
Na podlagi 219. elena Pravilnika o postopkih za izvrgevanje proraeuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
it. 50/07. 61/08, 99/09 - ZIPRS1011. 3/13, 81/16, 11/22), 17. elena Zakona o iportu (Uradni list RS, it.
29/2017, 21/2018-ZNOrg, 82/2020, 150/2020), 26. elena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti
izvajalcev letnega programa !porta v Mestni obeini Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/21, 24/21 popr. in
30/2 1 ) in Statuta Mestne obeine Maribor (MUV, it. 10/201 1, s spremembami) objavlja Mestna ob6ina Maribor,
Ulica heroj a Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanj u: MOM)

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov Letnega programa !porta v MOM za leto 2022 – iolska iportna
tekmovanja

1. POMENI IZRAZOV, ki so povzeti po Odloku o izbiH in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega
programa gporta v Mestni obeini Vlaribor (MUV, it. 21/1 9, 25/19, 24/21, 24/2 1 popr. in 30/2 1 ) so:

letni program iporta v MOM (v nadaljnjem besedilu: LPg) je program, s katerim se doloei izvajanje
nacionalnega programa gporta v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o gportu (v
nadaljnjem besedilu: Zgpo-1 ), ki ga sprejme Mestni svet MOM,

javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPg (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis,
ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o zaeetku postopkajavnega razpisa za izbiro in sofinanciranje
izvajanja LPg (v nadaljnjem besedilu: sklep o zaeetku postopka razpisa). s katerim se doloei predmet
sofinanciranja, predviden obsegjavnih sredstev, cilje, ki se jih da doseei z razpisom in besedilom razpisa,

izvajalec letnega programa iporta v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, Cigar dejavnost
je na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranj udejavnosti izvajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini
Maribor (MUV. it. 21/19, 25/19, 24/2 1, 24/21 popr. in 30/2 1)izbrana na razpisu in mu MOM sofinancira
dejavnost in uporabo prostora vjavnih in ostalih gportnih objektih,

dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno
enoto sofinanciranja programov. ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,

javni gportni objekti in povrgine za gport v naravi so gponni objekti, ki so dr2avna lastnina ali lastnina
lokalnih skupnosti ter se lahko pove2ejo v mre20,

uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih iportnih objektih in povrginah za gport v naravi ter
ostalih gportnih objektih in se podrobneje opredeli z LPg,

iolska iportna tekmovanja so del dodatne ponudbe osnovne ali srednje Mole. Tekmovanja so nadgradnja
rednega pouka, so povezovalni element med ueenci, ueitelji in stargi ter med golo, odgovornimi za gport na
lokalni ravni, £portnimi drugtvi in pano2nimi zvezami. Namenjena so tako ueencem in dijakom, vkljueenim
v redni proces treniranja, kot vsem tistim, ki jim ukvarjanje s gportom ge ni ena od 2ivljenjskih vrednot.

- Izvedbeni nadrt nacionalnega programa :porta: je dokument. ki sledi nacionalnemu programu gporta
in omogoea njegovo uspegno in ueinkovito izvajanje -
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/N41ZS/DokumentMDirektorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-
sport/202 1 /lzvedbeni-nacrt-nacionalnega-programa-sporta-v-Republiki-Sloveni,ii-20 1 4-2023 .pdf).

- Informator – je publikacija Zavoda za gport RS Planica, ki opredeljuje gportne programe ter naein izvajanja
in uresnieevanja ciljev gportnih programov (Mali son6ek, Zlati soneek. Krpan, Naueimo se
plavati, golska gportna tekmovanja in prireditve.

2. PREDMET RAZPISA

Predmetjavnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranj e Letnega programa §porta v MOM za leto 2022
– golska §portna tekmovanja.
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Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje Letnega programa gporta v MOM za leto 2022 – golska gportna
tekmovanj a.

Premo2enjska korist, ki jo bodo vlagatelji prej eli na podlagi predlogov za ta razpis v obliki denarnih sredstev,
mora biti v celoti namenjena v dobro konenih uporabnikov.

Programi gporta izvajalcev Letnega programa gporta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Sofinancirani iwajalci v vseh programih !porta otrok in mla(line so do12ni brezpla&no vklju&evati v
svoje programe socialno ogro2ene otroke.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresni&nih podatkov, bo vloga zavrnjena.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresni&nih podatkov, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev ali krgenje pogodbenih dolo&il, bo moral izvajalec vrniti prejeta sredstva z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

& Sofinanciranje programov

Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki
so za vsako podroeje. program, podprogram oz. dejavnost predvideni s tem razpisom. Odlokom o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti iwajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor (MUV, it. 21/19. 25/19.
24/2 1, 24/2 1 popr. in 30/2 1) in Informatorjem .

