
Naziv prijavitelja:

Davčna številka:

Matična številka:

Pravnoorganizacijska oblika:

Naslov: Hišna št.:

Pošta: Poštna št.:

Spletna stran:

Naslov: Hišna št.:

Poštna št.: Pošta:

Transakcijski račun: SI56                                    

Naziv banke in ekspozitura:

Naslov banke (ulica, kraj):

Ime: Priimek: Funkcija:

Ime: Priimek:

Telefon: Mobilni telefon:

E-pošta:

Organizacija

Naslov za vročanje

Podatki o TRR računu

Odgovorna oseba

Kontaktna oseba

Javni razpis za podporo vključevanju mladih v pripravo novih programov v mladinskem sektorju v
Mestni občini Maribor v letu 2022 (oznaka: JR-MLADI-NP/2022)
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SPLOŠNI DEL - JR-MLADI-NP/2022
Status prijavitelja

Navedite

Leto ustanovitve

Število članov

Naziv programa

(opredelite lokacijo izvedbe: navedite eno ali več četrtnih skupnosti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM), v katerih se bo izvajala priprava
programa)

Lokacija priprave programa

Seštevki

Prijavitelj imam status nevladne organizacije v mladinskem sektorju

društvo 

zasebni zavod 

zadruga 

ustanova 

drugo 

Podatki o predlogu za pripravo programa 

Vodja/-e aktivnosti za pripravo programa in pripravljavci programa 

(pripravljavci programa morajo biti mladi – osebe od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti) 

Zap.
št.

Ime in
priimek 

Starost Vloga pri
pripravi
programa1

Oblika dela:
1. redno
2. delo po
pogodbi
3. javno delo
4.
prostovoljsko
delo
5. drugo
(navedite) 

Predvideno
št.
ur dela za
pripravo
programa  

Bruto
urna
postavka
za delo 

Skupen
znesek za
delo pri
pripravi
programa 

Izkušnje z
mladinskim
delom2

Mladinska
organizacija
/
organizacija
za mlade
pri kateri so
bile
pridobljene
izkušnje
z
mladinskim
delom3

Čas trajanja
pridobivanja
izkušenj
z
mladinskim
delom4

1.

1(vodja aktivnosti /pripravljavec)
2(opišite vrsto in način dela)
3v primeru prostovoljskega dela vpišite ocenjeno vrednost ure prostovoljskega dela, pri tem upoštevajte 21. člen Pravilnika o področjih
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).
4navedite leto, začetni in končni mesec trajanja pridobivanja izkušenj pri posamezni organizaciji iz levega stolpca, primeri:

- januar-avgust 2021 pri Organizaciji v mladinskem sektorju
- januar-marec 2021 in maj-oktober 2021 pri Organizaciji v mladinskem sektorju
- od januarja 2021 – (v teku)
- itd.

Predvideno št. ur dela za pripravo programa 

Znesek za delo za pripravo programa 

Da 

Ne 

Sodelovanje s partnerskimi organizacijami 
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(POZOR: v kolikor nimate statusa nevladne organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, potrebujete sodelovanje z vsaj eno
organizacijo, ki ima navedeni status)

Opredelite sodelovanje s partnerskimi organizacijami pri izvajanju aktivnosti za pripravo programa

Zap. št. Naziv partnerske
organizacije 

Natančna opredelitev skupne
aktivnosti 

Obdobje trajanja skupne
aktivnosti od 

Obdobje trajanja skupne
aktivnosti do 

1.
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VSEBINSKI DEL - JR-MLADI-NP/2022

(označite enega ali več ciljev)
Izberite evropski cilj mladih na katerega se bo nanašala priprava programa

(opredelite ključni cilj programa, ki ga nameravate pripraviti, nato ga utemeljite s cilji strateških dokumentov in rezultati raziskave iz točke 2.2.
besedila razpisa)
(največ 2500 znakov)

Utemeljitev ključnega cilja novega programa s cilji strateških dokumentov in rezultati nacionalne raziskave o mladih

Spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med mladimi in graditi most med EU in mladimi, da bi ponovno pridobili zaupanje in

povečali participacijo. 

Zagotoviti enakost vseh spolov in spolno občutljive pristope na vseh področjih življenja mladih. 

Omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo. 

Zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do zanesljivih informacij, podpirati njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij ter njihovo

vključevanje v konstruktivni dialog. 

Doseči boljše duševno zdravje in odpraviti stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem in tako spodbujati socialno vključenost vseh mladih. 

Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale, da izpolnijo svoje potenciale na podeželju. 

Zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki vodijo do kakovostnih delovnih mest za vse mlade. 

