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REZULTATI NA JAVNEM POZIVU ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV IN
PRIREDITEV V MO NOVO MESTO V LETU 2018, 2. ROK

Strokovna komisija v sestavi Meta Retar, predsednica, Monika Gabrič in Sandra Boršić, članici,
se je sestala 6. 6. 2018, ocenila vloge in predlagala razdelitev sredstev za posamezne projekte
(dogodke in prireditve), ki jo je potrdil organ prve stopnje MO Novo mesto. Prioritetno so
sofinancirani dogodki, ki se tematsko navezujejo na Štukljevo leto (športno-rekreativni dogodki)
ter na leto evropske kulturne dediščine. Upoštevano je tudi dejstvo, da se nekatera društva
prijavljajo na več razpisov MO Novo mesto, zato se kljub večjemu številu točk, sofinancirajo
njihovi dogodki v nekoliko nižjem finančnem deležu.
Cilj sofinanciranja za področje D je finančno podpreti različne prireditve in dogodke, ki bodo v
letu 2018 potekali v Mestni občini Novo mesto v organizaciji različnih društev, zasebnih
zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih organizacij samostojno ali v soorganizaciji z Mestno
občino Novo mesto.
V letu 2018 bo poudarek na vsebinskem povezovanju s tematskim letom 2018, povezane s
promocijo zdravega načina življenja in promocijo Novega mesta kot kakovostnega življenjskega
okolja (gibanje in šport, zdrav način življenja, prostočasne dejavnosti, družbeni doprinos k
skupnemu dobremu, v povezavi z arheološko, kulturno in naravno dediščino), na oživljanju
degradiranih, zapostavljenih prostorov in predelov občine, tudi tistih, ki so vezani na oživljanje
reke Krke. Prednostno bodo obravnavani dogodki, ki vključujejo širše število občanov,
novoletno obdarovanje otrok, festivalska dogajanja, projekti usmerjeni v razvoj in prihodnost
mesta.
Poleg projektov, ki se bodo vsebinsko navezovala na tematike tematskega leta 2018, bodo
prednostno obravnavani tudi dogodki in prireditve, ki so povezani s tradicionalnimi in
etnološkimi značilnostmi lokalnega prostora (pustovanje, kresovanje, martinovanje idr.), večji
festivalski dogodki v občini, večje, povezovalno družabne prireditve v organizaciji krajevnih
skupnosti. Prednostno se bo sofinanciralo večje družabne in družbene dogodke z namenom, da
se spodbudijo družabnost in kvaliteta bivanja v občini na večjih javnih odprtih prizoriščih kot so
muzejski vrtovi, reka Krka, igrišča na Loki, park pred KC Janeza Trdine ali Knjižnico Mirana
Jarca, Marof, stadion na Portovalu ter prireditve in posamezni prazniki krajevnih skupnosti.
Poudarek je na medgeneracijskem povezovanju, mreženju projektov ter prepletanju različnih
dejavnosti in vsebin (športnih, kulturnih, zabavnih, družabnih, dobrodelnih ipd.).
Na 2. razpisni rok so prispele 3 vloge. Na prvem razpisnem roku so razdeljena sredstva v višini
99.500 EUR triinpedesetim vlagateljem in so preostala sredstva v višini 3.500,00 EUR, ki so v
celoti razdeljena vsem trem prijaviteljem .
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