MESTNA OBČINA MARIBOR

Številka: 41001-80/2017-1
Datum: 5.5.2017
Na podlagi 21. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS, št. 42/10),
11. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS,
št. 47/11) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14)

izdajam

SKLEP
o začetku postopka in imenovanju razpisne komisije za izvedbo Javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leti 2017 in 2018 –
nevladni in nepridobitni mladinski centri

I.
S tem sklepom se začne postopek Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v
Mestni občini Maribor za leti 2017 in 2018 – nevladni in nepridobitni mladinski centri in imenuje
razpisna komisija.
Besedilo javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Mestne občine
Maribor in na spletnih straneh Mestnega mladinskega sveta Maribor.

II.
Imenujem razpisno komisijo v sestavi:
1. Dr. Andrej Naterer, predsednik;
2. Marja Guček, članica;
3. Simona Marinšek, članica.
Naloge razpisne komisije so:
 pregled in opredelitev ustreznosti vsebine razpisne dokumentacije,
 obravnava prijav oz. vlog, prispelih na javni razpis, v sklop katere sodi zlasti
ugotavljanje njihove pravočasnosti in popolnosti,
 ocenjevanje in vrednotenje prijav oz. vlog ter priprava vsebinskih pojasnil po
posameznih kriterijih javnega razpisa, na osnovi katerih komisija pripravi predlog o
izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje posameznega izbranega
programa,
 druge naloge, ki so natančneje opredeljene v Zakonu o javnem interesu v mladinskem
sektorju (22. in 23. člen) in Pravilniku o izvajanju Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (11., 13. in 16. člen).
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Člani komisije so kot posamezniki z ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnjami s področja
mladinskega sektorja imenovani v skladu s 3. odstavkom 11. člena Pravilnika o izvajanju
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.

III.

Javni razpis je odprt do 19. junija 2017.

IV.
Razpisna dokumentacija je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Razpisna dokumentacija je po objavi razpisa dosegljiva na Uradu za kulturo in mladino Mestne
občine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor (2. nadstropje) in na spletni strani občine
www.maribor.si.
Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi besedilo javnega razpisa, s katerim so natančneje
opredeljene vrste oz. področja programov, ki se sofinancirajo preko javnega razpisa, pogoji, ki
jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, način izbire upravičencev do sofinanciranja, merila
oz. kriteriji vrednotenja programov, okvirna vrednost razpisanih sredstev, okvirni roki in
odgovorne osebe za izvedbo postopka ter druge vsebine, potrebne za začetek in izvedbo
postopka.
V.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti – nevladni in nepridobitni
mladinski centri znaša 150.000,00 EUR.
Sredstva za leto 2017 se zagotovijo iz proračunske postavke 221208 Sofinanciranje
mladinskih dejavnosti in morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.
Sredstva za leto 2018 se zagotovijo iz proračunske postavke 221208 Sofinanciranje
mladinskih dejavnosti in morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.

VI.
Sklep začne veljati z dnem njegove izdaje.

Posredovati:
 predsedniku in članicama razpisne komisije
 Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor
V vednost:
 Kabinetu župana

