v to6kt2.1. lahko prijavijole neposredni izvajalciprijavljenega programa, ki mora bid
javno objavljen, Programe opredeljene v to6ki 2,1, lahko prijavijoizvajalci,ki:
izvajajo javno slu2bo na podro6ju izobra2evalne dejavnosti,

drugtva, ki imajo status drugtvav javnem interesu na ustreznem podro6ju in so izvajaloi programov za
vzpodbujanje ustvarjalne dejavnostimladih (imajo izkugnje z izvajanjem navedenih programov najmanj

za preteklatri leta),

3.2 Programe opredeljene v to6ki 2,2, lahko prijavijo osnovne in srednje gole, ki imajo sede2 v Mestni ob6ini

Maribor in organizirajo udele2bo svojih u6encev in dijakov na obmo6nih, dr2avnih ali mednarodnih
tekmovanjihv znanju.
3.3 Programe opredeljene v to6ki 2.3. lahko prijavljoizvajalci, ki:
izvajajo javno slu2bo na podro6juizobra2evalne dejavnosti,
drugtva, ki imajo status drugtva v javnem interesu na ustreznem podro6ju in so izvajalci programov za
vzpodbujanje ustvarjalne dejavnostimladih (imajo izkugnje z izvajanjem navedenih programov najmanj
za pretekla tri leta).

3.4 Programe opredeljenev to6ki 2.4, lahko prijavijomladi s stalnim bivali96emv Mestni ob6ini Maribor, s
statusom u6enca ali dijaka rednega osnovnogolskegaoz, srednjegolskega izobra2evanja in imajo priporo6ilo
gole, v kateri imajo status u6enca ali dijaka,

3.5 Programe opredeljene v to6ki 2,5, lahko prijavijoosnovne in srednje gole ter domovi za u6ence in dijake v
Mestni ob6ini Maribor za svoje strokovne delavce, ki na golt ali v domu opravljajo naloge mentorja ali
golskega koordinatorjater aktivno sodelujejov programu »Mladi za napredek Maribora<.

4.

Drugi pogoji za prijavo najavni razpis

4.1

Predmet sofinanciranja po tem razpisu so programi,namenjeni vzpodbujanju ustvarjalne dejavnosti mladih,
ki niso financirani iz javnih sredstev kot del redne izobra2evalne dejavnosti

4.2

lzvedba programov se sofinancira vlagateljemin udele2encem, ki imajo na obrno6juMestne ob6ine Maribor

4.3

Najavni razpis se lahko prijavijo neprofitniprogrami, ki bodo izvedeni najkasneje do 30. 10. 2022,

4.4

Programi prijavljeni pod to6ko 2,1, morajo biti izvedeni na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor, Razpis in pravila

4.5

stalno bivali96e oz, sede2

prijavljenegaprograma morajo bitijavno objavljeni.

Programi prijavljeni pod to6ko 2,3, morajo biti izvedeni v 6asu po6itnic, Razpis in natan6en program morata
biti javno objavljena.

4.6 Pod programe opredeljene v to6ki 2.5. lahko prijaviteljiprijavijo seminarje, delavnice in posvete, katerih so
se udele2ilinjihovi strokovni delavci, ni pa mo2no prijavittrednega ali izrednega izobra2evanja strokovnih
delavcev. Pla6nik prijavljenega programa mora biti prijavitelj najavni razpis,
4.7

Vlagatelji najavni razpis morajo za uresni6evanje prijavljenih programov zagotavljati materialne, prostorske
in kadrovske pogoje (slednje ne velja za vlagatelje, ki prijavljajo programe pod to6ko 2.4,)

4.8 Najavni razpis za sofinanciranje se ne morejo prijavitiprogrami in dejavnosti s podro6ja gporta.

5.

Dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 3. in 4. to6ke razpisa

Dokazila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz 3. in 4, todke razpisa predstavljajo podatki, ki so zahtevani
oziroma jih je potrebno izpolnitiv razpisnem obrazcu prijavnice na posamezno to6korazpisa (prijavnice na to6ke

2,1,, 2,2., 2.3,, 2.4. in 2,5, razpisa)in razpisniobrazciter drugidokumenti,ki so zahtevaniv prijavnicahkot
obvezne priloge k vlogi.

6.

M§ina razpolo21jivihsredstev

Za sofinanciranje po tom javnem razpisu je v prora6unu Mestne ob6ine Maribor za leto 2022 predvidenih
16,975,00 EUR,

Mestna ob6ina Maribor si pridr2uje pravico do spremembe na6rtovane vigine sredstev v primeru, da se
razpolo21jivasredstva spremenijo s sprejetjemrebalansa prora6una za leto 2022,

7.

Rok in naein oddaje vlog ter sestavine vloge

Razpis je odprt do 5. 7. 2022.
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Vloga mora bitinaslovljenana: Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Vloga mora bid
poslana v zaprti kuverti, na katero se nalept izpolnjeniobrazec (Obrazec za naslovno stran kuverte - JR MMZ

2022-10) in z obvezno oznako: >NE 0DPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa
>Maribor - mesto znanja in ustvarjalnostiR v letu 2022, navedba toeke javnega razpisa, it. 4102-438/2022
ter oznako vlagatelja.
Vlogo je potrebno poslati priporo6eno po poili do 5. 7. 2022 (velja datum pogtnega 2iga).

