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2.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.)
in 43/2011-ZKZ-C), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 5. redni seji, dne 26. 3. 2015 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Mestne občine Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13,112/13 - v
nadaljevanju Odlok), ki se nanašajo na izračun in podrobnejša merila
za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
V 10. členu Odloka se črta šesti odstavek.
3. člen
V 16. členu Odloka se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek,
ki se glasi:
»V posameznih primerih, ko dohodek v gospodinjstvu zavezanca ne
presega 500 EUR neto na člana gospodinjstva, se zavezancu lahko
omogoči obročno plačilo komunalnega prispevka v daljšem časovnem
obdobju, pod naslednjimi pogoji:
- mesečni obrok ne sme biti manjši od 30 EUR,
- celotni dolg iz naslova komunalnega prispevka se zavaruje s sklenitvijo
ustrezne pogodbe med zavezancem in občino z vknjižbo zastavne
pravice na njegovi nepremičnini, ki mora biti sklenjena pred izdajo
odločbe o odmeri komunalnega prispevka,
- vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe in zavarovanjem nosi
zavezanec.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
		
Številka: 007-8/2015		
Novo mesto, dne 26. marca 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

3.
Na podlagi 61. in 61.a člena, v povezavi s 7. odstavkom 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.),
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US: U-I43/13-3) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne
26.3.2015 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo
mesto (SD UN ZKNM – 3)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3), ki je bil
sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo
mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11 in 43/13; v nadaljnjem besedilu:
odlok).
Spremembe in dopolnitve UN je izdelal Topos d.o.o., Novo mesto, pod
št. 03/14 – SDUN v marcu 2015.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na spremembe
prostorskih ureditev oz. pogojev, ki obsegajo:
• določitev roka za rušitev posameznega objekta iz 7. člena odloka ter
njihove začasne namembnosti,
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• določitev dopustne namembnosti objekta na zemljišču s parc. št. 652
k.o. Kandija ter drugih pogojev v sklopu njegove zunanje ureditve, vse
za čas, ko bo zaradi izvedbe prostorskih ureditev po odloku nastopila
potreba po njegovi odstranitvi,
• določitev možnosti izvedbe dostopne ceste in peš povezave na
površini med predvideno dozidavo B6 in obstoječimi parkirnimi
prostori na južni strani Zdravstvenega doma za potrebe dostopa do
dodatnih parkirnih mest, katerih ureditev je dovoljena v osrednjem
delu kompleksa do izgradnje objekta B2-končno stanje in objekta B9,
• določitev pogojev glede ozelenitve parkirnih mest iz predhodne
alineje,
• črtanje določbe glede izvedbe heliporta v osrednjem delu kompleksa
po pogojih iz 41. člena odloka in določbe, ki se nanašajo na potrebno
zagotovitev drugega ustreznega prostora za pristajanje helikopterja v
bližnji okolici,
• določitev pogojev glede zunanjih ureditev znotraj kompleksa
(parkirne površine),
• upoštevanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
(2) Spremembe in dopolnitve UN sestavlja tekstualni del ter priloge:
A. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
B. PRILOGE
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega
akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev UN
7. Povzetek za javnost
8. Odločba glede CPVO
(3) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela UN za prostorske
ureditve oz. pogoje iz prvega odstavka tega člena niso potrebne.
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potrebe Zdravstvenega doma in javnega parkiranja, površine zahodno
in severozahodno od Zdravstvenega doma Novo mesto ter med
Šmihelsko in Kandijsko cesto, lahko predvidijo za izgradnjo parkirnih
mest s potrebno komunalno infrastrukturo ter za ureditev dovozne
ceste, pešpoti, parkiranja službenih vozil, urgentne poti in zunanje
ureditve Zdravstvenega doma, z navezavo na obstoječe ureditve.
- na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
»V območju urejanja je v sklopu parkirišč potrebno zagotoviti tudi
parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila. Zagotovi se vsaj
20% od števila zahtevanih PM, vendar ne manj kot dve parkirni mesti.
Le-ta morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi (npr. z nadstreškom
ali podobno). Na vseh parkiriščih znotraj kompleksa je treba zagotoviti
5% PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je PM ob objektu
manj kot 20, je treba zagotoviti 1PM za funkcionalno ovirane osebe.«
5. člen
V 20. členu (Zunanje in druge posebne ureditve) se:
- besedilo »Parkirne površine, ki se pred končno fazo izvedejo v
osrednjem delu, je potrebno zazeleniti.« nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Parkirne površine, ki se pred končno fazo izvedejo v osrednjem delu,
je potrebno ozeleniti z zasaditvijo dreves za senčenje po pogojih tega
odloka.«
- na koncu drugega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
»Z namenom lažjega in neoviranega dostopa v slabih vremenskih
razmerah se dopušča izvedba povezave Parkirne hiše (A3) s kletnim
delom Zdravstvenega doma, skladno s funkcionalno zasnovo obeh
objektov.«
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV
OBMOČJA

3. člen
V 9. členu (Rušitve objektov) se za prvim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Odstranitev posameznega objekta iz predhodnega odstavka se izvede,
ko nastopi potreba oziroma so izpolnjeni drugi pogoji za realizacijo
predvidenih ureditev, določenih z ureditvenim načrtom ter njegovimi
spremembami in dopolnitvami.«

6. člen
V 28. členu (Ogrevanje) se besedilo »Predvideni objekti bodo imeli vsak
svojo kotlovnico, gorivo bo zemeljski plin preko mestne plinske mreže z
navezavo na mestni plin pri MRP Bolnica. Objekti se preko sekundarnih
vodov priključijo nanjo, pri čemer se upošteva:« nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Predvideni objekti se bodo napajali z zemeljskim plinom preko mestne
plinske mreže, pri čemer ima Splošna bolnišnica Novo mesto svojo
plinsko kotlovnico in tudi svojo interno plinsko in ogrevalno omrežje za
vse objekte, ki so v upravljanju Splošne bolnišnice Novo mesto.
Pri priključevanju objektov na plinsko omrežje se upošteva:«

V. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

IX. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

4. člen
V 18. členu (Parkirne površine) se:
- četrti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za potrebe zdravstvene dejavnosti so poleg obstoječih parkirnih
mest južno od Zdravstvenega doma, do izgradnje objekta B2končno stanje in B9, na za-to označeni površini, dovoljene ureditve
dodatnih parkirnih mest v osrednjem delu kompleksa, in sicer južno
od Zdravstvenega doma, vzhodno od objektov B5 in B7 in zahodno
od B2-prva faza, pri čemer je potrebno površine ustrezno ozeleniti z
zasaditvijo dreves za senčenje (1 funkcionalno drevo na 5 parkirnih
mest). Površine med predvideno dozidavo B6 in obstoječimi parkirnimi
prostori na južni strani Zdravstvenega doma se v 1. fazi lahko uporabijo
za izvedbo dovozne ceste in peš povezavo do parkirišč v osrednjem
delu kompleksa. V 1. etapi I. faze se do izgradnje objekta A3 in s tem
povezanih zunanjih ureditev Zdravstvenega doma (končne ureditve), za

7. člen
V 43. členu se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pred izvedbo objektov A3 in s tem povezane zunanje ureditve objekta
A1, B2 in B9 so dovoljene ureditve parkirišč zahodno in severozahodno
od objekta Zdravstvenega doma (A1) in v osrednjem delu kompleksa
(vzhodno od objektov B5 in B7 in zahodno od B2 – prva faza).«

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
8. člen
V naslovu poglavja X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ se dodata
besedi »IN OBJEKTOV«
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9. člen
V 45. členu se za prvim odstavkom doda drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Objekti, ki so predvideni za rušitev ob izvedbi posameznih faz oziroma
etap znotraj posameznih faz predvidenih s tem ureditvenim načrtom,
se lahko uporabljajo za enak namen oziroma rabo kot so se uporabljali
pred sprejetjem tega odloka oziroma kot je evidentirana v registru
nepremičnin, lahko se tudi redno vzdržujejo in rekonstruirajo skladno
s predpisi o graditvi.
Objekt na zemljišču s parc. št. 652 k.o. Kandija se do njegove odstranitve
lahko uredi za potrebe prodaje sadja, časopisov ipd., za okrepčevalnico
ali/in druge dejavnosti v povezavi ali kot dopolnitev zdravstvene
dejavnosti. V sklopu zunanje ureditve objekta se lahko uredi prostor
za sedenje oz. strežbo, ki se ga lahko tudi nadkrije z nadstreškom.
Nadstrešek se izvede v leseni ali lahki kovinski konstrukciji z ravno ali
enokapno streho naklona do največ 30 stopinj. Nadstrešek je lahko
ločen od osnovnega objekta ali izveden s podaljškom osnovne strehe,
vsa kritina pa naj bo barvno poenotena.«
10. člen
Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled na Uradu za prostor
Mestne občine Novo mesto.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 350-20/2014
Novo mesto, dne 26. marca 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

