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Datum: 30. 10. 2019

REZULTATI JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OŽIVLJANJE
MESTNEGA JEDRA ZA LETO 2019, 1. IN 2. RAZPISNI ROK
Cilj sofinanciranja je bil finančno podpreti programe, ki bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra.
S prenovo mestnega jedra je Mestna občina Novo mesto zmanjšala rabo javnih površin za
motorni promet in izboljšala urejenost javnih površin, s ciljem, da se novo pridobljene površine
namenijo javni urbani rabi in da se zagotovijo boljši pogoji za kulturne, izobraževalne, sprostitvene
in druge aktivnosti za vse generacije, ki bodo občane in obiskovalce spodbujale k rednemu
prihodu v mestno jedro in jih aktivno vključile v oživljanje mesta. Cilj je, da mestno jedro kot prostor
živahne družbene dejavnosti in raznolike ponudbe storitev in produktov postane gospodarsko
privlačno okolje, turistično, kulturno in športno središče ter osrednje zbirališče občanov in
obiskovalcev, ki bodo med druženjem v mestu doživljali urbane občutke.
Predmet sofinanciranja so bili programi iz vseh področij družbenega delovanja: kultura, mladina,
izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost (bolšji sejm, živilski
sejem, rokodelski sejem...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana…), kulinarika in
ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti,
družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za
starejše, različne delavnice in drugi programi, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra.
Prednost pri dodelitvi sredstev so imeli izvirni, inovativni programi, ki ponujajo aktivnosti, ki še
niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu. Prednost so imeli programi, ki
nagovarjajo večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva ter trajajo
dlje časa.
Na razpis so se lahko prijavile pravne osebe in fizične osebe, in sicer:
- društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in dr.) s sedežem v
Mestni občini Novo mesto,
- krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto,
- podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične,
športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti s sedežem v
Mestni občini Novo mesto ali izven nje;
- fizične osebe.
En prijavitelj je lahko kandidiral z več različnimi programi.
Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je znašala 25.000,00 EUR. Posamezen prijavitelj je lahko
v okviru tega javnega poziva prejel skupno do največ 10.000,00 EUR. Prvi razpisni rok je trajal
do vključno 30. 4. 2019, drugi razpisni rok pa do 1. 10. 2019. Najvišje število točk, ki jih je lahko

prejel posamezni predlagatelj, je bilo 160. Minimalno število doseženih točk za obravnavo o
dodelitvi sredstev je bilo 80 točk.
1. razpisni rok
Na 1. razpisni rok je prispelo 16 vlog, ki jih je vložilo 12 prijaviteljev. Sredstva so bila odobrena 4
prijaviteljem. 8 prijaviteljem sredstva niso odobrena, ker prijavljeni programi niso izpolnjujevali
pogojev javnega poziva oziroma niso dosegli dovolj točk za odobritev sofinanciranja. Strokovna
komisija v sestavi Meta Retar, predsednica ter dr. Iztok Kovačič, mag. Sandra Boršič in mag.
Nataša Jakopin je predlagala naslednjo razdelitev sredstev, ki jo je potrdila direktorica Občinske
uprave:

Zap.
št.

Prijavitelj

1. Kegljaško
društvo
Vodnjak
(3 vloge)

2. Zavod
Karolina

3. Gimnazija
Novo mesto

Popolnost
vloge /
Izpolnjevanje
pogojev

Da/Ne

Da/Da

Da/Da

Višina
Predlog
zaprošenih višine
sredstev sredstev
(vrednost
v EUR
projekta) v
EUR
Točke
Družinski tandem
2.000
0
dvojice na kegljišču
(4.000)
Vodnjak
Program

Poletje na kegljišču
Vodnjak

800
(1.600)

Izbirni predmet
osnovnih šol na
kegljišču Vodnjak

1.000
(2.000)

Celoletne, večletne
in poletne aktivnosti
za predšolske in
šolske otroke,
mamice, nosečnice
in starše; občasno
tudi za starostnike
in stare starše.
Gimnazija na trgu
(ulično gledališče,
aktivno
spoznavanje
dediščine NM prek
spletne aplikacije,
iskanje skritega
zaklada, meritve
telesnih
parametrov, pohod
za zdravje – Po
poteh gimnazijcev,
prostovoljske akcije
(iz šolskih klopi
med ljudi, gimnazija
pleše – roza