Vloga na javni razpis mora biti napisana z velikimi tiskanimi 6rkami v slovenskem jeziku, na prilo2enihobrazcih
(prijavnicah) glede na to, na katero to6ko (predmet) razpisa se vloga nanaga, z izpolnjenimobrazcem izjav ter
oprernljena z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Vsi obrazci so
sestavni del razplsne dokumentacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne ob6ine Maribor www.maribor.si, pod
rubriko » Javni razpisi in objave«/podro6je »Vzgoja in tzobra2evanje«

Obvezni dokumenti:

PRtJAVNICA na 2.1. - 2,5. to6ko javnega razpisa;
Dokazila, navedena kot obvezne priloge k vlogi oz, obrazcu prijavnice na posamezno to6ko razpisa

(prijavnicena to6ke2.1., 2,2,, 2,3,, 2,4. in 2,5, razpisa),
Ce so originalne priloge v tujem jeziku, je potrebno prilo2iti njihov prevod. Za lo6nost prevoda je odgovoren
prijavitelj(izvajalec) programa.

ee prijaviteljnajavni razpis prijavljavee programov,je potrebnoza vsak program(tudiv okviru iste to6kojavnega
razpisa) pripraviti lo6eno vlogo v lo6enih kuvertah,

Naro6nikjavnega razpisa si pridr2uje pravico prerazporeditveprijav med to6kamirazpisa

8.

Odpiranje vlog, dopolnitev nepopolnih vlog in odloeanje o zavr2enju vlog

Postopek javnega razpisa za sofinanciranje posameznih programov v okviru izvedbe ob6inskega programa
»Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti< vodi Strokovna komisija za izbor, usklajevanje tn vrednotenje
programovza mlade (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Odpiranje vlog se opravi predvidoma v roku 7 dni po izteku razpisnega roka. Odpiranje vlog ni javno

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjeno in ozna6ene kuverte, 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 tem izto6ijo iz nadaljnjega
postopka. Zoper sklep je v roku osmih dni od vro6itve dovoljena prito2ba, o kateri odlo6i2upan Mestne ob6ine
Maribor, Njegova odlo6itevje dokon6na.
Na odpiranjuvlog se ugotavlja formalna popolnostvlog glede na to, ali vloga vsebuje vse podatke in dokumente,
ki so zahtevani v besedilu javnega razpisa in razplsni dokumentacijt

Vlagatelje, ki so v razpisnem roku podali nepopolne vloge, strokovna komisija pisno pozove k dopolnitvi
Nepopolnevloge morajo biti dopolnjene najkasneje v roku osmih dni od dneva prejema pisnega poziva za
dopolnitev vloge, ee vlagatelj v predpisanem roku odpravi pomanjktjivostt, se gteje, da je njegova vloga popolna,
Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj ne dopolni v roku iz prejgnjega odstavka oziroma je dopolnitov neustrezna, se

zavr2e s sklepom, ki ga izda direktor mestne uprave. O prito2bizoper sklep dokon6no odlo6i 2upan Mestne
ob6ine Maribor.

9.

Vrednotenje vlog

Strokovna komisija ob pomo6i organa mestne uprave, pristojnega za izobra2evanje, opravi pregled formalno

popolnihvlog, preveri izpolnjevanjepogojevza prijavo na javni razpis in opravi vrednotenjena podlagi meril
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opredeljenih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ter pripravi predlog izbora programov za
sofinanciranje in delttve razpolo21jivihprora6unskih sredstev,

10. Merilaza vrednotenjeprogramovin upravi6eni
strogki
10.1 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. Mestna ob6ina po tem
razpisu sofinancira posamezne programe najve6 do 50 % upravi6enih stro§kov. V kolikor je oz, bo prijavitelj
za prijavljenprogram prejel finan6na sredstva od mestne ob6ine tudi iz drugth razpisov, se bodo pridobljena
sofinancerska sredstva odgtelaod upravi6enihstrogkov programa.
10.2 Prijaviteljem,ki bodo pravo6asno oddali popolne v}oge in bodo izpolnjevalirazpisane pogoje, bo odobreno
sofinanciranje programov v enakth dele2ih, vendar najvigjiznesek sofinanciranja posameznega programa
lahko znaga najve6 2,000,00 EUR in ne presega 50 % upravi6enih strogkov posameznega programa,
Obseg sofinanciranja ne more presegati pri6akovanega zneska sofinanciranjaprijavitelja,
10.3 Upravi6eni strogki sofinanciranja prtjavljenihprogramov pod to6ko 2,1. so mater}alni strogki priprave za
izvedbo tekmovanja, ki niso kriti iz drugih virov – priprava in objava razpisa, administrativni strogki priprave

gradiv za tekmovanje, objava rezultatov, strogki pr}znanj in diplom ter strogki ocenjevanja. Sofinancira se
najve6 10,00 EUR na tekmovalca,
10.4 Upravi6eni strogki sofinanciranja prijavljenih programov pod to6ko 2,2, so strogki kotizacije ter strogki
potovanja in bivanja za tekmovalce (de niso zajeti v kotizaciji), ki niso kritiiz drugih virov, Upravi6eni slrogki
se lahko uveljavljajo samo za tekmovalce s stalnim bivali96em v Mestni ob6ini Maribor,