4.
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/2013), in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009, 74/2009 in 36/2011 ter
Dolenjski uradni list, št. 1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 4. redni seji dne 26. 2. 2015 sprejel

ODREDBO

o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa:
– višino takse za dovoljenje za promet tovornih vozil,
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter njeno višino in
način plačevanja,
– višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izključno
parkiranje določenih vozil,
– višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,
– višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov
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varovanja vozila,
– višino in način plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev
lisic.
II. VIŠINA TAKSE ZA DOVOLJENJE ZA PROMET TOVORNIH VOZIL
2. člen
(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za dovoljenje:
– za promet tovornih vozil na območju ožjega mestnega središča,
katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone in
– za promet vozil na glavnih mestnih vpadnicah in na cestah, ki oklepajo
ožje mestno središče, v času jutranje in popoldanske prometne konice,
katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, delovnih vozil in
delovnih strojev.
(2) Taksa za dovoljenje znaša:
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone
do 5 ton, 300 EUR na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 5 ton do
7,5 tone , 450 EUR na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone
do 10 ton, 650 EUR na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 10 ton
največje dovoljene mase, 850 EUR na leto,
– za delovna vozila in stroje 400 EUR na leto.
3. člen
(1) Dnevna taksa za dovoljenje za promet tovornih vozil je enaka višini
1/200 tarife letne takse iz prejšnjega člena.
(2) V primeru, da znaša znesek izračunane takse po tarifi iz drugega
člena te odredbe manj kot 50 EUR, se plača taksa v višini 50 EUR.
4. člen
(1) Plačila takse so oproščena intervencijska vozila in vozila iz 23.
člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 57/09 in 74/09 in -------- ) ter vozila obvezne
gospodarske javne službe.
(2) Izvajanje določila iz druge alineje prvega odstavka 2. člena te
odredbe, ki se nanaša na vožnjo tovornih vozil po glavnih mestnih
vpadnicah, se odloži do zgraditve parkirnih prostorov ob vpadnicah,
kjer bi lahko tovorna vozila parkirala do izteka prometnih konic.
III. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA TER
NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
(1) V tem poglavju odredbe se določijo javne parkirne površine, kjer se
plačuje parkirnina in višina ter način plačevanja parkirnine.
(2) Javne parkirne površine so razdeljene v:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ
ene ure (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot ena
ura),
– posebej urejene in za parkiranje določene površine izven vozišča
javnih cest in
– javne parkirne prostore za invalidne osebe.
6. člen
Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se
plačuje parkirnina, so vsi označeni deli vozišča oziroma javne površine
ob vozišču ali izven njega, namenjeni ustavitvi in parkiranju vozil
znotraj ožjega mestnega središča, širšega območja mesta ali v drugih
naseljih Mestne občine Novo mesto, ki so določeni z odlokom o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in s to odredbo.
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7. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih
listkov (parkomati). Plačilo parkirnine se lahko izvede tudi s pomočjo
mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav, v kolikor sistem to
omogoča.
8. člen
(1) Območje kratkotrajnega parkiranja so posebno označeni parkirni
prostori, na katerih prometni režim določi župan (modra cona).
(2) Na območju modre cone se za določen čas lahko plačuje parkirnina,
ki jo določi občinski svet. Parkiranje je lahko tudi brezplačno in je
odvisno od režima, ki velja na območju cone. Parkirana vozila morajo
uporabljati parkirno uro ali obvestilo o prihodu in odhodu vozila. Čas
parkiranja ne sme preseči dovoljenega časa parkiranja.
9. člen
(1) Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko
pridobijo dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina
v pavšalnem znesku v višini:
– 10,00 EUR na mesec,
– 80,00 EUR za tekoče leto.
(2) Izdata se lahko največ dve dovolilnici na gospodinjstvo, cena druge
je 20,00 EUR na mesec oz.160, 00 EUR za drugo dovolilnico, za tekoče
leto.
10. člen
Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje
parkirnina, obsega:
- Glavni trg,
- Prešernov trg,
- Florijanov trg,
- parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod
Kapitljem),
- Kapiteljsko ulico,
- Na Loko,
- Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim
drevoredom),
- Sokolsko ulico (nasproti Jakčevega doma),
- Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga),
- Detelovo ulico,
- Dalmatinovo ulico,
- Novi trg (ploščad),
- Novi trg 7 (za pošto),
- Novi trg 6 (pred Mestno občino Novo mesto),
- Seidlovo cesto (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto),
- Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),
- Muzejsko ulico,
- Trdinovo ulico,
- Pugljevo ulico,
- Mej vrti
- parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval,
- parkirne prostore v parkirni hiši Portoval,
- parkirne prostore ob železniški postaji Kandija,
- parkirišče ob Kandijski cesti,
- parkirne prostore Ob Težki vodi,
- parkirne prostore med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,
- parkirne prostore med pivovarno Union in podjetjem Gimpex,
- parkirne prostore pri pokopališču Srebrniče,
- parkirne prostore Cikava I in
- parkirne prostore Cikava II.
IV. TARIFNI RAZREDI
11. člen
1. tarifni razred
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(1) V območju 1. tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu,
Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, na parkirnih prostorih med
Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), na Kapiteljski
ulici, Na Loko, ob Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med
Seidlovo cesto in Kettejevim drevoredom), na Sokolski ulici (nasproti
Jakčevega doma), na Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve
ulice), na Detelovi ulici, na Dalmatinovi ulici, na Novem trgu 7 (za
pošto), na Novem trgu 6 (pred Mestno občino Novo mesto), na Seidlovi
cesti (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto), na Jerebovi
ulici, na Muzejski ulici, na Pugljevi ulici in na Mej vrti ulici se plačuje:
– na območju ožjega središča mesta zunaj modre cone: 0,80 EUR za
vsako pričeto uro parkiranja; parkirnina se plačuje ob delavnikih v času
od 7. do 19. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure;
– parkirna hiša Novi trg: 0,80 EUR za vsako pričeto uro parkiranja.
Parkirna hiša obratuje 24 ur dnevno;
– cena dovolilnice za parkiranje v parkirni hiši, od prvega do zadnjega
v mesecu znaša 100,00 EUR, polletna cena 450,00 EUR, cena za eno
leto pa 700,00 EUR.
12. člen
2. tarifni razred
(1) V 2. tarifni razred spadajo:
- parkirni prostori Ob Težki vodi,
- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),
- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,
- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,
- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval in
- parkirišče ob Kandijski cesti.
(2) V območju drugega tarifnega razreda je cena za parkiranje: 0,50
EUR za vsako začeto uro, parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od
7. do 17. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure.
13. člen
3. tarifni razred
(1) V 3. tarifni razred spadajo:
- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
- parkirni prostori Cikava I,
- parkirni prostori Cikava II,
- parkirni prostori med pivovarno Union in podjetjem Gimpex in
- parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.
(2) V območju tretjega tarifnega razreda je za kolesa z motorjem,
motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za
avtobuse, tovorna in kombinirana vozila se plačuje 0,70 EUR za začeto
uro parkiranja in se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure.
Celodnevno parkiranje (več kot 8 ur) znaša 6,00 EUR.
14. člen
(1) V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na
podlagi pogodbe za izdajo dovoljenja za parkiranje.
(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni
prostor na območju 1. tarifnega razreda (11. člen) lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje.
(3) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
– 90,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
– 375,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta,
– 600,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(4) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja
za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 1.
tarifnega razreda.
(5) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
– 100,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
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– 450,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
– 700,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(6) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja
za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 2.
tarifnega razreda.
(7) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
– 60,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
– 250,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
– 400,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(8) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja
za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 3.
tarifnega razreda.
(9) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
– 30,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
– 125,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
– 200,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(10) Skupno število izdanih dovoljenj za parkiranje na način, kot
je določen v tem členu, ne sme preseči 1/3 vseh parkirnih mest na
območju dolgotrajnega parkiranja, pri čemer se parkirna mesta v
parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh parkirnih mest.
15. člen
(1) V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi
na podlagi pogodbe za izdajo posebnega dovoljenja za parkiranje
za osebe, ki opravljajo v drugi in tretji alineji tega člena navedene
dejavnosti in imajo sedež ali poslovni prostor na območju, določenem
v drugi alineji 11. člena odredbe, ki spada v 1. tarifni razred plačevanja
parkirnine.
(2) Tradicionalno deficitarne dejavnosti so kovaštvo, mehanika koles,
tapetništvo, ročno in strojno pletilstvo, čevljarstvo, moško in žensko
krojaštvo ter šiviljstvo, finomehanika – popravilo ur (urar, ki izvaja
popravilo ur, ne zgolj prodaje), izdelovanje turističnih spominkov ter
pranje in likanje perila in obleke. Tradicionalne deficitarne dejavnosti so
tiste obrtne dejavnosti, katerih ni dovolj v določenem območju Mestne
občine Novo mesto, so pa nujno potrebna za zadovoljevanje potreb
občanov.
(3) Prednostne dejavnosti so steklarstvo, avtomehanika in popravilo
poljedelskih strojev, avtokleparstvo, popravilo in vzdrževanje izdelkov
precizne mehanike, urarstvo – prodaja, strojno ključavničarstvo,
kovinostrugarstvo, stavbno kleparstvo, elektromehanika za
gospodinjske stroje in aparate, popravilo in vzdrževanje radijskih,
televizijskih aparatov in naprav ter drugih elektrotehničnih aparatov,
avtoelektričarstvo, mizarstvo, vulkanizerstvo, slaščičarstvo, filigranstvo,
zlatarstvo, graverstvo, cvetličarstvo, instalaterstvo za vodovod,
kanalizacijo, centralno kurjavo in klimatske naprave, kamnoseštvo,
parketarstvo, moško in žensko frizerstvo, kozmetika, kemično
čiščenje, optika, fotografiranje, avtoličarstvo, čiščenje in mazanje
vozil. Prednostne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, ki so v Mestni
občini Novo mesto do določene mere že razvite, kljub temu pa jih na
obravnavanem območju še vedno primanjkuje.
(4) Za dejavnosti iz druge alineje tega člena se prizna 33,33 % popust
pri nakupu dovoljenja za parkiranje.
(5) Za dejavnosti iz tretje alineje tega člena se prizna 16,66 % popust
pri nakupu dovoljenja za parkiranje.
(6) Izhodiščna cena za nakup dovoljenja za parkiranje iz tega člena je
določena v 11. členu odredbe.
(7) Pristojni organ za promet izda sklep, na podlagi katerega se lahko
uveljavlja popust pri nakupu dovolilnice za parkiranje pri upravljavcu
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javnih parkirnih površin – Komunala Novo mesto.
(8) Letna kvota za dodelitev dovolilnic z znižanim plačilom je 50
dovolilnic.
16. člen
(1) Parkirni prostori za invalide, kjer je parkiranje časovno omejeno, so
na posebno označenih mestih.
(2) Invalidi s 60 in več odstotno okvaro organizma, zaradi katere jim
je oteženo gibanje, lahko parkirajo dve uri brezplačno na vseh javnih
parkirnih prostorih, namenjenih za invalide. Na parkirnih mestih se
prihod označi s parkirno uro ali z obvestilom o prihodu in odhodu vozila.
(3) Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore na
območju, kjer se parkirnina plačuje, lahko pridobijo letno ali mesečno
dovolilnico za parkiranje, z veljavnostjo določenega termina v
pavšalnem znesku v višini:
– 10,00 EUR na mesec,
– 80,00 EUR za tekoče leto.
(4) Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe in so
registrirane pri invalidskih organizacijah in društvih, imajo brezplačno
parkiranje na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenih za invalide.
17. člen
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan, razen ob nedeljah
in dela prostih dnevih, razen, če je s prometno signalizacijo določeno
drugače.
18. člen
Davek na dodano vrednost je že vključen v zgoraj opredeljene zneske
parkirnin.
V. VIŠINA PARKIRNINE ZA UPORABO PARKIRNIH POVRŠIN
NAMENJENIH ZA IZKLJUČNO PARKIRANJE DOLOČENIH VOZIL
19. člen
V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih določi župan,
določi cena za uporabo, in sicer za:
– osebna vozila občinskih in državnih organov za službene potrebe, ki
znaša: 100 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00
do 24. ure vse dni v mesecu,
– 75 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 7. do 17.
ure od ponedeljka do petka,
– osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini 50 EUR letno
za eno vozilo.
VI. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO
20. člen
(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za izdajo dovoljenja
za dostavo na območjih za pešce v dostavnem in izven dostavnega
časa za vozila različne skupne mase.
(2) Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območju za pešce
znaša:

