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61.
Številka: 6100-96/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 43/10), 30. Člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) 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
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Javni razpis o razdeljevanju proračunskih
sredstev Mestne občine Novo mesto za leto
2016
za projekte na področju kulture
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte na področju
kulture za leto 2016 v Mestni občini Novo mesto.

2. Cilj razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte,
ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo
mesto. Prednostno bodo sofinancirani projekti, ki bodo potekali v
mestnem jedru.
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Projekti namenjeni oživljanju mestnega jedra zajemajo izvedbo
projekta na lokacijah kot so: Glavni trg, Muzejski vrtovi, Frančiškanski
trg, park pred KC Janeza Trdine, okolica Knjižnice Mirana Jarca.
Sredstva namenjena izvedbi projektov so razdeljena na:
A/ projekte, ki jih pripravljajo kulturna društva oziroma predstavniki
ljubiteljske kulture in posamezniki, ki se z umetnostjo ukvarjajo
ljubiteljsko (likovna, glasbena, literarna, plesna, gledališka, filmska
dejavnost) in projekt ni sestavni del prijave na javnem razpisu za redno
delo kulturnega društva;
B/ projekte, ki jih pripravljajo zasebne organizacije registrirane za
kulturno dejavnost ter posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca
(gledališki, glasbeni, plesni, filmski, literarni, multimedijski in dr. projekti).
Na razpisu ne morejo kandidirati organizacije, ki kandidirajo na javnem
pozivu Programi na področju kulture.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti
(kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju
kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo
ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne
kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih
kulturnih dobrin,
- pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
- projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije oziroma
javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo, zasebni zavodi na področju kulture,
ki prijavljajo program na Javnem pozivu za sofinanciranje Programov
na področju kulture, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali javne
organizacije ter ostale nevladne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin in zavodi, ki
niso registrirani za kulturno dejavnost.
Upravičen vlagatelj z istim projektom ne more kandidirati na druge
javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto. Kulturna društva,
ki prijavljajo projekt opredeljen v programu na javnem razpisu za redno
delo kulturnega društva, ne bo sofinanciran iz Javnega razpisa za
projekte na področju kulture.

4. 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.

5. Splošni in prednostni razpisni kriteriji
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
- kakovost prijavljenega projekta ali programa,
- obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
- višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki
jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali
programa,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
Mestne občine Novo mesto,
- posebni dodatni kriteriji.

Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in posebni kriteriji:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Splošni in prednostni kriteriji
Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega projekta
Odmevnost in reference (članki, katalogi,priznanja, nagrade)
Obiskanost prireditev oz. število uporabnikov
Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost
projekta
Kontinuiteta in večletna tradicija projekta
Raven prijavljenega projekta dosega oziroma presega občinski nivo
Finančna konstrukcija projekta
Sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov
Odločba o statusu – organizacija deluje v javnem interesu na področju
kulture
Projekt prispeva k oživitvi mestnega jedra
Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz
naslova premoženja (javna dela, brezplačna uporaba prostorov,
subvencionirani najem, druga razpisna sredstva)
SKUPAJ

Število točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 15 točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 5 točk
Do 10 točk
Do 20
Do 165 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj je 165.

6. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno prijavo. V nasprotnem bo
strokovna komisija upoštevala le eno prijavo, ki jo bo izbrala po lastni
presoji.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z
razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte
na področju kulture, znaša 40.000,00 EUR in sicer za:
A/ projekte, ki jih pripravljajo kulturna društva in posamezniki, ki se z
umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko v višini 15.000,00 EUR;
B/ projekte, ki jih pripravljajo zasebni zavodi registrirani za kulturno
dejavnost ter posamezniki s statusom kulturnega ustvarjalca v višini
25.000,00 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2016.

9. Razpisni rok
Prvi razpisni rok se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavni obrazec, ki vsebuje povabilo k oddaji ponudbe, splošne in
prednostne kriterije za izbiro predlagateljev in način ocenjevanja
(obrazec št. 1), podatke o predlagatelju (obrazec št. 2), dokazila o
usposobljenosti predlagatelja (obrazec št. 3), predlog projekta (obrazec
št. 4), sofinanciranje projekta (obrazec št. 5).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
- splošne in prednostne kriterije za izbiro predlagateljev in način
ocenjevanja,
- podatke o predlagatelju,
- dokazila o usposobljenosti predlagateljev,
- predlog programa oziroma projekta,
- sofinanciranje projekta,
- vsaj dva medijska odmeva o projektih ali programih prijavitelja
(obvezna priloga),
- fotokopijo dokumenta, da je zasebni zavod ali organizacija registrirana
za opravljanje kulturne dejavnosti (obvezna priloga),
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- organizacija ima status, da deluje v javnem interesu na področju
kulture (ni obvezna priloga),
– samostojni kulturni ustvarjalec mora predložiti fotokopijo odločbe, da
ima status samostojnega kulturnega ustvarjalca, ki mu ga je dodelilo
Ministrstvo za kulturo, v kolikor kandidira na področju profesionalne
kulture (obvezna priloga za posameznika s statusom samostojnega
kulturnega ustvarjalca),
-sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov (sklep ali
odločba – ni obvezna priloga).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1.
2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – PROJEKTI NA PODROČJU KULTURE
2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja NAZIV oz. IME IN
PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV. Nepravilno izpolnjena ovojnica šteje
za nepopolno vlogo in bo izločena iz obravnave.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 11. 1. 2016 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
zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod
točko 10 ter nepravilno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog bodo
pozvani po elektronski pošti ali telefonu, da jih dopolnijo v roku 5 dni,
če tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. 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 se
nahaja prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v
proračunu.

12. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel.
07/3939253) ali sandra.borsic@novomesto.si.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo potekalo 13. in 14. 1. 2016. Občina bo predlagatelje
z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v
devetdesetih dneh od zaključenem razpisu.
Mestna občina Novo mesto

62.
Številka: 6100-9/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15-popr.) in Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 0075/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja

JAVNI RAZPIS
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za obdobje 2015
do 2018
za redno delo kulturnih društev
Oddaja programa za leto 2016
1. Predmet in namen razpisa
V letu 2015 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za redno
delo kulturnih društev za obdobje od 2015 do 2018 v Mestni občini
Novo mesto.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih
društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v Mestni
občini Novo mesto.
Razpis je razdeljen na dva dela in je namenjen kulturnim društvom,
ki dosegajo vrhunske rezultate na nacionalni in mednarodni ravni ter
kulturnim društvom, ki so prepoznavna na lokalni ravni.
Kot vrhunsko delo kulturnega društva je opredeljeno tisto, ki se izkazuje
z nacionalnimi in mednarodnimi nagradami in priznanji za dejavnost,
ki jo društvo opravlja na področju kulture in umetnosti, pridobljen
status v javnem interesu na področju kulture, reference in strokovna
mnenja poznavalcev posameznega kulturno-umetniškega delovanja
ter pridobljena sredstva iz drugih virov, ki niso iz proračuna Mestne
občine Novo mesto.
Ostalo delovanje kulturnih društev je opredeljeno kot delovanje, ki je
prepoznavno na lokalni ravni, temelji na ljubiteljskem delu in ne dosega
vrhunskih rezultatov na nacionalni ali mednarodni ravni.
Sredstva namenjena financiranju rednega dela kulturnih društev so
razdeljena za področja zborovskega petja, klasične glasbe, izraznega in
sodobnega plesa, baleta, folklore, likovne, filmske, literarne umetnosti,
etnoloških in drugih kulturno-umetniških vsebin. Sredstva niso
namenjena delovanju glasbenih skupin s področja popa, rocka, rapa,
jazza in dr.
Na razpisu je kandidiralo 27 kulturnih društev, od tega je triletna
pogodba sklenjena s petimi društvi, ki so opredeljena kot vrhunska ter z
dvaindvajsetimi društvi, ki aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša okvirno 70.000
EUR. Sredstva namenjena rednemu delu kulturnih društev, ki dosegajo
vrhunske rezultate znaša 40.000 EUR ter višina sredstev namenjena
kulturnim društvom, ki so prepoznavna na lokalni ravni znaša 30.000
EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
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63.

vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

3. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem
proračunskem letu.

4. Razpisni rok in oddaja programa
Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe
sredstev.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1.
2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA
NA JAVNI RAZPIS – REDNO DELO KULTURNIH DRUŠTEV, program
za leto 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oz.
ime in priimek vlagatelja, naslov. Nepopolna vloga je tudi tista, ki ima
nepravilno izpolnjeno ovojnico
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču
Mestne občine Novo mesto.

5. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel.
07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

Številka: 0930-88/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja in dejavnosti
društev in
organizacij v Mestni občini Novo mesto v
letih 2016 in 2017
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za delovanje in
dejavnosti društev in organizacij na območju Mestne občine Novo
mesto za leti 2016 in 2017. Plan za leto 2017 bo potrebno oddati
konec leta 2016.

2. Cilj razpisa
Cilj razpisa je denarno podpreti redno delovanje društev in organizacij.
V redno delovanje sodijo raznovrstne dejavnosti, prireditve, projekti
in programi (v nadaljevanju dejavnosti), ki prispevajo k promociji in
prepoznavnosti društev, organizacij in ljubiteljskih dejavnosti ter s tem
tudi Mestne občine Novo mesto na posameznih družbenih področij.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
- pravne osebe oz. društva in organizacije, ki imajo sedež in delujejo v
Mestni občini Novo mesto;
- dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto ali
v drugih občinah ali krajih z namenom promocije Mestne občine Novo
mesto.
Do sofinanciranja niso upravičene poklicne javne organizacije, ki se
ukvarjajo s kulturo, športom, izobraževanjem, socialnimi dejavnostmi,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki so registrirane za opravljanje
in posredovanje kulturno-umetniških, športnih, socialnih, izobraževalnih
vsebin, ter subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na
drugih razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto.
Pri razdeljevanju sredstev bomo upoštevali tudi finančno pomoč, ki smo
jo že odobrili društvom in posameznikom v tem letu v obliki brezplačne
uporabe prostorov v Kulturnem centru Janeza Trdine, v Športni dvorani
Marof, Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali
Teniškega centra Otočec. Dodeljena sredstva bodo sorazmerno manjša.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo zavrgla
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne
morejo biti prijavitelji na tem pozivu.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo
zavrnjene.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
- kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime
subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
- podatke o številu članov (velja za društva in organizacije);
- natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na poziv, vključno s predvideno
finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si
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- prostor, čas in trajanje dejavnosti;
- druge podatke, povezane z pozivom,
- zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati
višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji in predlagatelj
bo vsaj polovico sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne
občine Novo mesto,
- izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, v kolikor je
predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih.

6. Kriteriji ocenjevanja
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
- kakovost prijavljenega projekta ali programa,
- obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
- višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki
jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali
programa,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
Mestne občine Novo mesto,
- posebni dodatni kriteriji.
Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in posebni kriteriji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kriteriji:
Inovativnost, ustvarjalnost, kakovost organizacije
Število članov
Finančno poročilo za leto 2015
Plan dela za leto 2016 ter poročilo o delu za leto 2015
Aktivnost organizacije pri uveljavljanju prepoznavne
podobe Novega mesta in udeležbe na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni ter sodelovanje z občino
Priznanja in nagrade za delovanje organizacije (lokalna,
nacionalna, mednarodna raven)
Pridobljena sredstva iz drugih virov (državnih, EU)
Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega
proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela,
brezplačna uporaba prostorov, subvencionirani najem,
druga razpisna sredstva)
SKUPAJ

Število točk
Do 15 točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 35 točk

vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vlogo s pripisom »Prijava na razpis – društva in organizacije 2016,
2017« pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne
občine Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji presoji brez
posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

12. Dodatna pojasnila
Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39
39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Strokovna komisija bo vloge obravnavala 13. 1. 2016 in predlagala
višino sredstev. Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega
razpisa najkasneje v 60 dneh po obravnavi strokovne komisije in
kolegija župana.
Mestna občina Novo mesto

Do 30 točk
Do 10 točk
Do 20 točk

64.

155 točk

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis,
znaša 25.000,00 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev na posameznih razpisnih področij.

8. Rok za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih
letih 2016 in 2017.

9. Razpisni rok
Razpisni rok začne teči 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do
porabe sredstev v letu 2016.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
- priložena dokazila (pohvale, priznanja, časopisni članki, odločbe o
pridobljenih sredstvih iz drugih razpisov – priporočljiva priloga zaradi
ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev),
- parafirana razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v
Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne
občine na naslovu www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

11. Oddaja in dostava vlog

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 2016
1. Predmet in višina razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2016.
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
2016:
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);

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
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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 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.

- 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;
- število vključenih članov oziroma uporabnikov programa;
- realna finančna konstrukcija programa ( lasni viri, drugi viri
financiranja);
- dosedanje delo oz. reference;
- predvideni ostali finančni viri za sofinanciranje programa iz proračuna
ali premoženja Mestne občine Novo mesto (javna dela, brezplačen
najem prostora, subvencija najemnine prostorov, druga razpisana
sredstva MONM).

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.

6. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave
za leto 2016. 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.

3. Splošni pogoji za sodelovanje

8. Rok za oddajo prijave in način oddaje

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zveze
društev, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot
pravne osebe v Republiki Sloveniji

Razpis se prične z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu RS in
traja 30 dni. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko najkasneje do vključno 11. januarja 2016 (velja datum
poštnega žiga ) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.