10.5 Upravi6eni strogki sofinanciranja prijavljenihprogramov pod to6ko 2,3, so materialni strogki izvedbe
programa (strogki neposrednih izvajalcev programa, materialni strogki za izvajanje programa, strogki najema

prostora, strogki prehrane in bivanja udele2encev, ki niso kriti iz kotizacije udele2encev programa in drugih
virov). Za programe, izvedene na obmo6juMestne ob6ine Maribor, je dele2 sofinanciranja vezan na celotne

upravi6ene strogke izvedbe programa, ki niso kriti iz kotizaaije udele2encev programa, za programe,

izvedene izven obmo6ja Mestne ob6ine Maribor, pa je sorazmeren dete2u njenih ob6anov med udele2enct
programa, Sofinancira se najve6 30,00 EUR na udele2enca,
10.6 Prt programih prijavljenihna 2,4. to6ko se sofinancira dodano izobra2evanje in izpopolnjevanje nadarjenih
u6encev in dijakov, udele2ba na po6itnigkihizobra2evalno-raziskovalnihtaborih/golah/delavnicahin aktivna

udele2ba posameznikov na tovrstnih strokovnih sre6anjih, Prilo2itije potrebno priporo6ilo (s kratko
utemeljitvijo,vklju6no s predstavitvijodosedanjih dose2kov pri golanju ipd.) gole, v kateri imajo status

u6enca ali dijaka. ee se prijaviteljhkrati redno izobra2uje v dveh programihoz. golah, sta potrebni priporo6ili
obeh aol, pri aktivni udele2bi na strokovnih sre6anjih pa tudi dokazilo/povabilo o aktivni udele2bi z izjavo, da
za sodelovanje ne prejmejo pla6ila, Upravi6eni strogki sofinanciranja so strogki, ki niso kriti iz drugih virov -

strogki kotizacije, za programe izven Martbora pa tudi strogki za potovanja in b}vanja v ta namen (ee niso
zajeti v kotizaciji), Stro§ki potovanja se povrnejo, na podlagi dokazila o uporabl javnih prevoznih sredstev ali

v oblikizni2ane kilometrine,enake vigini povra6ilastrogkov prevoza na delo za javni sektor.
10.7 Upravi6eni strogki sofinanciranja pod to6ko 2.5. so strogki dodatnega izobra2evanja (seminarjev, delavnic in

posvetov), ki niso kriti iz drugih virov in katerega vsebina je neposredno vezana na vsebino programa
»Mladiza napredek Maribora« (kotizacijater strogki potovanja in bivanja, de niso ie zajetl v kotizaciji),

11. Odlo6anje v postopku javnega razpisa in obve§eanje o izidu javnega razpisa
Na podlagipredloga o izboru programov za sofinanctranjein delitvi razpolo21jivih
prora6unskih sredstev bo
direktor mestne uprave izdal posami6ne sklepe o softnanciranju programov, Vloge, ki ne bodo izpolnjevale

pogojevza prijavo najavni razpis iz 3. ali 4, to6kerazpisa alijih bo strokovnakomisijana podlaglkriterijevin merU

za vrednotenje ocenila kot neustrezne, bodo s sklepom zavrnjene.

Mestna ob6ina Maribor bo prejemnikomsredstev posredovala sklep o sofinanciranjuprograma in jih hkrati
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pozvala k podpisu pogodbe. ee se prejemnik v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne odzove in ne podpige
pogodbe, se gteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

Zoper sklepe iz prvega odslavka te to6ke je dovoljena prito2ba v roku osmih dni od prejema sklepa, o kateri
odlo6i 2upan Mestne ob6ine Maribor,

Prito2ntk mora natan6no opredeliti razloge, zaradi katerih je prito2ba vlo2ena, Predmet prtto2be ne morejo biti

postavljena
merilaza vrednotenje
prijav,

Vlo2ena prito2ba ne zadr2i podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev

12. Objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter informacije v zvezi z razpisom
Javni razpis in razpisna dokumentacijasta od dneva te objave do izteka prijavnegaroka dosegljiva na spletni
strani www.maribor.si,pod rubriko » Javni razpisi in objave(/podro6je »Vzgoja in izobra2evanje«.
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 Tatjani
gtelcer, telefonska gt,: 02 2201 301, e-pogta: tatjana.stelcer@maribor.siin Tatjani Rebernik, tel. it, 02 2201 275,

e-pogta: tatjana,rebernik©2maribor.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Javni razpis za sofinanciranje pmgrama »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti( v letu 2022 (JR MMZ
2022- 1);

Prijavnica na 2,1, to6ko javnega razpisa (JR MMZ 2022-2);
Prijavnica na 2.2, to6ko javnega razpisa (JR MMZ 2022-3);
Prijavnica na 2.3. to6ko javnega razpisa (JR MMZ 2022-4);

Prijavnica na 2,4. to6ko javnega razpisa (JR MMZ 2022-5);
Prijavnica na 2,5. to6ko javnega razpisa (JR MMZ 2022-6);
Obrazec izjav (JR MMZ 2022-7);
Seznam programov (JR MMZ 2022-8);
Vzorec pogodbe (JR MMZ 2022-9) in
Obrazec za naslovno stran kuverte (JR MMZ 2022-10).

gtevilka:

4102-438/2022-1

Datum:4.q.)OIL
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IZPOLNITE Z VELI KIMI TIS ANlh CRKAM

PRIJAVNICA

na 2. 1. toekojavnega razpisa Mestne ob6tne Maribor za sofinanciranje programa
» Maribor - mesto znanja in ustvadalnosti« v letu 2022