21. člen
Dostava z osebnimi vozili se obravnava kot dostava z dostavnimi vozili.
Letno dovoljenje se izda za tekoče koledarsko leto.
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VII. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA
VOZILA IN STROŠKOV VAROVANJA VOZILA
22. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški odvoza nepravilno
parkiranega vozila in stroški varovanja vozila.
23. člen
Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila znaša 100 EUR
za en odvoz, višina stroškov varovanja vozila znaša 10 EUR na dan.
Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.
24. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo
za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano,
mora voznik ob prihodu plačati 50% višine stroškov za odvoz.
VIII. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA STROŠKOV ZA PRIKLENITEV,
UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC
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Številka: 007-5/2015
Novo mesto, dne 26. februarja 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

5.
Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10¸-ZUPUDPP (106/10
popr.), 43/11-ZKZ-C57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.
US:U-I-43/13-3; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan
Mestne občine Novo mesto dne 11. 3. 2015 sprejel

SKLEP

25. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški za priklenitev, uporabo in
odstranitev lisic po Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09 in 74/09) ter način plačevanja
teh stroškov.

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
ureditvenem načrtu
za Turistični kompleks Otočec (SDUN TKOTO-2)

26. člen
Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitve lisic znaša 50 EUR.
Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta)

27. člen
Stroški iz prejšnjega člena te odredbe se poravnajo na blagajni izvajalca
priklenitve in odstranitve lisic.

(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako OTO/4-OPPN-a je od
leta 2000 uveljavljen ureditveni načrt za Turistični kompleks Otočec, ki
je bil leta 2002 spremenjen in dopolnjen (Uradni list RS, št. 76/00 in
69/02). Območje je namenjeno prostorskim ureditvam za turistične
in spremljajoče dejavnosti. Na območju južnega bencinskega servisa
(na desni strani regionalne ceste - bivša H1, z namensko rabo PO) se
do uveljavitve sprememb in dopolnitev OPPN dopušča rekonstrukcija
in novogradnja na mestu obstoječega bencinskega servisa. Pri vseh
ureditvah se upoštevajo izhodišča in pogoji Direkcije RS za ceste v zvezi
z izvedbo prilagoditvenih ukrepov na nekdanji državni cesti H1. Na
delu zemljišč ob reki Krki je evidentirano poplavno območje, zato se pri
načrtovanju in gradnji upoštevajo določila PIP varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
(2) Pobudo za pripravo SDUN TKOTO–2 je podalo podjetje Terme
Krka d.o.o., ki želi zaradi potreb po širitvi športne ponudbe na
severozahodnem delu turističnega kompleksa Otočec zgraditi
zatravljena nogometna igrišča.
(3) Predmet priprave SDUN TKOTO–2 je novo želeno vsebino določiti kot
prvo fazo (pre)ureditve turističnega kompleksa, kar veljavni ureditveni
načrt ne dovoljuje. Spremembe se nanašajo tudi na maksimalne
gradbene linije in določitvi zelenih površin izven teh linij ob ohranitvi
turistične dejavnosti na območju.
(4) V SDUN TKOTO–2 se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe
zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o urejanju prostora
in graditvi v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja
prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to
pokazala potreba v fazi priprave osnutka prostorskega akta.

28. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja lisic na vozilo,
plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic. Vozilo je
priklenjeno, ko so na vozilo nameščene lisice zaklenjene.
29. člen
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na varovan prostor
v skladu z drugim odstavkom 26. člena Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09 in
74/09), se stroški odvoza in varovanja vozila ter stroški priklenitve,
uporabe in odstranitve lisic poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve
in odstranitve lisic, kjer se po plačilu stroškov vozilo tudi izda.
30. člen
Med javne parkirne prostore sodijo tudi parkirne površine, ki jih za
potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo Mestni občini Novo
mesto prenesejo lastniki teh površin. V pogodbi se določi tarifni razred
in režim parkiranja.
IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o izvedenih aktih
k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št 81/2009, 43/2011 in 70/2014).
32. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

2. člen
(območje urejanja)
Območje urejanja SDUN TKOTO–2 je identično z območjem urejanja, ki
je bilo določeno z Odlokom o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks
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Otočec oziroma njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list
RS, št. 76/00 in 69/02) pri čemer se predvidene spremembe nanašajo
na tekstualni del oziroma določila namembnosti severozahodnega
dela turističnega kompleksa z morebitnimi dodatnimi grafičnimi prikazi
predvidenih načrtovanih ureditev v odvisnosti od faznosti izgradnje.
3. člen
(skrajšani postopek)
Ker se spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta nanašajo samo
na zunanje ureditve oziroma izvedbo zatravljenih športnih površin ter
faznost, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev
ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je na podlagi 61. a člena
ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15
dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
SDUN TKOTO–2 se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih
podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave ureditvenega načrta,
zato variantne rešitve niso potrebne.
5. člen
(roki za pripravo SD UN in faze postopka priprave SDUN TKOTO–2)
(1) Priprava SDUN TKOTO–2 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:
1. Faza: izdelava osnutka prostorskega akta:
– izdelava osnutka v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe; pri
izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju
prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih
nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne
podlage ter izdela strokovno rešitev;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP)
– 15 dni;
– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US:
U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v
nadaljevanju CPVO);
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta -10 delovnih
dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela
okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim
osnutkom pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki preveri ustreznost
okoljskega poročila;
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta – 7 delovnih
dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni
razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
– 1. obravnava na odborih in na seji občinskega sveta MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave
na občinskem svetu MONM ter priprava predloga stališč do podanih
pripomb in predlogov – 10 delovnih dni po prejetju pripomb in
predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 10 delovnih dni po prejemu predloga
stališč s strani izdelovalca.
4. Faza: izdelava predloga prostorskega akta:
– izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in
predlogov – 10 delovnih dni po potrditvi stališč s strani župana,
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– občina pregleda predlog - 7 delovnih dni po dostavi gradiva s strani
izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP,
– pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
– izdelava usklajenega predloga SD UN – 10 delovnih dni po pridobitvi
mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga občinskemu
svetu MONM in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v uradnem glasilu,
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10
delovnih dni po objavi v uradnem glasilu.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja
smiselno vključijo v faze izdelave SDUN TKOTO–2 ter izvajajo skladno
z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se
podaljšajo roki izdelave in sprejema SDUN TKOTO–2.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k
načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Agencija RS za okolje, Urad
za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direktorat za ceste,
Langusova 4, Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS, Direkcija RS za ceste,
Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, Novo
mesto (v vednost);
6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS , Direktorat
za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
Skalickega 1, Novo mesto (v vednost);
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000
Novo mesto;
9. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto;
10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
11. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za
vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;
13. Mestna občina Novo mesto, Urad za GJS, okolje in promet, Seidlova
cesta 1, Novo mesto;
(2) Če se v postopku priprave SDUN TKOTO–2 ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se
jih v postopek vključi naknadno.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61. a členom ZPNačrt
podati smernice in mnenja v 15 dneh od prejema vloge. V primeru,
če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem
roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da
smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne
bo podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt
nadaljevala s postopkom priprave SDUN TKOTO-2.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SDUN
TKOTO–2)
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Izdelavo SDUN TKOTO–2 financira podjetje Terme Krka d.o.o,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, ki je na podlagi zbiranja ponudb
za izdelavo SDUN TKOTO–2 izbrala gospodarsko družbo Topos d.o.o.,
Novo mesto.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji
dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine
Novo mesto.

Številka: 350-4/2015 					
Novo mesto, dne 11. marca 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.
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RAZGLASNI DEL

6.
Na podlagi Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 26/2014),
Letnega programa športa MONM za leto 2015 in 28. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo
mesto objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje perspektivnih športnikov,
nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav
športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na
športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM in
promocijo mesta v letu 2015
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje
perspektivnih športnikov, nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja,
priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na športnem
področju, ki so velikega pomena za MO NM in promocijo mesta v letu
2015.
Predmet prijave niso priprave reprezentanc posameznih športnih
panog in turnirji športnih društev, ki so bili načrtovani v začetku leta
2015.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za leto 2015 je 5.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena
s proračunske postavke Interventna sredstva glede na dejansko
realizacijo proračuna.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno
razpisno področje.
3. Upravičeni prijavitelji
Upravičenci do finančnih sredstev so:
• fizične osebe (športniki/-ce) s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Novo mesto, člani/-ce športnih društev s sedežem v Mestni občini
Novo mesto, ki so dejavni na področju športa in so dosegli pomembne
rezultate na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih ter tako
predstavljajo Mestno občino Novo mesto v širšem prostoru,
• športna društva in klubi, ki so se do datuma za oddajo prijave udeležili

mednarodnih turnirjev v partnerskih mestih MO NM na povabilo
partnerskih mest in tako predstavljali Mestno občino Novo mesto in
tega ni bilo mogoče načrtovati na začetku leta,
• športna društva in klubi, ki jim je zaradi višje sile onemogočeno
zagotoviti izvajanje treningov vrhunskih športnikov.
Partnerska mesta MO NM so:
• Langenhagen (Nemčija),
• Vilafranca del Penedes (Španija),
• Bihać (BiH),
• Provinca Brescia (Italija),
• Leskovac (Srbija),
• Vršac (Srbija),
• Hercegnovi (Črna gora),
• Torun (Poljska),
• Trnava (Slovaška).
4. Splošni razpisni pogoji
Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
•
da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
•
da je večina članov društva/kluba prebivalcev Novega mesta,
•
da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
•
da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program
športa v RS,
•
da bo/je projekt v celoti izveden v letu 2015,
•
da prijavitelj za ta isti projekt (prireditev) ni prejel nobenih
drugih proračunskih sredstev MO NM v letu 2015.

5. Rok in način prijave
Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem
uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 28. aprila 2015.
Prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene
prispele najpozneje do vključno 28. aprila 2015 v glavno pisarno
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano:
- naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
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7.

- naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),
- na sprednji strani z oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje perspektivnih športnikov, nenačrtovanih uvrstitev na
tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na
športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM in promocijo
mesta v letu 2015.

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Nacionalnega programa športa RS (Ur. l. RS, št. 26/2014) in 28. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna
občina Novo mesto objavlja

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku
prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

JAVNI RAZPIS

6. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.
7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Novo mesto.
Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da
prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
8. Obveščanje prijaviteljev
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60
dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za
leto 2015. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil
prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
Ur. l. RS, št. 50/2007).
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu
za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob
ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure
ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si do
vključno 28. aprila 2015.
10. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto
zaprosijo prek elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali prek
telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in
petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je
Ivica Menger.

Mestna občina Novo mesto

za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo
mesto za leto 2015.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 je 347.070,00 €.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno
razpisno področje.
3. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto bo v letu 2015 sofinancirala naslednje
športne programe:

Pogoji za prijavo na javni razpis in merila za vrednotenje programov in
projektov so določeni v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Novo mesto. Izvajalci letnega
programa športa na lokalni ravni (8. člen Zakona o športu) so:
• športna društva in klubi,
• druga društva in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu.
4. Splošni razpisni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
• da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
• da je večina članov društva prebivalcev Novega mesta,
• da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
• da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa
v RS,
• da imajo zagotovljene prostorske možnosti za uresničitev načrtovanih
športnih dejavnosti ,
• da imajo zagotovljeno redno vadbo (razen projekti in prireditve),
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, društva
dostavijo seznam članov in seznam športnikov,
• da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o
uresničitvi programov in poročila o doseženih rezultatih,
• v letu 2014 so izpolnili vse pogodbene obveznosti do MO NM.
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Prijavitelj, ki v letu 2014 ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2015
ni upravičen do sofinanciranja MO NM.
Vloga (prijava) mora vsebovati:
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7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Novo mesto, najpozneje v 8 dneh po
končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno.
Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da
prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
8. Obveščanje prijaviteljev
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60
dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za
leto 2015. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil
prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
Ur. l. RS, št. 50/2007).

V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne obveznosti,
navedene v 6. členu Pogodbe o sofinanciranju LPŠ, bo Mestna občina
Novo mesto po končanem postopku dodeljevanja sredstev sklenila
asignacijsko pogodbo med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino
Novo mesto, ki bo osnova za poravnavo finančnih obveznosti iz leta
2014 in pred tem. Pri poravnavi obveznosti prek asignacijske pogodbe
imajo prednost javni zavodi iz Mestne občine Novo mesto.
Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa otrok in mladine so
dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene
otroke.
5. Rok in način prijave
Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem
uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 28. aprila 2015.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu
za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob
ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure,
ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si do
vključno 28. aprila 2015.
10. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto
zaprosijo prek elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali prek
telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in
petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je
Ivica Menger.
Mestna občina Novo mesto

Prijave za dodelitev sredstev, ki jih prijavitelji računalniško izpolnejo,
morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene
prispele do vključno 28. aprila 2015 v glavno pisarno Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano:
- naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
- naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),
- na sprednji strani z oznako:
NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MO NM V LETU
2015 – ter z navedbo športnega programa, za katerega se prijava
vlaga (glej področja pod št. 3.).
Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku
prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
6. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

8.
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Nacionalnega programa športa RS (Ur. l. RS, št. 26/2014) in 28. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna
občina Novo mesto objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev
v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za dodeljevanje
proračunskih sredstev za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih
prireditev na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto za leto
2015.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za leto 2015 je 20.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena
glede na dejansko realizacijo proračuna.
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Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno
razpisno področje.