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;

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 2016«.
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

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
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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 2016, 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
družbene dejavnosti Mestne občine 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 družbene dejavnsti Mestne občine Novo mesto (Mateja Jerič,
telefon 07 39-39-250, e-pošta:mateja.jeric@novomesto.si).
Mestna občina Novo mesto

Oznaka
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Razpisno področje
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna rekreacija
Kakovostni šport
Vrhunski šport – kategorizirani športniki
Šport invalidov
Športne prireditve
Skupaj:

Višina razpisanih sredstev v €
208.200,00
30.000,00
19.840,00
65.000,00
11.130,00
5.000,00
68.000,00
407.170,00

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 št. 6712-3/2011- 4.

4. Upravičeni prijavitelji (8. člen Zakona o športu)
Izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni so:
- športna društva in klubi,
- ostala društva, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športne programe za invalide.

5. Splošni razpisni pogoji

65.
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), Letnega
programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2016 (671289/2015) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
7/2013, 18/15, 21/15, DUL, 8/15) Mestna občina Novo mesto objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa
v Mestni občini Novo mesto za leto 2016
in za leta od 2016 do 2018
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo
mesto za leto 2016 in za leta od 2016 do 2018.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 407.170,00 €.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno
razpisno področje. Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena
s sprejetjem proračuna za vsako posamezno leto.

3. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto bo v letu 2016 sofinancirala naslednje
športne programe:

Izvajalci, navedeni v prvem odstavku tega člena morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
- imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo športne programe,
namenjene občanom in občankam Mestne občine Novo mesto,
- v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je
predmet tega razpisa,
- so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti oz. eno (1)
leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, v skladu z veljavno
zakonodajo,
- izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS,
- imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno
izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje dela v športu,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov
in stroškov za izvedbo dejavnosti,
- da imajo zagotovljeno redno dejavnost najmanj 35 tednov v letu,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, društva
priložijo seznam članov,
- da redno letno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov in
poročila o doseženih rezultatih.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi
pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred
drugimi uporabniki.
Prijave bodo poleg drugih kriterijev vrednotene še po naslednjih
splošnih kriterijih:
- kakovost prijavljenega programa/projekta,
- obseg vključenih članov društva oz. število vseh udeležencev
programa/projekta,
- višina lastnih oz. drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih
prijavitelj namenja oz. jih je pridobil za izvedbo programa/projekta ,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
MONM (javna dela, brezplačni najem prostorov, subvencioniran najem
prostorov, druga razpisna sredstva MONM)

6. Prednostni razpisni pogoji za triletno sofinanciranje
(2016, 2017 in 2018)
Izvajalci morajo poleg pogojev iz 4. točke za triletno sofinanciranje
izpolnjevati še sledeče pogoje:
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si
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- izvajajo redno delo vsaj 35 tednov leto (pogodba o uporabi prostorov
z lastnikom oz. upravljavcem objekta),
- imajo tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega
tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS – ZŠZ (cicibani/
ke, mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice, kadeti/nje in mladinci/
nke), kot dokazilo priložijo sezname športnikov/športnic po posameznih
starostnih kategorijah z žigom nacionalne panožne zveze,
- imajo v športnih programih udeležene kategorizirane športnike
(mladinski razred, perspektivni razred),
- delujejo v javnem interesu na področju športa (odločba MIZŠ).
Redno delo društev, ki je predmet triletnega sofinanciranja, vsebuje
področja:
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport in sofinanciranje strokovnega kadra,
- Kakovostni šport,
- Šport invalidov.
Področja Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, Športne
rekreacije, Vrhunskega športa in Športnih prireditev niso predmet
triletnega sofinanciranja, prijaviti se je potrebno vsako leto.
Vloga (prijava) mora vsebovati naslednje obrazce:
Prijava (obr. 1)
Opredelitev športnih programov, na katere se društvo prijavlja
a) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (obr. 2)
b) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (obr. 3)
c) Športna rekreacija (obr. 4)
d) Kakovostni šport (obr. 5)
e) Vrhunski šport – kategorizirani športniki (obr. 6)
f) Šport invalidov (obr. 7)
g) Športne prireditve (obr. 8)
Izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov (obr. 9)
Izjava, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (obr. 9)
Podatki o izvajanju letnega programa športa v letu 2015 (obr. 10)
Vzorec pogodbe za leto 2016 (obr. 11)
Vzorec zahtevka za izplačilo sredstev (obr. 12)
Vzorec pogodbe za triletno sofinanciranje od 2016 do 2018 (obr. 13)
Registracija za opravljanje športne dejavnosti (le v primeru, da se društvo prvič prijavlja na javni razpis),
Kopijo zadnje odločbe Upravne enote NM iz registra društev (le v primeru, da v letu 2015 društvo ni bilo
sofinancirano s strani MONM)
Kopija odločbe MIZŠ o statusu društva, da deluje v javnem interesu na področju športa (društvo dobi
dodatne točke) – obvezna priloga
Kopijo temeljnega akta društva (le v primeru, da v letu 2015 društvo ni bilo sofinancirano s strani MONM)

V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne obveznosti,
navedene v 8. 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
2015. Pri poravnavi obveznosti preko 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.

7. Rok in način prijave
Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem
uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 11. januarja 2016.

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 MONM V LETU 2016 IN
ZA LETA OD 2016 DO 2018 – 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.

8. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.

9. 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.

10. 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 2016 oz. za leta od 2016 do 2018. 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).

11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu
za družbene dejavnosti, 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 11. januarja 2016.

12. Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto
zaprosijo preko elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali preko
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 11. januarja 2016, 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.
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
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66.
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, 18/15, 21/15 in DUL, št. 8/15) Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/
PROJEKTOV SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO
2016
PREDMET RAZPISA
je sofinanciranje programov/projektov nevladnih organizacij na
področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2016, s katerimi
preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov
oz. skupin občanov ter spodbujajo razvoj in promocijo zdravja.
Programi so razdeljeni na:
Program A - sofinanciranje programov/projektov do 1000 EUR
Program B - sofinanciranje programov/projektov nad 1000 EUR
Program C - sofinanciranje programov društev upokojencev

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 kvaliteten program/projekt, 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. število vključenih članov organizacije oz. uporabnikov programa/
projekta;
5. imajo pregledno finančno konstrukcijo prihodkov ( lastni viri, drugi
viri financiranja);
6. višina in obseg podpore iz drugih virov proračuna ali premoženja
MONM ( javna dela, brezplačen najem prostora, subvencija najemnine
prostorov, druga razpisana sredstva MONM);
7. za leto 2015 imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne
občine Novo mesto,
8. prijavijo se lahko samo z enim programom/projektom.