- lzvedba obeinskih, obmoenih, driavnih ali mednarodnih tekmovanj v znanju za mlade
1. Prijavitelj na javni razpis - izvajalec tekmovanja (naziv pnjav}telja, naslov)

2. Organizator tekmovanja (naziv organizatoHa – npr. Zavod RS za golstvo, Siovensko drugtvo za...):
(kpolniti, ee sta osnovni organizator ter prijavitelj- izvajalec tekmovanja razlieni instituciji,sicer vpisati »lSTl«)

3. Naziv tekmovanja:
4. Podro6je tekmovanja (primer - kemija)
- ob6insko
- osnovne gole

5. Nivo tekmovanja (ozna6iti ustrezno):

6. Predvideno gtevilo tekmovalcev:

- obmo6no (regijsko)

- dr2avno

- mednarodno

- srednje gole

vsi tekmovalci

: tekmovalci iz Mestne ob6ine Maribor

7. Predviden termin izvajanja tekmovanja:
8. Predviden kraj tekmovanja (naziv ustanove in naslov):

9. Finan6ni predraeun upravieenih stro§kov

Vrsta nredvidenih
stroikov
sa

1. stro£kipriprave in objave

2. administrattvni strogki Drio

Predvidena vi§ina stro§kov (v EUR

lradiv za tekmo'

3, strogkiobiave rezuttatov,D
4. strogki
la
5. druai strogki
;ificirati
Sku
stro§ki

in diplom

Predvidenaviiina sredstev(v EU

Vrsta predvidenih virov financiranja
1. lastnasredstva

(obvezno vpisati znesek}

2, dr2avni Drora6un IIZ,
SDecificirati
3. prispevekudele2encev
- kolzacl :navesti, za katere vrste strogkov'
4, Drora6un Mestne ob6ine Maribor
5. prora6un Mestne ob6ine Maribor

6. Drora6unidrul
7. druai viri

ob6in

Iri

SkI

tem
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)isu

(obveznovpisati pri6akovanznesek

lecificirati
na obrazcuizja

ra

10. Mati6naitevilka:

Dav6na §tevilka:

. odprtpri

it. transakcijskega
raeuna:_
11. Odgovorna oz. kontaktna oseba za izvedbo programa:

tetefon

, mobitel

e-naslov

12.Obvezne
priloge
k vlogiso:
(1)
(2)

razpis in pravila prijavljenega tekmwanja s podatki o na6inu, datumu in kraju javne objave;
v primeru 2bora kvajalca tekmovanja dokazilo o kboru (npr, izbor MIZg)

(3)

izpisek k sodnega regisba oz. kpisek AJPES k Poslovnega regtstra Slovenije ali drugo dokazilo o registraciji vlagatelja (potrdilo

(4)

upravne enote o regisbac}ji)
kopija ustanovitvenega akta oz. temeljnega akta vlagatelja;

(5)

za dru§tva dodatno: dokazilo o statusu dru§tva, ki deluje v javnem interesu tn dok©ilo o kku§njah pri izvajanju programov za
wpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih (najmanj za pretek Ia tri leta) - izpolnitidokument oz. razpisni obrazec »Sanam
(JR MMZ 2021-8)<;

(6)

(7)
(8)

Datum

programov

mariborskim javnim osnovnim, srednjim §olam in domovom za LICence in dijake dokazila pod tdko 3 ni potrebno prilagati, dokazila pod
to6ko 4 pa ni potrebno prilagati, ee ga je mana pridob}tik javno dostopne evidence AJPES=

izpolnjenobrazec bjav;

v kolikor je tekmovanje 2e twedeno oz. zakljueeno do prijave na javni razpis, je vlogi pobebno prilo2itidokazi ta o plaeitu oz. sbogkih

(fotokopije
raeunov,kpiski,..)

Zig

Ime in priimek

ter podpisodgovorneosebe

R-MMZ 2022-3

IZPOLNITE z VELtKIMI TISKANIMI eRKAMI

PRIJAVNICA

na 2.2. toeko javnegarazpisa Mestne ob6ine Mariborza sofinanciranjeprograma
»Manbor - mesto znanja in ustvadalnosti< v letu 2022

- Udeleiba mladih na ob6inskih, obmoenih, driavnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju

1. Prijavitelj najavni razpis (naziv pHjav}telja, naslov):
2. Organizator - izvajalec tekmovanja (naziv organizatorja – izvajalca - npr. Zavod RS za golstvo, Slovensko dru§tvo za..,):

3. Naziv tekmovanja:

4. Podroeje tekmovanja
5. Nivo tekmovanja

(primer - kemija):
- ob6insko
- osnovne gole

(ozna6iti ustrezno):

- obmo6no (regijsko)
- srednje gole

6. Predvideno §tevilo tekmovalcev: vsi tekmovalci

- dr2avno

- mednarodno

tekmovalci iz Mestne ob6ine Mar+bor

7. Predviden termin izvajanja tekmovanja:
8. Predviden kraj tekmovanja (naziv ustanove in naslov)

9. Finaneni predraeun upravieenih stro§kov (za tekmovalces stalnim bivali96emv Mestniob6iniMartbor)

Vrstapredvidenih
stro§kov
1. ko

ia (so

4

tekmovalcebzMOb

icirati po strogklh / navesti stro£ke, vk

btnistrogki tekmovatcev (Ce niso

3. strogkib

Predvidena vi§ina strogkov (v EUR)

ja tekmovalcev (de niso

strogki

v kotiza
ietiv ko’ C

v kotizaciio

stroiki

SkI

Predvidena vigina sredstev (v EUR)