Sofinancirali se bodo izkljueno programi oz. dejavnosti, ki imajo zakljuZeno nnanzno konstrukcijo, kar
pomeni. da morajo biti predvideni odhodki (izdatki oz. strogki) enaki predvidenim prihodkom (prihodki so
segtevek vseh prejemkov vlagatelja skupaj z zaproienimi sredstvi MOM oz. obeinski proraeun). Zakljueena
finanena konstrukcija pomeni. da ima vlagatelj za posamezen program oz, dejavnost zagotovljene finanene
vire za izvedbo. pri eemer dodeljena sredstva MOM za posamezen program oz. dejavnost ne smejo biti vigja
od razpisanih sredstev.

lzvajalec program% ki je izbran za izvajanje LPg – golska gportna tekmovanja. je do12anjavno objaviti izraeun
cene programa. za katerega izvajanje prejemajavna sredstva ( 1. odst. 3 1 .el. Z£po-1 ). Programi, ki so v celoti
financirani iz javnih sredstev so za uporabnika brezplalni.

Volontersko delo mora bid v vlogi na Javni razpis opredeljeno v finaneni konstrukciji prijavnega obrazca
posamezne dejavnosti . Upravieen stroSek za uveljavljanj e volonterskega dela je povraeHo stroSkov, skladno s
31. elenom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS. it. 10/1 1, 16/1 1 – popr. in 82/ 1 5). ki ga prijavitelj izkazuje
na predpisanem obrazcu v polletnih Poroeilih.

Strokovni delavci, ki imajo z izvajalcem LPg sklenjeno poslovno razmerje ali redno delovno razmerje, ne
morejo u veljavljat i volonterskega dela,

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. lzvajalcu se na podlagi pogodbe in vlo2enega
zahtevka odobri erpanj e vseh dodeljenih sredstev na razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sredstev
se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob oddaji vsakega zahtevka.
lzplaeilo po posamezr\em zahtevku lahko predstavljajo najvee do 100 % upravieenih strogkov.

Rok za predlo2itev zadnjega e-zahtevka za obdobje od 1.1. do 30.11.2022 je 8. december 2022, razen za
tekmovanj a izvedene v decembru 2022, kjer je rok za predlo2itev e-zahtevka najkasneje do 15.1.2023.

Zakljuino vsebinsko poroeilo za obdobje od 1.1. do 3 1.12.2022. ki vsebuje raeunovodske izkaze s pojasnili in
poroeilo o uresnieevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem letu, morajo izvajalci
pristojnemu organu posredovati do 31. marca prihodnjega leta, razen ee novi veljavni zakonski predpis ne
ureja drugaee.
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3. OKVIRNA vrSINA SREDSTEV ZA IZVEDBO SOLSKIH SPORTNrH TEKMOVANJ

MOM si pridr2uje pravico do spremembe okvirne vigine sredstev, v primeru, da se razpolo21jiva sredstva
spremenijo v proraeunu oziroma rebalansu proraeuna MOM za leto 2022.

Okvirna skupna viiina predvidenih razpisanih sredstev znaga 28.000,00 evrov, in sicer:
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4. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:

gportna drugtva in gportne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
gportna drugtva in gportne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Mad2arskem;
zavodi za gport po Zakonu o gportu (Z£po-1);
pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v gportu v Republiki Sloveniji;
ustanove, ki so ustanovljene za spio§no koristen namen na podroeju gporta, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove;
zavodi s podroeja vzgoje in izobra2evanja, ki iwajajojavno veljavne programe;
samostoj ni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanj e dejavnosti v gportu v Republiki Sloveniji;
zasebni gportni delavci.

gportna drugtva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in podroeij letnega programa
gporta.