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 2016 znaša 54.250,00 EUR in sicer:
Programi A in B 36.250,00 EUR,
Programi C 18.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VSEBINA PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto
2016 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE
Razpis se prične z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu in traja
do 11. januarja 2016. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 11. januarja 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 – Programi/projekti socialnega in zdravstvenega varstva za leto
2016«. 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 zavržene.

ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O
IZIDU RAZPISA
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih/
projektih 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 najkasneje
v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci programov/projektov bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju v letu 2016, v katerih bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja 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 zainteresirani dobijo na
Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Mateja Jerič, telefon št. 07
39-39-250 ali e-pošta: mateja.jeric@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna za leto 2016.

ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
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67.
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 celoletnih mladinskih
programov ter najemnine za mladinske
centre v Mestni občini Novo mesto za
obdobje 2016-2018
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje celoletnih mladinskih programov ter najemnine za
mladinske centre:
- celoletni mladinski programi - sklop A
1. PODROČJE: Delovanje mladinskih organizacij - Mladinski centri
2. PODROČJE: Usposabljanje mladinskih delavcev
3. PODROČJE: Mladinsko delo, prostovoljstvo ter medgeneracijsko
sodelovanje
- sofinanciranje najemnin-Mladinski center - sklop B
1. PODROČJE: Sofinanciranje najemnine mladinskim centrom

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za posamezno leto v
obdobju 2016 – 2018 znaša 63.100 eur. Razpisana sredstva bodo
razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto. Mestna občina Novo mesto si
pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev za
posamezni razpisni sklop.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
Mestna občina Novo mesto bo v obdobju 2016 - 2018 sofinancirala
naslednja področja:
Oznaka
SKLOP A
1. Področje
2.

Področje

3.

Področje

SKLOP B

Razpisno področje
Celoletni mladinski programi
Delovanje mladinskih organizacij in mladinskih
centrov
Usposabljanje mladinskih delavcev
Mladinsko delo, prostovoljstvo ter
medgeneracijsko sodelovanje
Sofinanciranje najemnin-Mladinski center

Skupaj:

Višina razpisanih sredstev v €
54.300,00
42.000,00
7.300,00
5.000,00
8.800,00
63.100,00

3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje celoletnih mladinskih
programov in stroškov najemnine subjektom s statusom mladinskega
centra, ki vsebujejo eno izmed naslednjih dejavnosti:
• neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo
(usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter pridobivanje
veščin, da mladi sami izvajajo projekte in sodelujejo v različnih

aktivnostih 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 in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop
do informacij)
• mladinska 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 aktivnosti, ki se
nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi)
• medgeneracijsko sodelovanje
• bivanjske razmere
Prijavitelji kandidirajo s programi, namenjenimi otrokom in mladim do
vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Novo mesto.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
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 (MONM) in svojo dejavnost
izvaja na področju MONM,
• prijavlja program, ki je predmet razpisa,
• prijavlja program, ki je nepridobitnega značaja,
• ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
• vsaj 50% sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz proračuna MONM,
• zaprošen znesek sofinanciranja posameznega programa ne sme
presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
• v letu 2015 je izpolnila vse pogodbene obveznosti do MONM in
njenih javnih zavodov. Prijavitelj, ki v letu 2015 ni izpolnil pogodbenih
obveznosti, v letih 2016 - 2018 ni upravičen do sofinanciranja s strani
MONM
• izvajanje programa v MONM,
• večina aktivnih udeležencev programa mora biti iz MONM (na
zahtevo je potrebno predložiti dokazila),
• da se vloge nanašajo na programe, ki so predmet sofinanciranja tega
javnega razpisa, pri čemer se štejejo za aktivne udeležence otroci in
mladi v starosti od 6. do 29. let.
• da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra.

5. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo predvsem 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.

6. 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.
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7. Splošni razpisni kriteriji
Izbrani programi 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 programa,
b) vsebina programa,
c) izdelana organizacijska shema programa,
d) izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija programa,
e) brezplačnost programa,
f) število aktivnih uporabnikov, ki jim je program namenjen,
g) kakovost predloženega programa,
h) način izvedbe, metode,
i) natančno določeni cilji,
j) izdelan natančen časovni načrt izvedbe za obdobje 2016 - 2018,
k) usposobljenost izvajalcev/posameznikov (potrebna je navedba
stroke in dokazilo za morebitno specifično znanje),
l) prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi
programa ocenil njegovo uspešnost,
m) jasno opredeljeni viri financiranja,
n) jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost,
o) pričakovana višina sofinanciranja s strani MONM,
p) višina lastnih oz. drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih
prijavitelj namenja oz. jih je pridobil za izvedbo programa,
r) višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz
naslova premoženja Mestne občine NM (javna dela, brezplačni najem
prostorov, subvencioniran najem prostorov, druga razpisna sredstva
MONM).

8. Prednostni razpisni kriteriji:
Sklop A:
- prijavitelj lahko kandidira s programom, ki v MONM poteka že najmanj
1 leto in je namenjen otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti,
- trajanje programa (kontinuirano v obdobju celega leta, aktivnosti so
uporabnikom na voljo najmanj enkrat tedensko),
- odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov za leto 2016
(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 aktualni in inovativni pristop,
- prijavitelj programa ima večletne izkušnje in reference,
- prijavitelj v program vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MONM
– dodatne točke v primeru pisne potrditve sodelovanja in dokazil o
dejanskem sodelovanju pri izvedbi,
- prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem interesu na področju
mladine – dodatne točke,
- vključevanje prostovoljcev v svoje delo – dodatne točke.

Dodatni prednostni kriteriji za 2. PODROČJE: Usposabljanje mladinskih
delavcev
- prijavitelj ima večletne izkušnje in reference z izvajanjem usposabljanja
in prostovoljnega
mladinskega dela,
Sklop B:
- prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti je potrebno kopijo
potrdila Urada RS za mladino) ,
- deluje v javnem interesu na področju mladine.

9. Uporaba kriterijev
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 programom kandidira le na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.

10. Obdobje za porabo
Sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu v
obdobju 2016-2018.

11. Rok za prijavo
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni, traja od 13.12. 2015, do vključno
11.1.2016.

12. 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 čitljivo 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 se nahaja na spletne strani občine www.
novomesto.si lahko pa jo prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni
občini Novo mesto v Uradu za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1,
Novo mesto.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih obrazcih in
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 11.1.2016. 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 oba sklopa (A ali B), odda vsako vlogo v ločeni ovojnici, z oznako
področja (1., 2., ali 3. področje), na katerega se prijavlja.
Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati: »NE ODPIRAJ
– PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE CELOLETNIH
MLADINSKIH PROGRAMOV TER NAJEMNINE ZA MLADINSKE CENTRE
V LETIH 2016-2018«, ter navedba področja, na katerega se prijava
nanaša (glej področja pod točko 1).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.
Komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MONM, 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 11.1.2016, 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.

13. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Aleš Berger,
07/39 39 238, ales.berger@novomesto.si.

14. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem
sredstev
Izbrani prijavitelji, s katerimi bo MONM podpisala pogodbo, morajo
strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad
izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta/
programa s poročili in dokazili.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
ŽUPAN
Gregor MACEDONI

68.
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 otroških in mladinskih
projektov v Mestni občini Novo mesto za
leto 2016
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje interesnih dejavnosti otrok in mladih za leto 2016:
Otroški in mladinski projekti
1. PODROČJE: Preventivni programi za izboljšanje zdravja mladih
2. PODROČJE: Redna in strokovno vodena skupinska vadba mladih
3. PODROČJE: Počitniške dejavnosti otrok in mladine do 18. leta
4. PODROČJE: Banka idej
5. PODROČJE: Mobilnost mladih (15. – 25. leta)
6. PODROČJE: Ostali projekti

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2016 znaša 41.300
eur. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo
proračuna.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena s sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
Mestna občina Novo mesto bo v letu 2016 sofinancirala naslednje
področje otroških in mladinskih projektov :
1.

Oznaka
PODROČJE

Razpisno področje
Preventivni programi za izboljšanje zdravja
mladih
Redna in strokovno vodena skupinska vadba
mladih
Počitniške dejavnosti otrok in mladine do 18.
leta

2.

PODROČJE

3.

PODROČJE

4.

PODROČJE

Banka idej

5.

PODROČJE

Mobilnost mladih (15. – 25. leta)

6.

PODROČJE

Ostali projekti

Višina razpisanih sredstev v €
5.000
5.000
8.000
10.000

Skupaj:

3.000
10.300
41.300,00

3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih
projektov na navedenih področjih, ki vsebujejo eno izmed naslednjih
aktivnosti:
• 1. PODROČJE: aktivnosti za preventivni učinek in namen izboljšanja
zdravja in dobrega počutja otrok in mladine s poudarkom na
spodbujanju preventivnega duševnega in spolnega zdravja, redne
telesne dejavnosti in zdravega načina življenja, ter preprečevanje
poslabšanja obstoječega stanja,
• 2. PODROČJE: sofinancirati posameznim mladim (15-29 let) letno
vadbeno karto (za leto 2016) do max. višine 80 eur/ oz. do 50 %
zneska za redno udeležbo (najmanj 2x tedensko) na strokovno vodenih
skupinskih vadbah v Mestni občini Novo mesto z namenom ohranjanja
in zmanjševanja telesne teže, zmanjševanja stresa ter zmanjšanja
preddispozicij za diabetes ter srčno-žilne bolezni,
• 3. PODROČJE: aktivnosti kreativnega ustvarjanja ter učinkovito izrabo
prostega časa otrok in mladine v času šolskih počitnic,
• 4. PODROČJE: aktivnosti za neformalno izobraževanje mladih, ki
jih opremijo z veščinami vodenja projektov, ki bodo izboljšali pogoje
življenja v mikro okoljih krajevnih skupnostih Mestne občine Novo
mesto.
• 5. PODROČJE: aktivnosti na področju mobilnosti mladih
(usposabljanja, prostovoljstva, osveščanje trajnostne mobilnosti,
urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti…).
• 6. PODROČJE: ostale aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja otrok
in mladine v lokalni skupnosti

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki bodo izvedle projekt na
področju mladinske dejavnosti za otroke in mlade do vključno 29. leta
starosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• sedež ima v Mestni občini Novo mesto (MONM) in svojo dejavnost
izvaja v večini na področju MONM,
• aktivni udeleženci v projektih so mladi s stalnim prebivališčem v MO
NM,
• prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
• prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
• ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
• vsaj 50% sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz proračuna MONM,
• zaprošen znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme
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presegati višine sredstev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji,
• ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MONM. Prijavitelj, ki
nima izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti, v letu 2016 ni upravičen
do sofinanciranja s strani MONM,
• da se vloge nanašajo na projekte, ki so predmet sofinanciranja tega
javnega razpisa,
• da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna.

5. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo predvsem 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, zasebniki), ki delujejo na področju mladine.

6. 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.
7. Splošni razpisni kriteriji
Izbrani programi 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,
b) vsebina projekta,
c) izdelana organizacijska shema programa,
d) izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija programa,
e) brezplačnost programa,
f) število aktivnih uporabnikov, ki jim je program namenjen,
g) kakovost predloženega programa,
h) način izvedbe, metode,
i) natančno določeni cilji,
j) izdelan natančen časovni načrt izvedbe,
k) usposobljenost izvajalcev/posameznikov (potrebna je navedba
stroke in dokazilo za morebitno specifično znanje),
l) prijavitelj ima izdelane kriterije, po katerih bo po končani izvedbi
projekta ocenil njegovo uspešnost,
m) jasno opredeljeni viri financiranja,
n) jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost,
o) pričakovana višina sofinanciranja s strani MONM,
p) višina lastnih oz. drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih
prijavitelj namenja oz. jih je pridobil za izvedbo programa,
r) višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna oz. iz
naslova premoženja Mestne občine NM (javna dela, brezplačni najem
prostorov, subvencioniran najem prostorov, druga razpisna sredstva
MONM).

8. Prednostni razpisni kriteriji za vsa področja:
- število mladih in otrok, ki jih projekt zajema,
- trajanje projekta (kontinuirano v obdobju celega leta, aktivnosti so
uporabnikom na voljo najmanj dvakrat tedensko),
- odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih virov za leto 2016
(državni ali mednarodni razpisi), sklepi o sponzorskih ali donatorskih
sredstvih ne bodo upoštevani kot dokazilo sofinanciranja projekta,
- projekti, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualni in inovativni pristop,
- usposobljenost izvajalcev/posameznikov (potrebna je navedba stroke

in dokazilo za morebitno specifično znanje),
- prijavitelj projekta ima večletne izkušnje in reference,
- prijavitelj v projektu vključuje kot partnerja tudi drugo NVO iz MONM
– dodatne točke v primeru pisne potrditve sodelovanja in dokazil o
dejanskem sodelovanju pri izvedbi,
- prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem interesu na področju
mladine – dodatne točke,
- vključevanje prostovoljcev v svoje delo – dodatne točke.
Dodatni prednostni kriteriji za:
1. področje: Preventivni programi za izboljšanje zdravja otrok in mladine
- večletne izkušnje in reference z izvajanjem preventivnih programov,
- izvedbo opravljajo strokovno usposobljeni delavci za posamezno
področje,
- daljše trajanje programa,
2. področje: Redna strokovno vodena skupinska vadba mladih
- večletne izkušnje in reference z izvajanjem skupinskih vadb,
- izvedbo opravljajo strokovno usposobljeni delavci z veljavno priznanim
dokazilom RS o usposobljenosti
3. Področje: Počitniške dejavnosti otrok in mladine do 18. leta
- nižja cena primerljivih počitniških dejavnosti
- daljši dnevni časovni okvir izvajanja dejavnosti

9. Uporaba kriterijev
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 kandidira le na en javni razpis Mestne
občine Novo mesto.

