MESTNA OBČiNA MARIBOR

Številka: 41001-153/2019-7
Datum: 15.2.2019

Na podlagi 21. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS, št. 42/10
in 21/18-ZNOrg), 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 pričetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih
dejavnosti v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021 - nevladni in nepridobitni
mladinski centri

1. S tem sklepom odločam o začetku postopka za izbiro programov mladinskih centrov, ki jih
bo Mestna občina Maribor sofinancirala v obdobju od leta 2019 do leta 2021. Izbira
sofinanciranih
programov se izvede z izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021- nevladni in
nepridobitni mladinski centri.
Objavi se besedilo razpisa, ki je priloga tega sklepa. Z besedilom razpisa so natančneje
opredeljene vrste oz. področja programov, ki se z razpisom sofinancirajo, 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.
Objava javnega razpisa se najavi v Uradnem listu RS, besedilo javnega razpisa s
prijavnim obrazcem in razpisno dokumentacijo se objavi na spletni strani Mestne občine
Maribor.
2. Objava se izvede 22. 2. 2019, javni razpis bo odprt do 22. 3. 2019.
3. Razpisna sredstva so določena okvirno, dokončno pa bo razpisni znesek tega
razpisa določen s sklepom po sprejetju proračuna za leto 2019. Okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev za programe v letih 2020 in 2021 se predvideva v obsegu
sredstev za leto 2019, določena pa bo po sprejetju proračunov Mestne občine
Maribor za 2020 in 2021.

4. V obdobju razpisnega sofinanciranja

se omeji število sofinanciranih

mladinskih

centrov (do osem).
5. Naloge razpisne komisije v izvedbi razpisa iz tega sklepa so opredeljene v sklepu o
imenovanju razpisne strokovne komisije št. 41001-153/2019-3.
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6. Postopek izvedbe razpisa do izdaje odločb, skladno z določbami 21. do 25. člena
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, vodi Urad za kulturo in mladino.
Vodja urada odloči o izbiri sofinanciranih programov na predlog komisije, odločbe z
zneski sofinanciranja za 2019 bodo izdane po sprejetju proračuna za leto 2019. O
morebitnih pritožbah odloči župan.
7. Razpis se izvede kot elektronski razpis z uporabo in modificiranjem aplikacije skladno z
določbami pogodbe št. 38500-3/2018-2 (Pogodba o vzdrževanju aplikacije e-razpisi ter
zagotavljanju podpore pri objavi, spreminjanju in izvajanju javnih razpisov za leto 2019).

Sklep začne veljati z dnem njegove izdaje.

Aleksander Saša ARSENOVIČ
ŽUPAN
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Posredovati:
predsedniku in članicama razpisne komisije
Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor

Priloga:
besedilo razpisa