- na sprednji strani z oznako NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VELIKIH MEDNARODNIH
ŠPORTNIH PRIREDITEV V MO NM V LETU 2015.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku
prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Sofinancirane bodo samo tiste prireditve, ki bodo izvedene v letu
2015.
3. Splošni razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa
športa na lokalni ravni (8. člen Zakona o športu):
• športna društva in klubi,
• druga društva in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu.
Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
• da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
• da je večina članov društva/kluba prebivalcev Novega mesta,
• da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
• da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa
v RS,
• da prijavljajo prireditev, ki bo v celoti uresničena v letu 2015,
• da prijavitelj ne more za ta isti projekt prejeti nobenih drugih
proračunskih sredstev MO NM v letu 2015.
4. Prednostni razpisni pogoji
Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji, ki bodo prijavili mednarodne
športne prireditve, ki:
• ki se bodo izvajale daljše časovno obdobje,
• so zanimive za prebivalce Novega mesta,
• so brezplačne za obiskovalce,
• prispevajo k promociji Novega mesta,
• pomenijo obogatitev športne ponudbe Novega mesta.
Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico, da predlagane
termine ali lokacije po potrebi uskladi v sodelovanju s prijavitelji.
V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v
nadomestnem terminu.
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6. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.
7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Novo mesto.
Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da
prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema razpisa. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
8. Obveščanje prijaviteljev
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60
dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
za leto 2015. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je
umaknil prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS, Ur. l. RS, št. 50/2007).
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu
za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16.
ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.
si do vključno 28. aprila 2015.
10. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto
zaprosijo prek elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali prek
telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in
petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je
Ivica Menger.

Mestna občina Novo mesto
Prijavitelj je dolžan poskrbeti za vse potrebno za prijavo prireditev in
prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi.
5. Rok in način prijave
Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem
uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 28. aprila 2015.
Prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene
prispele najpozneje do vključno 28. aprila 2015 v glavno pisarno
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano :
- naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
- naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),

9.
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Ur. l. RS, št. 42/2010) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih programov, projektov ter
sofinanciranje najemnine v Mestni občini Novo mesto za
leto 2015
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje interesnih dejavnosti otrok in mladine za leto 2015.
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2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2015 znaša
105.300,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko
realizacijo proračuna.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
vrednosti dodeljenih sredstev na področju mladine ali za posamezno
razpisno področje.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
3. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto bo v letu 2015 sofinancirala naslednja
področja mladinskega dela:

4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov,
programov in stroškov najemnine, ki vsebujejo naslednja področja:
• neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko
delo (usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter
pridobivanje veščin, da mladi samostojno izvajajo projekte in
sodelujejo v različnih dejavnostih na lokalni, regionalni ali državni
ravni),
• prostovoljno mladinsko delo (izvajanje in uveljavljanje
prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za
izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev),
• informiranje in svetovanje za mlade (izvajanje dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih
programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev
informiranja in svetovanja ter izvajanje dejavnosti, ki omogočajo
mladim lažji dostop do informacij),
• participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice (odgovornost
pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v
družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in
delovanja mladih ter aktivna participacija mladih pri javnih zadevah),
• strpnost, nenasilje med in nad mladimi (izvajanje dejavnosti, ki se
nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi),
• kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo
prostega časa (dejavnosti, ki dovoljujejo mladim, da organizirajo
oziroma sodelujejo v različnih dejavnostih tako na lokalni kot državni
ravni, ki širijo njihov pogled na svet),
• mednarodno mladinsko delo (vključevanje in sodelovanje v
večstranskih programih, ki so organizirani na mednarodni ravni),
• mobilnost mladih (ustvarjanje pogojev za večjo mobilnost mladih),
• raziskovalno delo mladih (seznanjanje mladih z raziskovalnim delom,
razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi ter izvajanje raziskav
mladinskega področja na širši ravni),
• medgeneracijsko sodelovanje (dejavnosti, ki omogočajo druženje
različnih generacij med seboj).
Prijavitelji kandidirajo s projekti/programi, namenjenimi otrokom in
mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Novo
mesto.
5. Splošni pogoji za sodelovanje
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Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo redno dejavnost
na področju mladinske dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• sedež ima v Mestni občini Novo mesto in svojo dejavnost izvaja na
območju MO NM,
• prijavlja projekt/program, ki je predmet razpisa,
• prijavlja projekt/program, ki je nepridobitnega značaja,
• ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev prijavljenega projekta/programa,
• vsaj 50 % sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz proračuna MO NM,
• zaprošen znesek sofinanciranja posameznega projekta/programa ne
sme presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
• v letu 2014 je izpolnila vse pogodbene obveznosti do MO NM.
Prijavitelj, ki v letu 2014 ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2015
ni upravičen do sofinanciranja MO NM,
• izvajanje programa/projekta v MO NM ali večina udeležencev mora
biti iz MO NM (dokazila),
• da se vloge nanašajo na projekte in programe, ki so predmet
sofinanciranja tega javnega razpisa, pri čemer se štejejo za
uporabnike mladinskega dela predvsem otroci in mladi v starosti od 6
do 29 let,
• da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna ter opravlja dejavnost mladinskega centra.
6. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo tudi pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na
področju mladinske dejavnosti:
• mladinske organizacije oz. organizacije za mlade,
• študentske organizacije,
• nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi,
ustanove), ki delujejo na področju mladine.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Novo mesto. Prijav prijaviteljev, ki
ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo
obravnavala.
8. Splošna razpisna merila
Izbrani programi/projekti se bodo sofinancirali na osnovi meril, ki so
ovrednotena s točkami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kriteriji in merila za izbor so:
a) dostopnost projekta/programa,
b) vsebina projekta/programa,
c) obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
d) vsebina projekta/programa je skladna z namenom razpisa,
e) izdelana organizacijska shema projekta/programa,
f) izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija projekta/programa,
g) brezplačnost projekta/programa,
h) število uporabnikov, ki jim je projekt/program namenjen,
i) kakovost predloženega projekta/programa,
j) način izvedbe, metode,
k) natančno določeni cilji,
l) izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2015,
m) projekt/program bodo izvajali usposobljeni izvajalci/posamezniki
(navedba stroke),
n) prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi
projekta/programa ocenil njegovo uspešnost,
o) jasno opredeljeni viri financiranja,
p) višina lastnih oz. drugih pridobljenih sredstev, ki jih prijavitelj
namenja oz. jih je pridobil za izvedbo programa/projekta,
q) jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost,
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r) pričakovana višina sofinanciranja MO NM.
9. Prednostna razpisna merila
A) Mladinski projekti
- prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za otroke in mlade
do vključno 29. leta starosti,
- projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže
aktualen in inovativen pristop,
- prijavitelj ima večletne izkušnje in reference,
- prijavitelj v projekt vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MO NM
(mreženje).
Projekti, ki so v interesu občine, zajemajo naslednja področja:
- dejavno preživljanje prostega časa mladih,
- spodbujanje, razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
tehnično-tehnološko raziskovalna dejavnost mladih,
- tedenski počitniški programi za otroke in mladostnike v trajanju
najmanj 8 ur na dan, dejavnosti med šolskimi počitnicami oz.
študijskimi počitnicami,
- dejavnosti z brezplačnim varstvom,
- programi neformalnega izobraževanja mladih, mobilnost in
mladinsko participacijo mladih,
- projekti, ki obsegajo delovno akcijo v splošno korist na območju MO
Novo mesto …
B) Mladinski programi
- prijavitelj mora kandidirati s programi, ki v MO NM potekajo že
najmanj 2 leti in so namenjeni otrokom in mladim do vključno 29. leta
starosti,
- število mladih in otrok, ki jih program zajema,
- trajanje programa (neprekinjeno v obdobju celega leta, dejavnosti so
uporabnikom na voljo najmanj enkrat na teden),
- odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov za leto 2015
(državni ali mednarodni razpisi), sklepi o sponzorskih ali donatorskih
sredstvih ne bodo upoštevani kot dokazilo sofinanciranja programa,
- programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualen in inovativen pristop,
- prijavitelj programa ima večletne izkušnje in reference,
- prijavitelj v program vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MO
NM – dodatne točke,
- prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem interesu na področju
mladine – dodatne točke,
- vključevanje prostovoljcev – dodatne točke.
Programi, ki so v interesu občine, zajemajo naslednja področja:
- neformalno izobraževanje,
- prostovoljsko delo,
- humanitarni programi,
- programi preprečevanja zasvojenosti mladih ter nasilja med
mladimi,
- zaposlovanje in delo,
- zdravje in dobro počutje,
- mladinska participacija,
- kultura, ustvarjalnost in prosti čas,
- bivanjske razmere.
C) Mladinski center – sofinanciranje najemnine
- prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti je treba potrdilo
Urada RS za mladino),
- deluje v javnem interesu na področju mladine.
10. Uporaba kriterijev
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Prijavitelji se lahko na eno razpisno področje prijavijo z največ eno
vlogo. V nasprotnem primeru bo strokovna komisija upoštevala le eno
vlogo, ki jo bo izbrala po lastni presoji.
Prijavitelj lahko z istim projektom/programom kandidira le na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
11. Obdobje za porabo
Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.
12. Rok za prijavo
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni, traja od objave v Dolenjskem
uradnem listu, do vključno 28. aprila 2015.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavne obrazce,
- merila za ocenjevanje vlog,
- vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne občine Novo mesto,
- prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo k prijavi priložiti
fotokopijo o registraciji,
- vse priloge, zahtevane v obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku
na Mestni občini Novo mesto v Uradu za šolstvo, šport in mladino,
Seidlova cesta 1, Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.
14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih obrazcih ter
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na
naslov:
MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
do vključno 28. aprila 2015.
Prijava mora prispeti v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
(velja poštni žig).
Vsaka prijava mora biti v ločeni ovojnici. Primer: če se prijavitelj prijavi
na vsa tri področja, odda vsako vlogo v ločeni ovojnici, z oznako
področja (A, B ali C), na katerega se prijavlja.
Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS –INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
V LETU 2015 ter navedba področja, na katerega se prijava nanaša
(glej področja pod točko 3).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naziv in naslov prijavitelja.
Komisija za odpiranje vlog, ki jo je v sklepu o začetku postopka
javnega razpisa imenoval župan MO NM s sklepom, zavrže vloge
neupravičenih prijaviteljev, prepozne vloge ter vloge predlagateljev
projektov/programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
Nepravilno izpolnjena ovojnica šteje za nepopolno vlogo in bo
izločena iz nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno po pošti do vključno 28. aprila 2015 oziroma do
tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.
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Komisija pisno pozove tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih
prijav, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema poziva. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če prijava ni dopolnjena v
predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
15. Dodatne informacije
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Ivica Menger,
07/39 39 211,
ivica.menger@novomesto.si.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku
60 dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.