10. Obdobje za porabo
Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

11. Rok za prijavo
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni, traja od 13.12.2015, do vključno
11.1.2016.

12. 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 čitljivo 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 se nahaja na spletne strani občine www.
novomesto.si lahko pa jo prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni
občini Novo mesto v Uradu za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1,
Novo mesto.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih obrazcih in
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si
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dokumentaciji. Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na
naslov:
MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
do vključno ¬¬¬¬11.1. 2016. 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 vseh pet področij, odda vsako vlogo v ločeni ovojnici, z oznako
področja (1, 2, 3, 4 ali 5), na katerega se prijavlja.
Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati: »NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS –OTROŠKE IN MLADINSKE DEJAVNOSTI
MLADIH V LETU 2016«, ter navedba področja, na katerega se prijava
nanaša (glej področja pod točko 1).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.
Komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MONM, 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 11.1.2016, oziroma
do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.
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.

14. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Aleš Berger,
07/39 39 238, ales.berger@novomesto.si.

15. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem
sredstev
Izbrani prijavitelji, s katerimi bo MONM podpisala pogodbo, morajo
strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad
izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta/
programa s poročili in dokazili.

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
ŽUPAN
Gregor MACEDONI

69.
Številka: 6100-7/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013) 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, 18/2015 in 21/15-popr.) 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 poziv o razdeljevanju proračunskih
sredstev Mestne občine Novo mesto za
obdobje 2015 do 2018 za Javni sklad za
kulturne dejavnosti, OI Novo mesto
Oddaja programa za leto 2016
1. Predmet in namen poziva
Mestna občina Novo mesto je v letu 2015 razpisala sredstva za
kulturne programe za obdobje 2015 do 2018, ki potekajo v organizaciji
javnega sklada za ljubiteljsko dejavnost, ki ima območno izpostavo v
Novem mestu ter dejavnost simfoničnega orkestra pri glasbeni šoli.
Javni sklad ter glasbena šola sta zavoda, ki sta registrirana za izvajanje
kulturnih dejavnosti in uresničujeta javni interes na področju kulture ter
zagotavljata kulturne dobrine kot javne dobrine v Mestni občini Novo
mesto in v širšem regionalnem področju. Predmet poziva je bil tudi
sofinanciranje programov zasebnih zavodov, ki imajo status delovanja
v javnem interesu na področju kulture in izvajajo svoj program skozi
celo leto na področju kulture v Mestni občini Novo mesto.
Namen poziva je bil sofinanciranje programov poklicnih javnih zavodov
(strokovno in profesionalno vodenje delavnic, regijskih, nacionalnih,
mednarodnih revij, delavnic in drugih oblik izobraževanja in prireditev
za potrebe ljubiteljske kulture; strokovno in umetniško vodenje in
nastopi Novomeškega simfoničnega orkestra; organizacija in izvedba
Festivala Jazzinty) ter sofinanciranje programov zasebnih organizacij
v javnem interesu na področju kulture (Literarna rezidenca, izdaja
leposlovnih, prevodnih in strokovnih knjig; vodenje Galerije Simulaker,
organizacija in izvedba razstav, glasbeni ciklusi in koncerti za mlade). Na
javni poziv je prišlo 7 prijav in so sklenjene triletne pogodbe s prijavitelji.
Ker bo v letu 2016 Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto
imel samostojno proračunsko postavko, mora predložiti program dela
za leto 2016. K obstoječi že sklenjeni triletni pogodbi bo sklenjen aneks
k pogodbi na podlagi oddanega programa dela.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih delovanju
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto znaša 19.000,00
EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

3. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2016.
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
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70.

4. Razpisni rok, oddaja in dostava vlog
Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do porabe
sredstev.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelj v razpisnem roku dvigne v
Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisne tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1.
2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA
NA JAVNI POZIV – PROGRAM JSKD, OI NOVO MESTO, program za leto
2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oz. ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču
Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v
proračunu.
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel.
07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

Številka: 6100-6/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011
in 111/2013) 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, 18/2015 in 21/15) 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 POZIV
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za obdobje od
2015 do 2018
za delno sofinanciranje stroškov povezanih
z zagotavljanjem prostorskih pogojev
delovanja organizacij v javnem interesu na
področju kulture
Oddaja programa za leto 2016
1. Predmet razpisa
V letu 2015 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za
sofinanciranje neprogramskih stroškov povezanih za zagotavljanjem
prostorskih pogojev delovanja organizacij v javnem interesu na
področju kulture v Mestni občini Novo mesto, katerih ustanovitelj
ni občina ali država. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali
investicijskega vzdrževanja.
Na podlagi javnega poziva sta bili sklenjeni pogodbi z Založbo Goga in
Zavodom LokalPatriot za dobo treh let.

2. Višina razpisanih sredstev
Višina
razpoložljivih
sredstev,
namenjenih
sofinanciranju
neprogramskih stroškov organizacijam v javnem interesu na področju
kulture (stroški najemnine prostorov, elektrike, komunalnih storitev)
okvirno znaša 20.000 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

3. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem
proračunskem letu.

4. Oddaja in dostava vlog
Rok za oddajo vlog se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / lektorja: Franc Zaman, Nina Štampohar / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2015 /
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Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1.
2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA
NA JAVNI POZIV NA PODROČJU KULTURE 2016 – NEPROGRAMSKI
STROŠKI ZA LETO 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja
NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 11. 1. 2016 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču
Mestne občine Novo mesto.

5. 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 ).
Mestna občina Novo mesto

71.
Številka: 6100-95/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 15/15 in 21/15) 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 poziv o razdeljevanju proračunskih
sredstev Mestne občine Novo mesto za leto
2016
za projekte obeleževanja obletnic
pomembnih Novomeščanov
1. Predmet poziva
Mestna občina Novo mesto v letu 2016 razpisuje sredstva za projekt, s
katerimi bomo obeležili 200. obletnico rojstva Julije PRIMIC, poročene
Scheuchenstuel (1816 – 1864).
Julija Primic poročena pl. Scheuchenstuel, »Primičeva Julija« (30.
maj 1816, Ljubljana - 2. februar 1864, grad Neuhof, (Kandija) Novo
mesto) je bila pesniška muza in neuslišana ljubezen Franceta Prešerna.
Julija je imela hudo srčno bolezen, ki jo je z leti postopoma uničila in
na koncu povzročila njeno prerano smrt. Umrla je 2. februarja, leta
1864 stara komaj 48 let, pokopali so jo na šmihelskem pokopališču,
kjer ji je mož dal postaviti spomenik, ki ga lahko vidimo še danes. Julija
je veljala za Prešernovo pesniško muzo in nikoli uslišano ljubezen.
Katere Prešernove pesmi so bile posvečene Juliji so raziskovali
predvsem Avgust Žigon, France Kidrič, Anton Slodnjak, Boris Paternu
in drugi. Njihova mnenja so različna. Po Kidričevem mnenju naj bi bili
Juliji posvečeni le Sonetni venec, Prva ljubezen, Neiztrohnjeno srce,
Zdravilo ljubezni, Ženska zvestoba, Ribič, Je od vesel’ga časa teklo
leto, Prekop ter nekateri soneti, ne pa npr. Gazele.