Ne glede na prejgnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju iportnih programov (I. toeka prvega
odstavka 6. elena Zakona o iportu) prednost pri izvajanju letnega programa iporta, gportna drugtva in gportne
zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s podro6ja vzgoje in izobra2evanja, ki izvajajo javno
veljavne programe.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih gportnih objektih in
ostalih !portnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splogne pogoje:

so registrirani za izvajanje dejavnosti v §portu,
imajo sede2 oziroma stalno prebivaliiee v MOM in delujejo za obmoeje MOM najmanj dve leti,
imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresnieevanje na razpis prijavljenih programov
in izvajajo programe gporta s svojimi strokovnimi kadri,
ima gportno drultvo urejeno zbirko elanstva in udele2encev programov, druge statusno pravne oblike pa
zbirko udele2encev programov,
nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb,
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zagotavljajo izvedbo programov gporta v skladu z naeeli trajnostnega razvoj a do ljudi in narave,
izpolnjujejo druge pogoje, doloeene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor. LPg, pogoji
opredeljenimi v Informatorju ter to razpisno dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejgnjega odstavka in se mu sofinancira
dejavnost iz proraeuna IVIOM

Izvajalec mora pri prijavi na javni razpis izpolniti osnovne obrazce (Rl, R2 in R3) in predlo2iti naslednje
skenirane dokumente:

obrazec Rl (Podatki o izvajalcu gportnega programa),
obrazec R2 (Izjave o sprejemanju pogojev razpisa),
obrazec R3 (Dokazila in priloge – Temeljni akt prijavitelja, Odloeba upravne enote Maribor, Odloeba o
javnem interesu – v kolikor jo je izvajalec pridobil),
pogodbo s koncesionarjem javnih gportnih objektov oziroma drugo pogodbo z upravljalcem / lastnikom
objektov oz. izjavo o uporabi lastnih prostorov, ki vsebuje ceno uporabe oz. najema objekta na uro in je
veljavna za razpisano obdobj e.
pogodba s strokovnim kadrom. ki vsebuje urno postavko in je veljavna za razpisano obdobje.
dokazila o usposabljanj u v zadnjih dveh letih, v kolikor se je usposabljal.
dokazilo o kategorizaciji strokovnega kadra. v kolikor je bil kategoriziran gportnik,
podpisana izjava zakonitega zastopnika gole oziroma pooblageene osebe s pooblastilom zakonitega
zastopnika. za sodelovanje na golskih !portnih tekmovanj ih (obvezno le zajesenski del tekmovanj).

5. PREDMET SOFINANCIRANJA IN POSEBNI PO(.OJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
gPORTA ZA VSE

I. Prostolasna iportna vzgoja otrok in mladine – 2.1.1.

A. Prostolasna iportna vzgoja iolskih otrok - 2.1.1.2

golska gportna tekmovanja za ioloobvezne otroke - Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplaenih dejavnosti osnovnoiolskih !portnih
tekmovanj v:

individualnih gportnih panogah: atletika-stadionska, atletika-kros. badminton, gimnastika. judo, plavanj e,
alpsko smueanje. deskanje na snegu. tek na smueeh. namizni tenis, Aah, streljanje in gportno plezanje.
kolektivnih gportnih panogah: nogomet, kolarka, odbojka. mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in
koiarka 3 na 3.

Nivoji sonnanciranja:

1 . Obeinska golska iportna tekmovanja:

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje organizacije tekmovanja najvee do viiine 20%
ad celotne vrednosti posameznega tekmovanja in za sofinanciranje izvedbe tekmovanja najvee do viSine
80% od celotne vrednosti posameznega tekmovanj a.

Upravieeni strogki tekmovanja so strogki strokovnega dela (organizacija tekmovanja) in drugi stroiki
neposredne izvedbe dejavnosti (strokovni kader za izvedbo tekmovanja, stroiki objekta, sodniiki strogki,
stroiki napovedovalca, prevoza. prijavnin, nagrad in priznanj).

gportna golska tekmovanja se bodo sofinancirala na podlagi zahtevka izvajalca, kateremu je potrebno v
aplikaciji prilo2iti ustrezen raeun ter druga dokazila kot so bilten in fotografij e, in sicer v roku 30 dni po izvedbi
posameznega tekmovanja.
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Posamezna tekmovanja se sofinancirajo v vrednosti najvee do 1.200 evrov.

2. Podroena golska gportna tekmovanja

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje sorazmernega dela vseh strogkov posameznega
tekmovanja, glede na gtevilo udele2encev iz osnovnih Bol v MOM. ki jih skladno z doloeili za sofinanciranje
golskih gportnih tekmovanj v Informatorju, ne sofinancira Zavod za gport RS Planica.

gportna golska tekmovanja se bodo sofinancirala na podlagi zahtevka izvajalca, kateremu je potrebno v
aplikaciji prilo2iti ustrezen raeun ter druga dokazila kot so bilten in fotografije, in sicer v roku 30 dni po iwedbi
posameznega tekmovanj a.

Posamezna tekmovanja se sofinancirajo v vrednosti najvee do 1.200 evrov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kundidiranje nujavnem razpisu•.