Vrsta predvidenih virov financiranja

za tekmovalce

1. lastnasredstva

(obvezno vpisati znesekl

2. dr2avni prora6un (MIZ:
icirati
3, prora6un Mestne ob6ine Maribor oo tem

(obveznovpisatipri6akovanznesek

4. prora6un Mestne ob6ine Maribor – drugo (s1

5. nroraeunidruaih oban

6. druao
SkI

cificirati

viri

Davenaitevilka:

10. Matiena§tevilka:

, odprtpri

it. transakcijskega raeuna:
11. Odgovorna oz. kontaktna oseba za izvedboprograma:

telefon

, mobitel

. e-naslov

12. Obvezne priloge k vlogi so:
(1 )

(2)

razpis tekmovanja;

dokazilo o wrstitvi na tekmovanjeali kopijaprijavnicena tekmovanje ali paiobna usbezna dokazila

(3) izpolnjen
obrazeckjav;
(4)

Datum

v kolikor je tekmovanje 2e izvedeno oz. zakljueeno do prijave na javni razpis, je vlogi potrebno prilo2itidokazila o plaeilu oz. sbogkih

(fotokopije
raeunov,2piski...)

2ig

Imein priimek

ter podpis odgovorne osebe

IZPOLN ITE Z VELIKIMI TISKANIM} CRKAMI

JR-Mruz 2022-4

PRIJAVNICA
na 2.3. toeko javnega razpisa Mestne ob61neMaribor za sofinanciranje programa
»Maribor - mesto znanja in ustvaHalnosti«v letu 2022

- lzvedba poeitni§kih izobra2evalnih taborov, §ol in delavnic
1. Prijavitelj najavni razpis - izvajalec programa (naziv prijavitelja, naslov)

2. Naziv programa:
3. Podroeje izobra2evalne dejavnosti:
4. Predvideni udele2enci programa (vpisaUgtevilo):
vsi udete2enci:
udete2enci – ob6ani Mestne ob6ine Manbor:

osnovnogolci
osnovnogolci

srednjegolci
srednje§olci

5. Program (priloati) - obvezne vsebine: kratek opis vsebine in ciljev programa, predvidene aktivnosti udele2encev, 6asovni nai;rt
aktivnosti, gteviloin seznam mentoHev - neposrednih izvajalcev programa z navedbo usposobljenosti

6. Predviden
eas izvajanja:
datumod

gt, akttvnih dni

do

, it. akUvnih ur / dan

7. Kraj izvajanja programa (kraj in naslov)
dorna

8. Bivanje udele2encev v easu iwajanja programa (ozna6itiustrezno):

/

9. Finanenioredraeunstro§kov
Vrstapredvidenih
stroikov

Predvidenavi§inastrogkov(v EU

1. strogki
ldnih izvaialcev p rama lecificirati vrstah stro6F
2, materialni strogki
lanizacije in izvedbe programa (specificiratipo vrstah

in ODreme za
4. strogkiorehrane in bivania udele2encev

izven doma v organizaciji vlagatelja

3

5. strogki evalvacije programa
e.
redstavitev
6.

izven ck>ma

(izdelava konenega izdelka z rezultati
:ificira

1i strogki

stro§ki

SkI

1. lastna sredstva

2. dr2avniprora6un(M

udele2encev / kotizaci1
4, prora6un Mestne ob6ine Maribor po
5,
)raeun Mestne ob6ine Maribor

l6unidruqjhoban

7.

(obvezr+avpisatiznesek}

cifici

&prispl
6.

Predvidena vi§ina sredstev (v EUR

Vrsta predvidenih virov financiranja

leciHcirati

vrstahv

leenihstrogt
(obvezno vpisati prieakovan znesek

0

lecificirati
na iaavi

cWs
Sku

10. Matienaitevilka:

: Dav6na §tevilka:

it. transakcijskega
ra6una:

odprt pri

11. Odgovorna oz. kontaktna oseba za izvedbo programa:

telefon

. mobitel

, e-naslov

12.Obvezne
priloge
k vlogiso:
(1)
(2)

razpis prijavljenega programa s podatki o naeinu, datumu in kraju javne objave;
program kot je navedeno v 5. toeki prijavnice;

(4)

upravne enote o registraciji):
kopija ustanovitvenega akta oz. temeljnega akta vlagatelja=

(3)

(5)

(6}

izp}sek k sodnega registra oz. kpisek AJPES k Poslovnega regisha Slovenije ali drugo dokazilo o regishactji vlagatelja (pobdilo

za drugtva dodatno: dokazilo o statusu dru§tva, ki deluje v javnem interesu in dokazilo o kku§njah pri izvajanju programov za
vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih (najmanj za pretekla tri leta) - izpolnitidokument oz. razpisni obrazec »Sanam programov
(JR MMZ 2021-8)«
mariborskim javnim osnovnim, srednjim §olam in domovom za ueence in dijake dokazila pod to6ko 3 ni potrebno prilagati, dokazila pod
toeko 4 pa ni pobebno prilagati, ee ga je mo2no pridobitik javno dostopne evidence AJPES;

(7) izpolnjen
obrazecgav;
(8)

Datum

v kolikor je tekmovanje 2e kvedeno oz. zakljueeno da prijave na javni razpis, je vlogi potrebno prilo2iti dokazila o plaeilu oz. sho§kih

(fotokopijeraeunov, kpiski. )

2ig

Ime in priimek
ter podpi$ odgovorne osebe

IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI CRKAM

JR-MMZ 2022-5

PRIJAVNICA
na 2.4. toeko javnega razpisa Mestne ob6ine Maribor za sofinanciranjeprograma
» Maribor - mesto znanja in ustvadalnosti« v letu 2022
- Dodatno izobra2evanje nadarjenih mladih
1.