2. Cilj poziva
Namen poziva je sofinancirati celostno obliko projekta, ki bo posvečen
delu in življenju Julije Primic. Projekt mora na strokoven način
predstaviti življenje in delo Julije Primic. Sofinanciranje lahko zajema
tematske posvete, strokovne publikacije, razstavo ali kakšno drugo
obliko kulturno-umetniškega projekta.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Javni poziv je namenjen izključno:
- javnim zavodom s področja kulture, kateri imajo registrirano
prireditveno dejavnost kot primarno dejavnost zavoda, s sedežem v
Mestni občini Novo mesto,
- projekt bo potekal v Novem mestu,
- da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse
obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela za tekoče
leto).
Upravičen vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge
javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.

4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Novo mesto.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki
ne izpolnjujejo splošnih pogojev poziva.

5. Splošni in prednostni kriteriji poziva
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
- kakovost prijavljenega projekta ali programa,
- obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
- višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki
jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali
programa,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
Mestne občine Novo mesto,
- posebni dodatni kriteriji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kriteriji za izbiro:
Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega
programa/projekta
Reference na podlagi realnih kazalcev
Obiskanost prireditev
Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost
Raven prijavljenega programa/projekta zavoda dosega oziroma
presega občinsko nivo
Finančna konstrukcija programa/projekta
Sredstva pridobljena iz drugih virov ali lastna sredstva
Podpora iz drugih občinskih proračunskih sredstev
SKUPAJ

Število točk
Do 15 točk
Do 10 točk
Do 15 točk
Do 15 točk
Do 15 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 20 točk
Do 120 točk

6. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
kvaliteto programa in predlagala nosilca projekta oziroma programa
obeleževanja obletnice. Izbran bo en prijavitelj za vsak posamičen
projekt 200. obletnice rojstva Julije Primic. Izbran bo tisti, ki bo
dosegel najvišje število točk za izvedbo projekta.

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih projektu
obeleževanja obletnic pomembnih Novomeščanov, znaša 2.000,00
EUR in bodo razdeljena enemu prijavitelju delno ali v celoti.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
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8. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2016.

9. Razpisni rok
Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavni obrazec od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen in
podpisan obrazec z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo Mestne občine Novo mesto,
Seidlova c. 1, Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do
11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE
ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – OBLETNICE POMEMBNIH
NOVOMEŠČANOV 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 11. 1. 2016 oz. 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 zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete
pod točko 10.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog bodo
pozvani po elektronski pošti ali telefonu, da jih dopolnijo v roku 5 dni,
če tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. 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 se
nahaja prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti
presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v
proračunu.

12. Dodatne informacije
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič
(tel. 07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Strokovna komisija se bo sestala vsakih 10 dni v času razpisnega
roka, pregledala in ocenila prispele vloge. Občina bo predlagatelje z
odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva v roku devetdesetih dni
po zaključku razpisa.
Mestna občina Novo mesto

72.
Številka: 6100-7/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in
111/2013) 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, 18/2015 in 21/15popr.) 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 poziv o razdeljevanju proračunskih
sredstev Mestne občine Novo mesto za
obdobje 2015 do 2018 za programe na
področju kulture
Oddaja programa za leto 2016
1. Predmet in namen poziva
Mestna občina Novo mesto je v letu 2015 razpisala sredstva
za kulturne programe za obdobje 2015 do 2018, ki potekajo v
organizaciji javnega sklada za ljubiteljsko dejavnost, ki ima območno
izpostavo v Novem mestu ter dejavnost simfoničnega orkestra pri
glasbeni šoli. V letu 2016 je javni poziv namenjen glasbeni šoli, saj
je zavod registriran za izvajanje kulturnih dejavnosti in uresničuje
javni interes na področju kulture ter zagotavljata kulturne dobrine kot
javne dobrine v Mestni občini Novo mesto. Predmet poziva je tudi
sofinanciranje programov zasebnih zavodov, ki imajo status delovanja
v javnem interesu na področju kulture in izvajajo svoj program skozi
celo leto na področju kulture v Mestni občini Novo mesto. Prav tako bo
občina sofinancirala projekta Festival Jazzinty in Literarne rezidence, ki
jih bosta izvajala zasebni ali javni zavodi na področju kulture.
V letu 2016 je namen poziva sofinanciranje programov poklicnih
javnih zavodov (strokovno in umetniško vodenje in nastopi
Novomeškega simfoničnega orkestra; organizacija in izvedba Festivala
Jazzinty) ter sofinanciranje programov zasebnih organizacij v javnem
interesu na področju kulture (Literarna rezidenca, izdaja leposlovnih,
prevodnih in strokovnih knjig; vodenje Galerije Simulaker, organizacija
in izvedba razstav, glasbeni ciklusi in koncerti za mlade).
Na javni poziv je prišlo 7 prijav in so sklenjene triletne pogodbe s
prijavitelji.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih programom
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na področju kulture znaša 55.000,00 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

Javni poziv o razdeljevanju proračunskih
sredstev Mestne občine Novo mesto za
obdobje od leta 2014 do 2019 za izdelavo
revije Rast
Oddaja programa za leto 2016

3. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2016.

4. Razpisni rok, oddaja in dostava vlog
Razpis se prične 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do
porabe sredstev.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11. 1.
2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROGRAMI NA PODROČJU KULTURE,
program za leto 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja
naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču
Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti
presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v
proračunu.
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič
(tel. 07/39 39 253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

73.
Številka: 6100-12/2014
Datum: 11. 12. 2015
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013) 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, 18/15 in 21/15-popr.), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo
mesto (številka: 007-5/2010) ter 8. in 10. člena Odloka o prevzemu
izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995, 82/1998
in 31/2014) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja

1. Predmet razpisa
V letu 2014 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za izdelavo
revije Rast (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja in distribucija revije)
za obdobje od 2014 do 2019 v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi
sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu
izdajateljstva revije Rast ter izvedbe javnega poziva o razdeljevanju
proračunskih sredstev je z odločbo št. 6100-12/2014 z dne 25. 7. 2014
izbran začasni izdajatelj revije za dobo petih let, in sicer Založba Goga.
Z Javnim pozivom o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine
Novo mesto za obdobje od leta 2014 do 2019 za izdelavo revije Rast
poziva Mestna občina Novo mesto Založbo Goga k oddaji programa
za leto 2016.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih izdaji revije
Rast v letu 2016 znaša 27.000,00 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena v proračunu za leto
2016. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe
višine vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje.