Mestna občina Novo mesto

10.
Številka: 6100-2/2015
Datum: 27. 3. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in111/2013) ter v
skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 43/2010), 28. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 7/2013 in 18/2015) in Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka:
007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja

JAVNI RAZPIS
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine
Novo mesto za leto 2015
na področju kulture
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva na področju kulture za
leto 2015 v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa so sofinanciranje
javnih kulturnih projektov izvajalcev ter redno delo kulturnih društev in
zasebnih zavodov v javnem interesu na področju kulture ter najemnin
organizacijam, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju
kulture. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega
vzdrževanja ali projektov kulturne dediščine.
2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za naslednja področja:
a) projekti na področju kulture (javni razpis),
b) programi na področju kulture (javni poziv),
c) redno delo kulturnih društev (javni razpis),
d) Novomeški poletni večeri (javni poziv),
e) obletnice rojstev pomembnih Novomeščanov (javni poziv),
f) oblikovanje in izdajanje revije Rast (javni poziv),
g) sofinanciranje najemnin v javnem interesu na področju kulture
(javni poziv).
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3. Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte
in programe, ki bodo popestrili raznovrstnost kulturne ponudbe,
kakovostnih, prepoznavnih vsebin, ki so dostopne javnosti v Mestni
občini Novo mesto, ter podpirati redno dejavnost kulturnih društev,
zasebnih in javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na področju
kulture, ter zagotoviti delno kritje stroškov najemnin organizacijam, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture in jim občina ne more
zagotoviti lastnih prostorov za njihovo redno delovanje.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na področju kulture
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti
(kulturna društva, zasebne organizacije, registrirane za kulturno
dejavnost, s statusom delovanja v javnem interesu ali brez statusa)
in fizične osebe (s statusom kulturnega ustvarjalca ali posamezniki,
delujoči na ljubiteljski ravni), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in s
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
- prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se
ukvarjajo s kulturo, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali
javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje
kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Programi na področju kulture
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki ima območno izpostavo v
Novem mestu,
- Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega
simfoničnega orkestra,
- zasebni zavodi, ki imajo status delovanja v javnem interesu na
področju kulture,
- prijavitelja, ki bosta organizirala Literarne rezidence v Novem mestu
in Festival Jazzinty,
- izjava ali odločba o dotaciji, pridobljeni na državnem ali mednarodnem
razpisu iz leta 2012, 2013 ali 2014 (obvezna priloga).
Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kulturo (glasbena,
gledališka, plesna, filmska, likovna, založniška produkcija). Z isto
programsko vsebino ni dovoljeno kandidirati na ostalih javni razpis ali
javnih pozivih Mestne občine Novo mesto na področju kulture, izjemi
sta javni poziv za tiskanje in oblikovanje revije Rast in Novomeški poletni
večeri. Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od
2015 do 2018.
4.3. Razpisno področje c) Redno delo kulturnih društev
- vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto,
- kulturna društva, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
- kulturna društva, ki dejavno delujejo v Mestni občini Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od 2015 do
2018.
4.4. Razpisno področje d) Novomeški poletni večeri
- javni ali zasebni zavod s področja kulture, ki ima registrirano
prireditveno dejavnost kot primarno dejavnost zavoda, s sedežem v
Mestni občini Novo mesto,
- zasebni zavod, ki ima status, da deluje v javnem interesu na področju
kulture, in ima sedež v Mestni občini Novo mesto,
- da bo prijavitelj program uresničil v Novem mestu,
- da je prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih let izpolnili vse
obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, načrt dela za tekoče
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leto).
Upravičen vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge
javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto. Izbran bo samo en
prijavitelj za izvedbo programa Novomeških poletnih večerov. Mestna
občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od 2015 do 2018.
4.5. Razpisno področje: e) Obletnice rojstev pomembnih
Novomeščanov
- javni ali zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da
delujejo v javnem interesu (odločba je obvezna priloga),
- projekt bo izveden v Mestni občini Novo mesto.
Prijavitelj bo obeležil 100.-obletnico rojstva Boga Komelja oziroma
100.-obletnico rojstva Vladimirja Lamuta.
4.6. Razpisno področje f) Oblikovanje in izdajanje revije Rast
Na javnem pozivu v letu 2014 je bila izbrana Založba Goga za dobo
pet let. V letu 2015 bo izbran ponudnik pripravil programsko zasnovo za
leto 2015 (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja, trženje in distribucija
revije).
4.7. Razpisno področje g) Sofinanciranje najemnin v javnem
interesu na področju kulture
- zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v
javnem interesu (odločba je obvezna priloga),
- kulturna društva v javnem interesu na področju kulture, ki delujejo v
najetih prostorih, ki niso v lasti Mestne občine Novo mesto,
- program izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
- izjava ali odločba o dotaciji, pridobljeni na državnem ali mednarodnem
razpisu iz leta 2012, 2013 ali 2014 (obvezna priloga).
Organizacije, ki bodo sofinancirane izvajajo svojo dejavnost na
področjih glasbene, likovne, uprizoritvene, intermedijske, literarne
umetnosti ter založniške produkcije. Organizacije, ki izvajajo program
kulturne dediščine ter programi javnih zavodov niso predmet tega
razpisa. Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdobje od
2015 do 2018.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet
razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki
niso oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvam.
Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru
projekta ali programa izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2015 (projekt/
program ni bil uresničen) se razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
6. Splošna razpisna merila za razpise na področju kulture
- reference izvajalca, katerih dozdajšnje delovanje je opredeljeno
po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti
ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno,
- odmevnost uresničenih projektov,
- izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena
prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni
javnosti,
- zagotovilo za kakovostno in korektno izvedbo projekta (reference
predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost
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izvedbe projekta),
- prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno
komercialnega in pridobitnega značaja, ter dobrodelni projekti,
- programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot
kulturno središče v slovenskem prostoru,
- sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (nastopi za občino in
sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev),
- dejavna udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih,
- realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt,
- zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme
presegati višine sredstev, opredeljene v razpisni dokumentaciji,
- višina zaprošenih sredstev ne sme presegati 80 % celotne vrednosti
projekta/ programa,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
MO Novo mesto (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, druga
razpisna sredstva),
- prijavitelj, ki z istim projektom kandidira na več razpisih občine, bo
izločen iz obravnave,
- prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do
Mestne občine Novo mesto.
7. Prednostna razpisna merila
Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi
oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi
prednostne kriterije za razpisna področja. V letu 2015 sta prednostna
kriterija: pridobljena sredstva iz državnih ali mednarodnih razpisov ter
poudarek na jubilejnem letu (650. letnice ustanovitve Novega mesta).
Pri delovanju društev bo upoštevano tudi število članov društva kot
prednostni kriterij. Prednostni razpisni kriteriji in točkovnik so sestavni
del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja, ki so objavljeni
na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
8. Uporaba meril
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
kakovost predlaganih projektov ali programov, izločila morebitna
dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino
sofinanciranja. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Višina odobrenih sredstev za projekt ali program bo odvisna od višine
prejetih točk in števila projektov/programov, uvrščenih na seznam
odobrenih projektov / programov.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte
in programe na področju kulture, znaša 248.400,00 EUR.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programe in projekte v letu 2015
po razpisnih področjih so:
a) Projekti na področju kulture		
40.000
b) Programi na področju kulture		
65.000
c) Redno delo kulturnih društev		
70.000
d) Novomeški poletni večeri			
28.000
e) Obletnice rojstev pomembnih Novomeščanov
2.000
f) Revija Rast				
20.000
g) Sofinanciranje najemnin org.v jav. int.
23.400
SKUPAJ					248.400 EUR
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev na področju kulture ali za posamezno
razpisno področje.
10. Obdobje za porabo sredstev
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Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2015.
11. Razpisni rok
Razpisni rok se začne 27. 3. 2015 in traja do 28. 4. 2015.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje
obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavni obrazci od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene
prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in
dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000
Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni
kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 28. 4.
2015 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS/POZIV NA PODROČJU KULTURE
2015 z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. PROJEKTI NA
PODROČJU KULTURE). Na hrbtni strani mora biti naveden vlagatelj
NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 28. 4. 2015 do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne
občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete
pod točko 12.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in
kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
14. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki
bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog, jih dopolnijo v roku 5
dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni, bo ta zavržena kot nepopolna. Ostale
vloge, ki jih župan zavrže, so tiste:
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
- vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri je
prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis v celoti ali za posamezna
razpisna področja po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
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15. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in
elektronskih medijih je Sandra Boršić (tel. 07/3939253 ali sandra.
borsic@novomesto.si).
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odpirala vloge, prispele na javne razpise
na področju kulture, 4. in 5. 5. 2015. Vloge, prispele na javne pozive na
področju kulture, bo odpiral pristojni uslužbenec za kulturo ob prispetju.
Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o rezultatih javnega
razpisa najpozneje v devetdesetih dneh od zaključka razpisa.