Na razpis se ]ahko prij avi vlagatelj, ki:

zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z
Zakonom o gportu (Z£po-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in strokovno usposobljenih
delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec 2e oddal vlogo za vpis v razvid na MIZ£,
vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevalajavne listine oz. diplome o
strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za doloeen ali
nedoloeen Cas, samostojni podjetnik, zasebni iportni delavec, gtudentski servis, volonterstvo);
zagotovi ustrezne sodnigke in druge strokovne delavce z licenco nacionalne pano2ne iportne zveze oz.
tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju oziroma z
vsakokratno novo izdajo te publikacije;
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti. na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti;
prilo2i podpisano izjavo zakonitega zastopnika gole oziroma poobIageene osebe s pooblastilom zakonitega
zastopnika, za sodelovanje na golskih gportnih tekmovanjih (obvezno le zajesenski del tekmovanj );
prilo2i poroeilo oz. bilten za ie izvedeno tekmovanj e pomladnega dela golskega leta 202 1/2022.

B. Prostolasna :portna vzgoja mladine – 2.1.1.3.

ae golska iportna tekmovanja za mladino - Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in iwedbe brezplaenih dejavnosti golskih gportnih tekmovanj v:

individualnih gportnih panogah: atletika-stadionska, badminton, alpsko smueanje, deskanje na snegu,
streljanje, gportno plezanje.
kolektivnih iportnih panogah'. nogomet, kogarka, odbojka, odbojka na rnivki, rokomet.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje organizacije tekmovanja najvee do viline 200/o
od celotne vrednosti posameznega tekmovanja in za sofinanciranje izvedbe tekmovanja najvee do viiine
80% od celotne vrednosti posameznega tekmovanja, pri eemer so upravieeni strogki tisti stro§ki izvedbe
fekmovanj, ki jib skJadno z doloei Ji za sofinanciranje io]skin gportnih fekmovanj v Informaforju, ne
sofinancira Zavod za iport RS Planica.

£portna golska tekmovanja za mladino se bodo sofinancirala na podlagi zahtevka izvajalca, kateremu je
potrebno v aplikaciji prilo2iti ustrezen raeun ter druga dokazila kot so bilten in fotografije, in sicer v roku 30
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dni po izvedbi posameznega tekmovanj a.

Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti najvee do 1.200 evrov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjwati vlagatetji za kcmdidiranje na javnem rawisu:

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:

zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z
Zakonom o gportu (Z£po-l) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in strokovno usposobljenih
delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec 2e oddal vlogo za vpis v razvid na MIZg,
\'’pis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevalajavne listine oz. diplome o
strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo o opravljanj u strokovnega dela (zaposlitev za doloeen ali
nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski servis. volonterstvo);
zagotovi ustrezne sodnigke in druge strokovne delavce z licenco nacionalne pano2ne iportne zveze oz.
tekmovanja iwedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju oziroma z
vsakokratno novo izdajo te publikacije;
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejarIja. ki se preganja po uradni do12nosti. na nepogojno kazen zapora v trajanj u
vee kot gest mesecev:
ima ustrezno. zakljueeno in realno nnaneno konstrukcijo dejavnosti;
prilo2i podpisano izjavo zakonitega zastopnika gole oziroma pooblageene osebe s pooblastilom zakonitega
zastopnika, za sodelovanje na golskih gportnih tekmovanj ih (obvezno le zajesenski del tekmovanj );
prilo2i poroeilo oz. bilten za 2e izvedeno tekmovanje pomladnega dela iolskega leta 202 1/2022.

6. MERILA ZA IZBOR PODROeIJ, PROGRAMOV, PODPROGRAMOV IN DEJAVNOSTI

Merila za izbor programov oz. dejavnosti so opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti
izvajalcev letnega programa !porta v Mestni obeini Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/21, 24/21 popr. in
30/2 1 )

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomoejo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki
izpolnjujejo vse pogoje za razpisno podroeje sofinanciranja. so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji za razpisano podroej e.

Merila so vsebinska. C)cenjuje se upravieenost, kakovost in realnost programa ali dejavnosti.

Navedba vrste meril. s pomoejo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splogne in posebne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev. naein njihove uporabe in pomen posameznih meril. se nahajajo v razpisni dokumentaciji
za razpisano podroeje.

7. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022, razen za prireditve in tekmovanj a izvedene
v decerr\bru 2022.