3. Oddaja in dostava vlog
Program mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Rok za prijavo je od 10. 12. 2015 do 11. 1. 2016.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
Program mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 11.1.
2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA
NA JAVNI RAZPIS – program revije Rast 2016. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja naziv oz. ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 11. 1. 2016 oz. do tega dne ni bila predložena na vložišču
Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto

74.
Številka: 0930-98/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
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JAVNI POZIV
s področja županovega pokroviteljstva v
Mestni občini Novo mesto v letu 2016
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte ter
organizacijo različnih dogodkov na področju širšega družbenega
življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je
sofinanciranje javnih prireditev in drugih dogodkov, proslav, publikacij,
humanitarnih dejavnosti, mednarodnih projektov, obletnic različnih
društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in
praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 ali več let kontinuiranega
delovanja). Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali
investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin
ter sofinanciranje socialnih pomoči.

2. Cilj razpisa
Namen javnega poziva za sofinanciranje proslav, prireditev in projektov
na področju družbenega življenja v MO Novo mesto je prioritetno
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 raznolikost ponudbe v občini in
sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih
dnevih, pomembnih obletnicah.
Namen razpisa je finančno omogočiti realizacijo večjih dogodkov,
ki potekajo v veliki dvorani KC Janeza Trdine, Športni dvorani Marof,
Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali Teniškem
centru Otočec v obliki sofinanciranja najema dvorane in potekajo v
organizaciji nevladnih organizacij. Skozi poziv se lahko sofinancirajo
humanitarne dejavnosti, šolskih in drugih tekmovanj ter udeležbe
učencev in dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih, izvedba
mednarodnih projektov in izdaje različnih publikacij društev in drugih
organizacij.

3. 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 isto vsebino ne more kandidirati na druge javne razpise ali
pozive Mestne občine Novo mesto.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9.
členom Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2016, ko župan
lahko po lastni presoji odobri sredstva do 700,00 EUR brez strokovne
komisije.

znaša 30.000 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti opredeljene za posamezno razpisno področje.

7. Rok za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2016.

9. Razpisni rok
Razpisni rok začne teči 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do
porabe sredstev v letu 2016.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni
obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v
Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne
občine na naslovu www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vlogo s pripisom Prijava na javni poziv za županova pokroviteljstva
2016 pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne
občine Novo mesto do vključno 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez
posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

12. Dodatna pojasnila
Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39
39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Pristojni uslužbenec bo prispele vloge odpiral enkrat mesečno. Na
podlagi županove odločitve bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih
javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave.
Mestna občina Novo mesto

75.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
- kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: ime
subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
- podatke o številu članov (velja za društva in organizacije);
- natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na razpis, vključno
s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom
udeležencev;
- prostor, čas in trajanje dejavnosti;
- druge podatke, povezane z razpisom.

Številke: 0930-90/2015
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 7/13, 18/15 in 21/15) Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

6. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis,
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JAVNI POZIV
za sofinanciranje urejanja grobišč v Mestni
občini Novo mesto v letu 2016
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za urejanje in delno
obnovo grobišč in spominskih obeležij na območju Mestne občine
Novo mesto za leto 2016.

2. Cilj razpisa
Cilj poziva je denarno podpreti dejavnosti in aktivnosti namenjene
vzdrževanju in skrbi za spominska obeležja žrtev vojn, spominskih
obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov in grobišč v Mestni
občini Novo mesto.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na poziv se lahko prijavijo:
- pravne osebe oz. društva in podjetja ter organizacije, ki imajo sedež in
delujejo v Mestni občini Novo mesto;
- dejavnosti bodo potekale na območju Mestne občine Novo mesto.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo zavrgla
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne
morejo biti prijavitelji na tem pozivu.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo
zavrnjene.
Na javnem pozivu bo izbrana ena organizacija, ki bo po oceni
strokovne komisije podala najbolj celovito vlogo vzdrževanja grobišč
in spominskih obeležij v spomin žrtvam vojn, spominskih obeležij in
grobov pomembnih Novomeščanov ter grobišč v Mestni občini Novo
mesto.

5. Prijava na poziv mora vsebovati:
- kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime
subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
- natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na poziv, vključno s predvideno
finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev;
- prostor, čas in trajanje dejavnosti;
- druge podatke, povezane z pozivom,
- zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati
višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo
del sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo
mesto,
- izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, v kolikor je
predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih.

6. Merila in kriteriji ocenjevanja
Komisija bo ocenila posamezne vloge glede na razpisna merila ter
izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.
Na razpisu bo izbranih lahko več prijaviteljev, ki bodo v programu
navedli najustreznejšo obliko vzdrževanja grobišč in spominskih obeležij
v spomin žrtvam vojn, spominskih obeležij in grobov pomembnih
Novomeščanov ter grobišč v Mestni občini Novo mesto in se bo
izkazoval z najbolj ustreznimi referencami iz preteklih let.
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
- kakovost prijavljenega projekta ali programa,
- obseg vključenih članov organizacije oz. vseh udeležencev,
- višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki
jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo projekta ali

programa,
- višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja
Mestne občine Novo mesto,
- posebni dodatni kriteriji.
Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in posebni kriteriji:
2.
3.
4.
5.

Kriteriji:
Finančno poročilo za preteklo leto
Plan urejanja grobov, grobišč, spominskih plošč za leto 2016
in poročilo o delu za leto 2015
Pričakovan delež sredstev s strani MO Novo mesto
Višina in obseg pridobljenih sredstev iz občinskega
proračuna oz. iz naslova premoženja (javna dela,
brezplačna uporaba prostorov, subvencionirani najem,
druga razpisna sredstva)
SKUPAJ

Število točk
Do 10 točk
Do 10 točk
Do 10 točk
Do 20 točk

50 točk

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv,
znaša 3.000,00 EUR.
Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena z sprejetjem
proračuna za vsako posamezno leto.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine
vrednosti dodeljenih sredstev za razpisno področje.

8. Rok za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2016.

9. Razpisni rok
Razpisni rok začne teči 10. 12. 2015 in traja do 11. 1. 2016 oziroma do
porabe sredstev v letu 2016.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti v celoti izpolnjen prijavni
obrazec,
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v
Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne
občine na naslovu www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vlogo s pripisom Prijava na poziv – urejanje grobov v MO Novo mesto
2016 pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000
Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine
Novo mesto do 11. 1. 2016 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez
posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

12. Dodatna pojasnila
Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39
39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje
v 30 dneh po odprtju prijave.
Mestna občina Novo mesto
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