Povezati in izboljšati različne načine učenja z namenom opremiti mlade za soočanje z izzivi stalno spreminjajočega se življenja v 21. stoletju. 

Okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe. 

Ustvariti družbo, v kateri so vsi mladi okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni ustvarjati spremembe v svojem vsakdanjem življenju. 

Zagotoviti vsem mladim enak dostop do mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov in s tem graditi družbo, ki temelji na evropskih

vrednotah in identiteti. 

Izvedba aktivnosti za pripravo programa 

Zap. št. Naziv aktivnosti
za pripravo
programa 

Kvalitativni
cilji
aktivnosti 

Kvantitativni
cilji
aktivnosti 

Metode za
dosego
ciljev
aktivnosti 

Št. ur za
izvedbo
aktivnosti 

Obdobje trajanja
aktivnosti
v letu 2022 od
(predvideni
datumi) 

Obdobje trajanja
aktivnosti
v letu 2022 do
(predvideni
datumi) 

1.
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FINANČNI DEL - JR-MLADI-NP/2022

Navedite predvidena sredstva posameznih virov za pripravo programav letu 2022
Predvideni prihodki za pripravo programa

*Drugi sofinancerji

(v tabeli čim bolj natančno navedite vse predvidene odhodke za pripravo programa glede na posamezne finančne postavke in obvezno opredelite,
kateri od sofinancerjev bo predvidoma pokril določeno postavko; če se za posamezno postavko predvideva dva ali več sofinancerjev, naj bo jasno
opredeljeno kolikšen strošek krije posamezni sofinancer)

Predvideni odhodki za pripravo programa

Prijavnemu obrazcu obvezno priložite:

- podpisano in ožigosano izjavo prijavitelja.

FINANČNA KONSTRUKCIJA 

Predvideni viri za izvedbo projekta Znesek v € % 

MOM – Urad za kulturo in mladino 

Vrednost prostovoljskega dela 

*Drugi sofinancerji 

Skupaj 100% 

Zap. št. Predvideni viri za pripravo programa Znesek v € 

1.

Finančni prihodki skupaj 

Zap. št. Predvidena struktura odhodkov
za pripravo programa
po posameznih finančnih postavkah 

Vrednost v letu
v 2022 (€) 

Predviden sofinancer za
posamezno postavko
(opredelite strošek za
posameznega sofinancerja) 

1.

Finančni odhodki skupaj 
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IZJAVA - JR-MLADI-NP/2022

S podpisom in žigom na tem obrazcu potrjujem, da sem seznanjen in soglašam:

Izjavljam, da osebe, ki izvajajo program, niso:

Kraj in datum:
Žig:

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

V primeru, da prijave ne podpiše odgovorna oseba oz. zastopnik, je potrebno priložiti overjeno pooblastilo podpisniku za podpis prijave na
razpis in pogodbe o sofinanciranju.

OBVEZNA IZJAVA PRIJAVITELJA 

s pogoji za kandidiranje na javnem razpisu; 

z merili za izbor programov; 

z vzorcem pogodbe o sofinanciranju; 

z drugimi sestavinami in zahtevami razpisne dokumentacije. 

Izjavljam, da izpolnjujemo vse splošne in posebne pogoje javnega razpisa.

Izjavljam, da proti zakonitemu zastopniku ali organizaciji, ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo

prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.

posamezniki, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 

posamezniki, ki so bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

posamezniki, zoper katere je vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah na javni razpis, resnični in ustrezajo dejanskemu stanju,

vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.

Izjavljam, da dovoljujem objavo, obdelavo in hranjenje osebnih podatkov iz prijave z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov

razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM), skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja

(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 in 7/18) in Zakonom o

varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

V primeru, da uporabljam osebni elektronski naslov za komuniciranje v imenu prijavitelja, dovoljujem MOM uporabo osebnega

elektronskega naslova za posredovanje informacij in obvestil na področju mladinskih dejavnosti v Mariboru.

Izjavljam tudi, da nimamo omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –

uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

V skladu z razpisnimi pogoji soglašam s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev, ki nam bodo odobrena na

podlagi javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb MOM.

Izjavljam, da stroškov in izdatkov, ki jih bomo uveljavljali za sofinanciranje programa s strani MOM, ne bomo uveljavljali pri kateremkoli

drugem sofinancerju.

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem, da nimamo neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOM.

Izjavljam, da lahko Urad za kulturo in mladino MOM pri navedenih sofinancerjih preveri navedena dejstva oziroma pozove prijavitelja,

da priloži ustrezna dokazila.
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