Mestna občina Novo mesto

11.
Številka: 0930-1/2015
Datum: 27. 3. 2015
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/2013 in 18/2015) in Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2015 sprejetega na 5. seji Občinskega sveta 26. 3.
2015, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja

JAVNI POZIV
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine
Novo mesto za sofinanciranje proslav, prireditev, obletnic
in drugih dejavnosti organizacij in društev v Mestni občini
Novo mesto za leto 2015
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte in organizacijo
različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo
v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
prireditev, proslav, publikacij, obletnic različnih društev in organizacij,
ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice
(10, 20, 30 ali več let neprekinjenega delovanja). Predmet razpisa ni
sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja.
2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za naslednja področja:
a) Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, ki jim župan
lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o
proračunu MO Novo mesto za leto 2015,
b) Javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in obletnic, ki so
organizirane v počastitev državnih praznikov, občinskega praznika,
spominskih dni občine, pomembnih obletnic društev in drugih
organizacij,
c) Javni poziv za druga društva in organizacije, ki je namenjen
nevladnim organizacijam, ki ne morejo kandidirati na drugih razpisih
MO Novo mesto,
d) Javni poziv za sofinanciranje ureditve grobišč, ki je namenjen
urejanju in obnovi spominskih obeležij v MO Novo mesto,
e) Javni poziv za sofinanciranje novoletne obdaritve otrok in je
namenjen organizaciji v javnem interesu, ki organizira obdaritev
predšolskih otrok v MO Novo mesto.
3. Cilj razpisa
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Namen javnega poziva za sofinanciranje proslav, prireditev in projektov
na področju družbenega življenja v MO Novo mesto je prednostno
finančno podpreti raznovrstne projekte in dogodke, ki niso zajeti ali
sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto.
Hkrati pa bodo ti dogodki popestrili raznovrsnost ponudbe v občini
in sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih
dnevih, pomembnih obletnicah.
Namen razpisa je finančno omogočiti večje dogodke, ki potekajo v
Trdinovi dvorani KC Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni
dvorani Leona Štuklja ali Teniškem centru Otočec v obliki sofinanciranja
najema dvorane in potekajo v organizaciji nevladnih organizacij.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
- pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),
- fizične osebe,
- prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto.
Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne
razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Vloge na vseh javnih pozivih bodo obravnavane sproti, ob prispetju, in
jih bo obravnavala strokovna komisija, ob prispetju z izjemo Javnega
poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na katerem lahko župan
odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu
MO Novo mesto za leto 2015 brez strokovne komisije.
Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvam.
Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru
projekta ali programa izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne uresničitev projekta) v letu
2015 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
6. Splošna razpisna merila za javne pozive:
- projekti in programi, ki niso financirani na nobenem od razpisov MO
Novo mesto,
- reference izvajalca, katerih dozdajšnje delovanje je po kvalitativnih
in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot
uspešno,
- odmevnost uresničenih projektov,
- zagotovilo za kakovostno in korektno izvedbo projekta (reference
predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost
izvedbe projekta),
- prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno
komercialnega in pridobitnega značaja, ter dobrodelni projekti,
- skladnost prijavljenega projekta/programa s sprejetimi (strateškimi)
akti oziroma odločitvami MO Novo mesto ter vključenost v praznovanje
650. letnice ustanovitve Novega mesta,
- programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto v
slovenskem prostoru,
- sodelovanje z Mestno občino Novo mesto,
- realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt,
- prednostni kriterij pri ocenjevanju vloge je dokazilo o pridobljenih
sredstvih iz državnih ali evropskih razpisov oziroma sponzorskih ali
donatorskih sredstev,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
MO Novo mesto (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, druga
razpisna sredstva),
- prijavitelj, ki z istim projektom kandidira na več razpisih občine, bo
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izločen iz obravnave,
- prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti
do Mestne občine Novo mesto (če so kandidirali na razpisih MO Novo
mesto).
7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v skupni vrednosti znaša
121.000,00 EUR proračunskih sredstev za namen enkratne odobritve
sredstev organizacijam in društvom, pravnim in fizičnim osebam. Po
posameznih področjih višina sredstev znaša:
- javni poziv za sofinanciranje proslav in prireditev v višini 40.000 EUR;
župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka
o proračunu MO Novo mesto za leto 2015,
- javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in obletnic, ki so
organizirane v počastitev državnih praznikov, spominskih dni občine,
pomembnih obletnic društev in organizacij v višini 30.000, 00 EUR,
- javni poziv za druga društva in organizacije, ki je namenjen tistim
nevladnim organizacijam, ki ne morejo kandidirati na drugih razpisih
MO Novo mesto v višini 30.000,00 EUR,
- javni poziv za urejanje grobišč v višini 3.000,00 EUR,
- javni poziv za novoletno obdaritev otrok v višini 18.000,00 EUR.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev na področju kulture ali za posamezno
razpisno področje.
8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2015.
9. Razpisni rok
Razpisni rok se začne 27. 3. 2015 in traja do 30. 6. 2015 oziroma do
porabe proračunskih sredstev v letu 2015.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje
obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavne obrazce.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene
prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in
dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000
Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Vloge bo Mestna občina Novo mesto sprejemala do porabe razpisanih
sredstev v letu 2015. Rok za oddajo vlog se začne z 27. 3. 2015 in
se predvidoma zaključi 30. 6. 2015 oziroma do porabe sredstev.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do
30. 6. 2015 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
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pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ
– PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROSLAVE, POKROVITELJSTVA,
JAVNE PRIREDITVE 2015. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih
zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in
kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
12. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki
bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog, jih dopolnijo v roku 5
dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni, bo ta zavržena kot nepopolna. Ostale
vloge, ki jih župan zavrže, so tiste:
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
- vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis v celoti ali za posamezna
razpisna področja po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in
elektronskih medijih je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali sandra.
borsic@novomesto.si).
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge bo odpirala pristojni uslužbenec po prejetju, ocenjevala pa jih bo
strokovna komisija, z izjemo Javnega poziva za sofinanciranje proslav
in prireditev, na katerem župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR
na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015
brez strokovne komisije.
Občina bo predlagatelje s sklepi obvestila o rezultatih javnega poziva
najpozneje v tridesetih dneh od prejetja vloge.
Občina bo vloge sprejemala do porabe sredstev v letu 2015.
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na območju Mestne občine Novo mesto, imajo zagotovljene prostorske
in kadrovske pogoje za izvajanje programa in imajo za leto 2014
izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto.
Merila za delitev sredstev
1. Dostopnost programov (za uporabnike brezplačno, število
uporabnikov).
2. Kakovost predloženega programa in način izvedbe.
3. Prostorski in kadrovski pogoji za izvajanje programa.
4. Program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, javnih sredstev in delež
drugih virov.
Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 18.000,00 EUR.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna za leto 2015.
Rok za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto
2015 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se začne z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu in traja
do 20. aprila 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 20. aprila 2015 (velja
datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako NE ODPIRAJ –
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REDNEGA DELA DRUŠTEV
UPOKOJENCEV V LETU 2015. Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov prijavitelja.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v roku
osmih dni od zaključka javnega razpisa.