8. NAeIN PREDLO2ITVE IN ROK ZA PREDLO2ITEV VLOG

Vloga mora bill najprej v celoti izpolnjena in oddana v e}ektronskem sistemu (e-Razpis). Nato mora bid
natisnjen kontrolni obrazec s podatki o viogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe (zakoniti
zastopnik oziroma poobla:lena oseba z overjenim pooblastilom zakonitega zastopnika) vlagatelja in
2igosan, poslan po pogti, skladno z besedilom te toeke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti prilo2ene v
e-Razpis v skenirani obliki.
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Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
gteje kat formalno popolna in vsebuje:

pravilno izpolnjen wPrijavni obrazec MOM« v e-Razpisu;
pravilno izpolnjen wObrazec vloga« v e-Razpisu;
izjave, oddane preko e-Razpisa;
obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
v celoti izpolnjen prijavni obrazec v slovenskem jeziku;
prijavljen program oz. dejavnost na vsebinsko ustreznem obrazcu s pravilno izbranim podprogramom;
v roku in na naein poslano vlogo, ki je doloeen v tej toeki besedila razpisa.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, kontrolni obrazec s podatki o
vlogi pa ne bo poslan po pogti na naein, opredeljen v tej toeki, bo zavr2ena.
Prav tako bo zavriena vloga, ki bo poslana le po redni pogti in ne bo vsebovala izpisanega kontrolnega
obrazca

Pri izpolnjevanju bodite nataneni in kolikor je mogoeejasni.

Vlagatelji morajo 2igosani in podpisani kontrolni obrazec s strani zakonitega zastopnika oziroma
pooblaleene osebe s pooblastilom zakonitega zastopnika, oddati izkliueno pa poSti kot priporoleno
poXili ko z wObrazcem ovojnica« na naslov: Mestna oblina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor. s pripisom »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS gPORT 2022 – gOLSKA gPORTNA
TEKMOVANJA« in sicer najkasneje do vklj ueno 25.8.2022 (velja datum pogtnega 2iga).

Vloge, ki ne bodo oddane pravoeasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opreml,jene z wObrazcem ovojnica«
komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene poiiljatelju.

9. DATUM ODPIRANJA VLOG, ODDANIH po POgTI
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Prieelo se bo 30.8.2022 in ne bo javno.

Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavIja popoInost vlog glede na to, de so biff predlo2eni vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala. da vlogo dopolnijo v roku 8 dni

10. ODLOeANJE v POSTOPKU RAZPISA IN OBVEgeANJE o IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavr2enih vlogah na razpisanih podroejih
z odloebo odloeila s strani 2upana pooblageena oseba, o prito2bi zoper to odloebo pa 2upan MOM. Merila za
izbor programov so doloeena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
£porta v Mestni obeini Maribor (MUV, it. 21/1 9, 25/19. 24/2 1 in 24/2 1 popr. in 30,/2 1 ). Prito2ba glede izbora
meril v okvirujavnega razpisa ni mo2na.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi lasa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti
vloge

ZavrZene bodo vloge/obrazci. ki:

ne bodo poslane v roku in na naein (razen glede formata ovojnice), ki je doloeen v 8. toeki besedila tega
razp ls&
bodo predlo2ene na drug naein (npr. po faksu ali elektronski pogti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na
drugi nasJov,
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),
ne bodo prijavljeni na vsebinsko ustreznem obrazcu s praviIno izbranim podprogramom.
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Zavrnjene bodo vloge/obrazci:

tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, doloeenih v besedilu javnega
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano podroeje,
ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
pri katerih komisija ugotovi navajanje neresnienih podatkov,
pri katerih komisija ugotovi drobljenje vadbenih skupin iste starostne kategorije na vee dejavnosti, kot se
dejansko izvajajo,
ki se bodo v okviru dopolnitev spreminjali v nasprotju z navodili za dopolnitev.

Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal odloebe o sofinanciranj u programov in o uporabi prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, drugih gportnih objektov v lasti MOM ali ostalih iportnih objektov.

MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestiIa o sofinanciranih programih Letnega programa gporta za leto
2022, v roku 8 dni po zakljueku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi odloebe sklene pogodba. Seznam izvajalcev za izvajanje dejavnosti se objavi na
spletni strani MOM. ]zvajalci morajo v svoj ih komunikacijskih sredstvih s elani in drugimijavnostmi, v pisnih
in elektronskih oblikah navajati. da program sofinancira MOM.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v
podroeju Javni razpisi, Javni rdzpisi-iport. kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo. elektronsko oddajo in natisnejo
kontrolni obrazec s podatki o vlogi, ki ga pogljejo priporoeeno po redni pogti .

12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vpra£anja v zvezi z razpisom lahko zastavite po e-pogti: sport({{>nlaribor.si

MARIBOR
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