Udele2enec programa:

Imein priimek

datum rojstva

na$1ovstalnega prebivali§ea:
naslov zaeasnega prebivali§ea:

EMgO

odprt pri

telefon

; it. TRR

: davenagt.

. mobitel

e-naslov

Mati / ode /skrbnik (izpolnitiv primeru, de udele2enec ni dopolnil 18 let):

Imein priimek

naslov stalnega prebivaligea:
naslov za6asnega prebivali§ea:
EMgO
odprt pri

telefon

; datum rojstva

: dav6nait
mobitel

: it. TRR
e-naslov

2. Naziv programa (na katerega se udele2enecpnjavlja):
3. Podroeje dejavnosti programa:
4. §ola, ki jo udele2enec obiskuje (v primeruvzporednegagolanjanavesti obe goli)

5. lzvajalec programa (naziv ustanove tnnaslov, tel., e-naslov):
6. Predviden eas izvajanja programa:
7. Predviden kraj izvajanja (kraj in nastov):

8. Finan6ni predraeun
1. kotizal

ecificirati

Vrsta predvidenihstroikov
vrstahstrogkov
vkliueenih
v ko

Predvidenavi§inastroikov (v EU

2. potni stro§ki (Ce niso zajeti v kotizaciji) – v primeru kilometrine, wtsati

izra6un le-te

3. strogki
b
lee ntso zaieti v kotizacii
4. drut
lecifici
Skuna stro§ki
Vrsta predvidenih virov financiranja

Predvidena vi§ina sredstev [v EUR

1. lastna sredstva

(obvezno vpisati znesek)

2. dr2avni prora6un
3. Droraeun Mestne ob6ine Maribor po tem

4 )raeun Mestne ob6ine Maribor
5. druqo (specificirati

SU

(obvezno
vpisatiprieakovan
znesek

– drugds

Skup–aj viri

9. Obvezne priloge k vlogi so:
(1)
(2)
(3)

potrdiloo rednem golanju ude}e2enca programa (mati6ne in iDle vzporednega golanja);
priporo6ilo gole (mati6ne in golevzporednega golanja);
razpis in program prtjavljenega programa;

(4)

kopija potrdila o vpla6ilu, potrdila o sprejemu v program ali prijavnice v program;

(5)
(6)

izpolnjen obrazec izjav;
v kolikor je program 2e izveden oz, zaklju6en do prijave na javni razpis, je vlogi potrebno pnloati dokazila o plaeilu oz

Datum

strogkih
(fotokopije
ra6unov,izpiskt
... )

Ime in priimek
ter podpis odgovorne osebe

JR-MMZ 2022-6

IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI CRKAMI

PRIJAVNICA
na 2.5. toeko javnega razpisa Mestne ob6ine Maribor za sofinanciranje programa
» Maribor - mesto znanja in ustvadalnosti« v letu 2022

• Dodatno izobraievanje mentorjev in koordinatorjev izobraievalnih dejavnosti v osnovnih in srednjih §olah ter
domovih za u6ence in dijake, ki aktivno sodelujejo v programu »Mladi za napredek Maribora<

Prijavnico izpolni§ola aH dom za ueence in dijake, lo6enoza vsako vrsto izobraievanja, na kateregaprijavljaudele2bosvojih
strokovnih sodelavcev in v njej navede vse predvidene udele2ence gole ali doma za u6ence in dijake, ki so upravi6eni do
sofinanciranja po tern razpisu.

1. Naziv in naslov iole ali doma za u6ence in dijake:

2. Ime in priimek, delovno mesto udeleiencev dodatnega izobra2evanja in njihova vloga v projektu BMladi za napredek

Maribora<(mentor,koordinator)

3. Nazivdodatnega izobra2evanja (seminada, delavnice,posveta):

4. lzvajalec izobraievanja (naziv ustanove in naslov):

5. Predviden eas izvajanjaizobra2evanja:
6. Kraj izobraievanja (kraj in naslov):

7. Finaneni predraeun upravieenih stroikov

Vrstapredvidenihstro§kov

r

1. kotizaciia (specificirati– navesti vrste stro£kov, ki a
strogki (de niso

2

3. stro£kib ia (denisozaietiv kotizac
4. druai strogki (specifici
Sku stroiki
1. lastna sredstva

Predvidena vi§ina $redstev (v EUR

Vrsta predvidenih virov financiranja

2. dr2avni prora6un
3. Drora6un Mestne ob6ine Maribor
4. Drora6un Mestne ob6ine Mar+bor
5. druao

tem
10

(obveznovpisatiznesekl

DiSU

(obvezno vpisati pri6akovanznesek

lecificirati na iaaVi

Skupaj viri

Davenaitevilka:

8. Matiena §tevilka:

it. transakcijskega
raeuna:

, odprtpri

9. Odgovorna oz. kontaktnaoseba §ole ali doma za ueencein dijake v zvezi z vlogo:
Ime in

pNimek

, telefon

e-naslov

mobitel

10. Obvezne prilogek vlogi so:
(1)

razpis in programdodatnegaizobra2evanja (semtnarja,delavnice, posveta);

(v

kopija potrdilaa vplaeilu, potrdila o sprejemu v program aH prijavnice v program;

(3)

M

(5)

Datum

pobdilo oz. izjavo o aktivnem sodelovanju pri programu »Mladi za napredek Maribora« kot mentor ali koordinator 2obra2evalnih
dejavnosti,

izpolnjen
obrazecHav;

v kolikor je bobra2evanje 2e kvedeno oz. zakljueeno do prijave na javni razpis, je vlogi pobebno prito2itidokzila o plaetlu oz. sbdkih

(fotokopije
raeunov,
kplski...)

