MESTNA OBČINA MARIBOR
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Ul. heroja Staneta 1,
Maribor

O B V E S T I L O O S P R E M E M B I R AZ P I S N E D O K U M E N T A C I J E
Mestna občina Maribor je dne 29. 12. 2017 na svoji spletni strani objavila Javni razpis
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2018 – manjši
in večji projekti (JPR-MD-2018), kamor je priložila tudi razpisno dokumentacijo in
vzorec pogodbe.
V skladu z Navodili o izvrševanju proračuna za leto 2018 ter zaradi večje jasnosti
besedila je Urada za kulturo in mladino popravil vzorec pogodbe. Spremenjeno
besedilo nadomesti prvotni obrazec, ta je kot del razpisne dokumentacije dostopen na
spletni strani MOM in v spletni aplikaciji. V obrazcu pogodbe je spremenjeno in
popravljeno naslednje:
- 5. čl., 4. odst. se spremeni tako, da se glasi:
MOM lahko izvajalcu izplača del pogodbenega zneska tudi pred zaključkom projekta za
stroške, ki nastajajo izvajalcu v času priprave izvedbe projekta. Tako izplačilo ne more biti
večje od 70 % celotne pogodbene vrednosti, izvajalec pa mora ob izstavitvi e-zahtevka za
delno plačilo posredovati Uradu za kulturo in mladino tudi poročilo o stanju pripravljenosti
projekta ter dokazila o že nastalih stroških in obveznostih izvajalca.
- 9. čl. se spremeni tako, da se glasi:
MOM se obvezuje, da bo izvajalcu nakazala sredstva iz 2. člena te pogodbe pod pogoji,
kot so opredeljeni v tej pogodbi, 15. dan od prejema e-zahtevka na MOM ter vsebinskega
in finančnega poročila o izvedbi oziroma poročila o stanju pripravljenosti projekta. V
primeru prejetja nepopolnega poročila o izvedbi projekta oz. poročila o stanju
pripravljenosti projekta se rok plačila šteje od potrditve dopolnjenega poročila.
Prepozno oddanega e-zahtevka (po 30.11.2018) MOM ne bo poravnala, ne glede na
izpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti izvajalca.
Pogodbena sredstva bo MOM nakazala na transakcijski račun izvajalca št.:
- 10. čl., 2. odst. se popravi tako, da se glasi:
Če izvajalec v primeru izplačila pogodbenih sredstev po določbah tretjega odstavka 5.
člena te pogodbe Uradu za kulturo in mladino do 31.1.2019 ne posreduje vsebinskega in
finančnega poročila o izvedbi projekta, niti tega ne posreduje v postavljenem roku po
opominu Urada za kulturo in mladino, se šteje, da projekta ni realiziral in je dolžan povrniti
MOM vsa že nakazana sredstva.
- 14. čl. se popravi tako, da se glasi:
Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo v primerih zahteve za vračilo sredstev iz
razlogov, navedenih v 10. in 13. členu te pogodbe vrnil nakazana sredstva MOM, v
primerih iz prve, druge in tretje alineje predhodnega člena tudi skupaj z zamudnimi
obrestmi, ki tečejo od dneva plačila izvajalcu, v roku 8 dni od dneva prejema zahtevka
pristojne službe MOM. Sredstva bo nakazal na TRR MOM št.: 01270-0100008403.

Prav tako so v razpisni dokumentaciji naslednji popravki:
- na str. 10 pod točko 7.1. Pogoji za sofinanciranje projektov se točka 2 pravilno
glasi:
Ocena nič (0) točk pri posameznem merilu ocenjevanja pomeni izključevalni kriterij ter
neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta, razen pri merilu 8 (osem) – Nadgradnja
projekta v letu 2019.
- na str. 12 se pri končnem besedilu pri Merilih za ocenjevanje manjših projektov
(7.1.1.) 6. stavek pravilno glasi:
…..preseganja zgornje omejitve višine sofinanciranja manjših projektov, se sofinanciranje
določi v deležu od 1.000 EUR.
- na str. 15 se pri končnem besedilu pri Merilih za ocenjevanje večjih projektov
(7.1.2.) 6. stavek pravilno glasi:
…..preseganja zgornje omejitve višine sofinanciranja večjih projektov, se sofinanciranje
določi v deležu od 5.000 EUR.
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