10.000
(25.000)

0

Opomba

Ne izpolnjuje
pogojev razpisa
– gre za redno
delo društva, ki
ga MONM
sofinancira prek
drugih razpisov

0

10.000
T 128

10.000
(20.623)

1.500
T 106

Prijavitelj ni
podpisal
pogodbe, zato ni
prejel odobrenih
sofinancerskih
sredstev.

4. Center znanja
Novo mesto,
Nadja Kovačič
s.p.

Da/Da

4.100
(9.100)

1.500

.

T 107

(2 vlogi)

Da/Da

5. Zavod Situla

Da/Da

6. BB-Bajt d.o.o.
za Klub
Mestne
kvačkarice
NM

Da/Ne

Miselni zajtrk za
starostnike
Popravljalnica
Situla
Novomeški festival
ročnih del - 1x
letno

1.925
(3.850)
2.900
(6.300)
10.000
(14.900)

0

0

Ne gre za
program, temveč
za več
dogodkov.
Vloga
premaknjena na
razpis za
sofinanciranje
dogodkov.

10.000
(20.000)

3.000
+2.000

Ker se je prva
izvedba
programa
izkazala za
obsežnejšo od
načrtovane, so
bila odobrena
dodatna
sredstva.
Ne izpolnjuje
pogojev razpisa
– gre za redno
delo, ki ga
MONM
sofinancira prek
drugih razpisov
Programa sodita
v okvir
prijaviteljevega
rednega dela.

0

Tematski razstavi
Kluba Mestnih
kvačkaric – 2x letno

(1 vloga – 3
dogodki)

7. Urška
Počrvina,
Stari čar s.p.

oktober, soba
pobega
Soba pobega Novo
mesto

Da/Da

Božični bazar
ročnih del – 1x
letno
Stari čar - Petkanje

T 109

8. Založba Goga

Da/Ne

Literatura na ulici

10.000
(20.000)

0

9. Yurena
izobraževanje,
turizem in
trgovina Novo
mesto d.o.o.

Da/Ne

Konverzacija v
starem mestnem
jedru

900
(9.900)

0

Jezikovne počitnice
za otroke in
mladostnike

2.300
(23.000)

(2 vlogi)

0

10. Kompas Novo
mesto

Da/Ne

Spoznajmo
dolenjsko
prestolnico

10.000
(21.000)

0

11. Perlin,
jezikovne in
spletne
storitve Maja
Klakočar s.p.

Da/Da

Literarna
pustolovščina, lov
na zaklad

4.200
(6.000)

0
T 58

Program sodi v
okvir
prijaviteljevega
rednega dela.

12. Radio Krka
Novo mesto,
d.o.o.

Da/Da

Sobotni radijski
dopoldnevi v mestu

SKUPAJ

10.000
(20.000)

0

90.125

18.000
(25.000)

Prijavljen
program sodi v
okvir
prijaviteljevega
rednega
programskega
dela, ki ga
MONM
sofinancira iz
medijskega
razpisa.

2. razpisni rok
Na 2. razpisnem roku je bilo razpisanih 7.000,00 EUR sredstev. V okviru 2. roka je prispela ena
vloga. Strokovna komisija v sestavi Meta Retar, predsednica ter dr. Iztok Kovačič, mag. Sandra
Boršič in mag. Nataša Jakopin je predlagala naslednjo razdelitev sredstev, ki jo je potrdila
direktorica Občinske uprave:
Zap.
št.

Prijavitelj

1. Zavod Situla

Popolnost
vloge /
Izpolnjevanje
pogojev

Program

Da/Da

Kino na trgu

SKUPAJ

Mestna občina Novo mesto

Višina
Predlog
zaprošenih višine
sredstev sredstev
(vrednost
v EUR
projekta) v
EUR
Točke
7.600,00
7000
(15.275)
T 118

90.125

7.000
(7.000)

Opomba