2ig

Ime in priimek
ter podpis odgovorne osebe

IZPOLNtTI
Z VEL}KIMITISKANEMICRKAM

JFR-hIMZ 2022-

OBRAZEC IZJAV
PRIJAVITELJ:
PROGRAM:

IZ JAVA

0 SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV, MERIL IN PREDLAGANEGA BESEDILA POGODBE TER
RESNIeNOSTI oz. VERODOSTOJNOSTI PODATKOV IN DOKAZIL

PotHujemo, da
_
sprejemamo pogoje tn medIa, navedene vjavnem ra4isu Mestne ob6ine Maribor za sofinanciranje programa »Maribor – mesto
znanja in ustvadalnosti< v letu 2022, it. 4102-438/2022,
so vse navedbe v prijavi resni6ne in ustrezajo dejanskemu stanju,
-

vse prilo2ene fotokopije ustrezajo originalu,

-

sogtagamo s predlaganim besedilom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokurnentacije.

Datum:

Zig

Podpis odgovorne osebe

(lzjavo je potrebno izpolnitiza prijave na vse toeke razpisa)

lz JAVA

o DRUGIH VIRIH SREDSTEV MESTNE OB6INE MARIBOR v LETU 2022

Potrjujemo1 da za izvajanje na ra4)is prijavljenega programa (oznaeiti ustrezno navedbo in izpolniti)
1. nlsmo prejeli nobenih drugih sredstev iz drugih virov Mestne ob6ine Maribor
2. smo prejeli sredstva iz drugih virov Mestne ob6ine Maribor, in steer (navesti vir, vigino in namen porabe prejetih sredstev}
3.

smo _ bomo zaprosili za dodelitev sredstev iz drugih virov Mestne ob6ine Maribor, in sicer (navesti naslov, na katerega je – bo

vloga posredovana)
Datum:

Zig

Podpis odgovorne osebe

(lzjavo je pobebno izpolnitiza prljave na vse toqkp La;pisa)

IZ JAVA

0 NEPROFITNOSTI
NA RAZPISPRIJAVLJENEGA PROGRAMA

Potdujemo I da je na razpis phjaMjen program neprofiten.

Datum:

Zig

Podpisodgovorneosebe

(lzjavo je pobebno izpolnitiza prijavena vse toeke razpisa, razen za 2.4. tcx:ko)

lz JAVA

o ZAGOTAVLJANJU MATERIALNIH, PROSTORSKIH IN KADROVSKIH POGOJEV ZAURESNI6EVANJE
RAZPIS PRIJAVLJENEGA PROGRAMA

NA

Potdujemo1 da zagotavljamomatehalne, pmstorske in kadrovske pogoje za uresni6evanje na razpis prijavljenegaprograrna.
Datum:

Zig

Podpis odgovome osebe

(lzjavo je pobebno izpolnitiza prijave na vse toeke razpisa, razen za 2.4. tdko)

lz JAVA

DA NA RAZPIS PRIJAVLJEN PROGRAM NI DEL REDNEGA IZOBRA2EVANJA UDELE2ENCEV

Potaujemo1 da na razpis prijavljenprogram za udele2ence ni del njihovega rednega izobra2evanja.

Datum:

Zig

Podpis odgovorneosebe

(lzjavo je potrebno izpolnibza prijavo na 2.3. in 2.4. toeko, za katero izjavo podplge gola aliWp_za

ueence in dijake, ki jo udeldenec obiskuje)
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VZORECPOGODBE

R-MIVTZ 2022-9

Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mati6na gtevilka: 5883369000, dav6na gtevilka:
12709590, ki jo zastopa 2upan Aleksander Saga ARSENOVIC) (v nadaljevanju:mestna ob6ina)
In

IZVAJALEC

/ UDELE2ENEC (v nadaljevanju: izvajalec)
dav6na gtevilka

naslov

, mati6na gtevilka/EMSO

ZAKONITI ZASTOPNIK (Ce je udele2enecmladoleten):
dav6na gtevilka

naslov

mati6na gtevilka/EM60

skI en eta
POGODBOO SOFINANCIRANJUPROGRAMA/PROGRAMOVV OKVIRU
PROGRAMA >MARIBOR - MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI€ V LETU 2022

1. 61en
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa/programov, navedenega/navedenih v 2, 61enute pogodbe, ki je

bil/so bili izbrani s sklepom, it.
, z dne
v postopku Javnega razpisa za sofinanciranje
programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«v letu 2022 (v nadaljevanju:javni razpis), objavtjenem
dne

2022 na spletni strani Mestne ob6tne Maribor,

2, 61en
Mestna ob6ina bo izvajalcu v letu 2022 zagotovila prora6unska sredstva za sofinanciranje programa/programov
najve6 v obsegu oziroma vigini, kotje navedeno v spodnji tabeli:
SOFINANCIRANJE

