
ŽUPAN – sasa.arsenovic@maribor.si 

DIREKTOR MOM IN VODJA URADA ZA ŠPORT – boris.zeleznik@maribor.si  

 

 

Zahteva za takojšnjo ustavitev postopka »Javnega razpisa za sofinanciranje 

programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom 

Letnega programa športa v MOM za leto 2019«, ki ste ga objavili dne 22.3.2019, 

zaradi nezakonitega prirejanja in spreminjanja razpisne dokumentacije 
 

 

Po prijavi na javni razpis smo športna društva z ugotovila, da je Mestna občina Maribor v času prijave na 

javni razpis, od 22.3. do 19.4.2019, na nedovoljen in nezakonit način prirejala razpisno dokumentacijo 

(besedilo javnega razpisa, R2 – Izjavo o sprejemanju pogojev in več kot 15 programskih obrazcev. Na 

Mestni občini Maribor ste si dovolili prirejati javni razpis med tekom prijave na razpis, ne da bi športna 

društva s tem seznanili in bi nam vsem omogočili enake pogoje pri prijavi. 

 

Nezakonito prirejanje obveznega obrazca »R2 – Izjave o sprejemanju pogojev razpisa« 

Mestna občina Maribor je večkrat v časovnem obdobju od 10.4. do 19.4.2019 bistveno spremenila 

obvezen obrazec »R2 – Izjave o sprejemanju pogojev razpisa«, kar pomeni, da se na ISTI javni razpis kot 

kaže nismo vsa društva prijavila pod istimi pogoji. Kot dokaz prilagamo dve prilogi obrazca »R2 – Izjave o 

sprejemanju pogojev razpisa«, en je sprintan 10.4. in drugi pa ob koncu prijave 19.4.2019. 

 

Nezakonito prirejanje programskih obrazcev »Programi in projekti« 

V času prijave na javni razpis je Mestna občina Maribor večkrat v časovnem obdobju od 3.4. do 

19.4.2019 nezakonito spremenili več prijavni obrazcev, kamor smo društva prijavila svoje športne 

programe. V tem času je Mestna občina Maribor nezakonito, brez da bi obvestili društva, spremenila 

najmanj 16 obrazcev (2.4.1.1.1., 2.4.1.1.2., 2.4.1.2.1., 2.4.1.2.2., 2.4.1.2.3., 2.4.1.2.4., 2.4.1.3.1., 

2.4.1.3.2., 2.4.2.1., 2.4.3.1., 2.5.2.1., 2.5.2.2., 3.4.1., 3.5.1.1., 3.5.1.2. in 3.5.2.1.). Za vsa prirejanja imamo 

tudi dokaze. 

 

Nezakonito popravljanje in neobjavljanje besedila javnega razpisa 

Mestna očina Maribor je dne 5.4.2019 v Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019 neustreno objavila 

Popravek v javnem razpisu za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe 

prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2019, ki ni bil objavljen niti na spletni 

straneh Mestne občine Maribor, niti v aplikaciji in v »R2 – Izjave o sprejemanju pogojev razpisa«, kar pa 

je v neskladnju z Zakonom o športu in Odlokom. 

 

Ugotavljamo, da je Mestna občina Maribor in njeni zaposleni v času postopka javnega razpisa med 22.3 

in 19.4.2019 kršila Kazenski zakonik, Zakon o športu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o 

integriteti in preprečevanju korupcije in tudi Odlok, ker je nezakonito, na nedovoljen način spreminjala 

in prirejala razpisno dokumentacijo, uradniki pa so pri tem ravnali nezakonito, nevestno in prekoračili 

svoja pooblastila. V športnih društvih nam ni jasno kaj se greste in s čim smo si zaslužili tako podcenjujoč 

odnos. Mi v športu tekmujemo po pravilih in si zaslužimo zakonito izveden javni razpis. 
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Zaradi nezakonitega in sramotnega ravnanja Mestne občine Maribor od vas zahtevamo (v kolikor seveda 

pri tem ne sodelujete), da javni razpis ustavite najkasneje do 24.5.2019, sicer bomo vse ugotovitve s 

prilogami predali pristojnim organom ter o tem obvestili  vsa ostala športna društva in medije.  

 

Športna društva Maribora 