Mestna občina Novo mesto

12.
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje rednega dela društev upokojencev
v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter
zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Občinske uprave Mestne
občine Novo mesto, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne
občine Novo mesto.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen
v besedilu tega razpisa, in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v
roku ter na način, določen v pozivu za dopolnitev.
Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, in
vloge, ki pri ocenjevanju na osnovi meril ne bodo prejele zadostnega
števila točk.

Predmet razpisa je sofinanciranje rednega dela društev upokojencev, ki
delujejo na območju Mestne občine Novo mesto.

Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju v letu 2015, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
črpanja proračunskih sredstev.

Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izvajajo programe

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
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Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne
občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na
naslovu www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na
Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, telefon št.
07 39 39 274 ali e-pošta branka.bukovec@novomesto.si.
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sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna za leto 2015.
ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto
2015 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

Mestna občina Novo mesto

13.
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni
občini Novo mesto
za leto 2015
PREDMET RAZPISA
je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2015, s katerimi preprečujejo, lajšajo, rešujejo
socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov. Programi so
razdeljeni na:
Program A – sofinanciranje programov do 1000 € in
Program B – sofinanciranje programov nad 1000 €.
POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNI RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane
kot pravne osebe v Republiki Sloveniji s statusom društva, zavoda ali
ustanove in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki
je predmet tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje
programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne izkušnje oz. reference na področju, za katerega se
prijavljajo;
7. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo
mesto za leto 2014.
MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Merila za izbor programov so podrobno opredeljena v razpisni
dokumentaciji tega razpisa.
OKVIRNA VIŠINA
razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2015 znaša 36.000,00 EUR.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE
Razpis se začne z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu in traja
do 20. aprila 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 20. aprila 2015 (velja
datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto
2015. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo
začelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne,
nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega
postopka in bodo s sklepom župana zavržene.
ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU
RAZPISA
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter
zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Občinske uprave Mestne
občine Novo mesto, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne
občine Novo mesto.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen
v besedilu tega razpisa, in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v
roku ter na način, določen v pozivu za dopolnitev.
Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, in
vloge, ki pri ocenjevanju na osnovi meril ne bodo prejele zadostnega
števila točk.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju v letu 2015, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
črpanja proračunskih sredstev.
KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne
občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na
naslovu www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na
Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, telefon št.
07 39 39 274 ali e-pošta branka.bukovec@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto
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14.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za področje družbenih dejavnosti (št. 600-01-3/2006)
Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti
v Mestni občini Novo mesto za leto 2015
1. Predmet in višina razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.
Višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto, ki bo s
preventivnim delom zajela velik del šolajoče in nešolajoče se populacije
mladih ter druge strokovne in laične javnosti, omogočala in izvajala
program pomoči odvisnikom in njihovim družinam ter izvajala ostale
programe in projekte, sprejete z vsakoletnim planom dela skupine LAS.
V ta namen bo izbran prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom
najbolj približal spodaj navedenim ciljem lokalne akcijske skupine v letu
2015:
A preventivno delo v osnovnih šolah v Mestni občini Novo mesto
(izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh
oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol v novomeški občini - skupaj
vsaj 20 predavanj/delavnic na leto);
B preventivno delo v srednjih šolah Mestne občine Novo mesto
(izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh
oddelkih vseh srednjih šol v občini - skupaj vsaj 80 predavanj/delavnic
na leto);
C preventivna predavanja in delavnice za mladino izven šol;
D osveščanje širše strokovne in laične javnosti o problemu zasvojenosti
(organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in
druge strokovne delavce s področja dela s človeškimi viri);
E izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na
sledeč način:
- individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan)
- individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak
dan)
- vodenje skupine za samopomoč odvisnikom in njihovim svojcem
- psihosocialna obravnava uporabnikov substitucijskega zdravljenja na
Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog
Novo mesto - metadonska ambulanta (minimalno 2uri/teden)
- obravnava občanov občine Novo mesto - odvisnikov, ki so na
prestajanju zaporne kazni zapora v zavodih za prestajanje kazni
(svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter postpenalna obravnava);
F urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega portala lokalne
akcijske skupine;
G koordinacija delovanja skupine LAS (povezovanje članov -
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interdisciplinarnost, organizacija sestankov skupine, priprava letnega
programa dela, povezovanje z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami
na regijski in nacionalni ravni);
H strokovna in organizacijska podpora delovanju sprejemnega in
dnevnega centra za odvisnike Novo mesto.
Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C, E in F, morajo biti za uporabnike
brezplačne. Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti, opisane pod
točkama A in B brezplačne za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj
ne sme zgoraj navedenega načrtovanega preventivnega dela po šolah
zaračunavati šolam samim.
V postopku javnega razpisa bo izbran samo en prijavitelj, kateremu
bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti lokalne akcijske skupine
dodeljena celotna razpisana sredstva.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zveze
društev, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot
pravne osebe v Republiki Sloveniji
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom
kandidira samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- prijava programa, ki je predmet razpisa;
- program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
- so registrirani za opravljanje dejavnosti iz področja, ki je predmet
razpisa;
- zagotovljeni prostorski in kadrovski pogoji za izvajanje programa;
- pregledna in jasna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov
izvajanja programa;
- večletne izkušnje oz. reference na področju, ki je predmet prijave;
- izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področje, ki je predmet
razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev bodo uporabljena naslednja
merila:
- ujemanje predloženega programa z namenom razpisa;
- kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa;
- sodelovanje uporabnikov v programu;
- realna finančna konstrukcija programa;
- dosedanje delo oz. reference;
- predvideni ostali finančni viri za sofinanciranje programa.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
- v Mestni občini Novo mesto izvaja programe in projekte s področja
zasvojenosti že več let, pri čemer gre za dobro uveljavljenost in
prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim prebivalstvom, posebej
med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela s
človeškimi viri;
- je imel programe in projekte že sofinancirane iz občinskih proračunskih
sredstev v preteklih letih.
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6. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave
za leto 2015. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo
obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
8. Rok za oddajo prijave in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 15 dni.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
najkasneje do vključno 15. dne od objave v Uradnem listu (velja datum
poštnega žiga ) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj Javni razpis za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2015«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo
prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne
ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega
razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija
izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje
v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranim
izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2015, v kateri
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
11. Kraj, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo prejmejo na Uradu
za kulturo, zdravstvo in socialo na Mestni občini Novo mesto ali na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si,
javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani prejmejo
na Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo Mestne občine Novo mesto
(Mateja Jerič, telefon 07 39-39-250, e-pošta: mateja.jeric@novomesto.
si).

Mestna občina Novo mesto
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