Mestne obeine Maribor v vi§ini
do najvee (EU

NAZIV PROGRAMA - toeka razpisa

SKUPAJ
lzvajalec se zavezuje, da bo program/programe iz tega elena pogodbe, ki so predmet sofinanctranja, izvedet v

skladu s prijavonajavni razpis in dolo6ilite pogodbe, in to najkasnejedo 30. 10. 2022,
Mestna ob6ina si prldr2uje pravico, da se s pogodbo dogovorjen obseg sredstev ustrezno zmanjga, de bo
ugotovljeno, da dogovorjenih sredstev ni mo2no zagotovtti v celoti

3,

61en

Mestna ob6ina bo izvajatcu nakazala sredstva za posamezni program/programe iz 2, elena te pogodbe 30, dan
po potrditvi kon6nega vsebinskega in finan6nega poro6ita o realizaciji programa/pngramov s strani skrbnice
pogodbe za mestno ob6ino, najve6

v vigini

(z besedo:
na transakcijski ra6un gtevilka

EUR (bruto),
evrov bruto),

Rok za oddajo kon6nega vsebinskega in finan6nega poro6ilao realizacijiprograrna/programovje 15, 11. 2022,
V kolikor je finan6na realizacija upravi6enih strogkov sofinanciranega programa ni2ja od pwotno predvidenih
upravi6enihstrogkov ob prijaviprograma, se naka2e ustrezno ni2jidele2 sredstev od pogodbenega zneska,

4. den
lzvajalec se po tej pogodbi zavezuje:

da bo program/programeizvedel v roku iz 2. elena te pogodbe,

da bo dodeljena prora6unska sredstva mestne ob6ine po tej pogodbi porabll namensko ter vodil
ra6unovodske evidence tako, da bo razvidno na prihodkovniin odhodkovni strani, da gre za sredstva
Mestne ob6ine Maribor

da bo mestni ob6ini posredoval vsebinsko/a in finan6no/a poro6ilo/a o realizaciji programa/programov,
kot to izhaja iz 3. elena,

da bo pri vseh javnih objavah o izvedenihprogramih,ki so predmet te pogodbe, oz. pri vseh drugih
oblikahjavnega nastopanja v zvezi z njimi, navajal, da je soflnanctran s sredstvi mestne ob6ine,

da mestno ob6ino obvesti o vseh dejstvih oziroma okoligeinah, ki so pomembne za izvajanje te pogodbe,

5. elen
Mestna ob6ina ima pravico izvrgiti nadzor nad izvajanjemte pogodbe in nad namensko porabo dodeljenih
sredstev kadarkoli, z vpogledom v dokumentacijo in v obra6un strogkov, lzvajalec mora na zahtevo mestne
ob61ne omogo6iti nadzor,

6. den
Mestna ob6ina lahko odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca vra6iloie vseh prejetlhprora6unskih sredstev s

strani financerja skupaj z zakonitimizamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vra6ila, de na
podlagi nadzora ali iz predlo2enega poro6ila ugotovl:

da je izvajalec nenamensko porabil prejeta sredstva,
ni izvedel odobrenih programov,

da izvajalec ni izvedelprograma po obsegu in kakovosti, koI je bil prijavljen na javni razpis in je dolo6en

v tej pogodbi,

de se iz poro6ilao porabi prora6unskih sredstev ugotovinepravilnaporaba sredstev,
de izvajalec kako druga6e ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe,
da je pridobil sredstva na podlagi neresni6nih podatkov
de mestni ob6ini ne omogo6i nadzora Bzprejgnjega 61enate pogodbe

7, den
Pogodbeni stranki sta zavezani k do12nemuravnanju glede prepre6evanja korupcije, pri 6emer izrecno veljajo
dolo6be 1, odstavka 14. elena Zakona o Integritetiin prepre6evanju korupcije, da je pogodba ni6na, de DkdO v
imenu ali na raeun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa aH organizacye iz javnega
sektorja obljubi, ponudi ali da kakgno nedovoyeno koristza.
pridob}tev posla ali

za sklenitev posla pod ugodnejgimipogoji ali
za opustitev do12nega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

za drugo ravnanje ali opustitev,s katerimje organu ali organizacijiiz javnega sektorja povzro6ena gkoda
alije omogoeena pridobitevnedovoljene koristipredstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
izjavnega sektorja, dmgi pogodbeni stranki aHnjenemu predstavniku, zastopniku, posrednlku«, (ZintPK,
Uradn} list RS, it. 69/2011-UPB2)

8. 61en
za izvajalca in Tatjana gtelcer za rnestno ob6ino.

Skrbnika te pogodbe sta
2

9. 61en
Vse morebitne spremembe te pogodbe bosta pogodbeni strani urejaliz aneksi k pogodbi,

10, 61en
Morebitna spore iz te pogodbe bosta pogodbeni strani regevali sporazumno, de sporazum ne bo mogoe, pa pred
stvarno pristojnim sodi96em v Mariboru

11. 61en
Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran en (1) izvod, Pogodba za6ne veljati
z dnem podpisa obeh pogodbenih strani

gtevilka: 4102-438/2022

IZVAJALEC / UDELE2ENEC

IVIED I INf\ L/DLflINf\ fVlf\r\IDL/r\

Aleksander Saga ARSENOVIC)

2UPAN

ZAKONITI ZASTOPNIK

Datum podpisa:
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