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Datum: 25. 11. 2019

Krajevnim skupnostim v Mestni občini Novo mesto

ZADEVA:

POZIV za sofinanciranje projektov krajevnih skupnostih Mestne občine
Novo mesto za leto 2020

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL 14/2019-UPB1) in Odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL 27/19), Mestna občina Novo mesto
objavlja poziv
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto za leto
2020.

1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje projektov vezanih na krajevne skupnosti, predvsem
projektov na področju izgradnje in obnove komunalne, cestne in ostale infrastrukture ter
objektov v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2020. Projekti iz področja
javne razsvetljave in preplastitev občinskih cest naj bodo tisti, ki so bili predlagani in uvrščeni
v seznam prioritetnih projektov na podlagi poziva za predloge preplastitev cest in izgradnje
javne razsvetljave v obdobju 2020-2022, z dne 26. 3. 2019. Pri tem se striktno upošteva
navodila, kot izhaja iz Poziva, ki je predvideval samo do 3 predloge posameznega področja.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 400.000,00 EUR.
3. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so krajevne skupnosti Mestne občine Novo mesto.

4. Pogoji
4.1. Splošni razpisni pogoji
Razpis je namenjen sofinanciranju:
raznovrstnih projektov, ki so sofinancirani iz državnega proračuna ali EU sredstev
oz. drugih javnih oz. ostalih sofinancerskih virov,
novogradnjam, in rekonstrukcijam občinskih cest, hodnikov za pešce,
novogradnjam in rekonstrukcijam vodovodov, kanalizacije in druge komunalne
infrastrukture,
gradnja in obnova mrliških vežic, pokopališč,
gradnja in rekonstrukcija objektov v lasti občine ali krajevne skupnosti,
urejanje javnih površin in urbane opreme.

4.2. Pogoji za pridobitev sredstev
Pogoj za pridobitev sredstev je zagotavljanje soudeležbe z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi
v višini vsaj 30%.
Prijava mora biti pisna (na priloženem obrazcu), predložena v razpisanem roku in mora
obsegati:
navedbo projekta s podatki o njegovi pomembnosti za oskrbo prebivalstva
oziroma za življenje v krajevni skupnosti,
podatke o stanju dokumentacije in dovoljenj za graditev projekta (popis del,
projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, …),
podatke o pridobljenih pravicah za gradnjo na zasebnih zemljiščih (služnostne
pogodbe, soglasja, …),
oceno stroškov in pregled zagotovljenih virov financiranja izgradnje projekta v
višini predračuna, s prikazom lastnih virov KS (sofinancerski viri, prispevki
občanov in drugih sofinancerjev),
rok začetka in konca graditve s predlogom dinamike koriščenja sredstev,
druge podatke, za katere KS menijo da so pomembni za utemeljitev projekta.
4.3 Pogoji za koriščenje sredstev
Javno naročilo bo izvedla občina ali krajevna skupnost. Če bo občina izvedla javno naročilo,
bo izdala samostojno naročilo za delež občine v projektu, krajevna skupnost pa za svoj delež
v projektu. Če bo krajevna skupnost izvedla javno naročilo bo Mestna občina Novo mesto
izplačala sredstva na podlagi popolnega zahtevka.
Izplačilo bo izvedeno izvajalcu na podlagi potrjenega računa (situacije).

5. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev bo preverjala občinska uprava. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je osem delovnih dni od
prejema obvestila o nepopolni vlogi.

6. Merila za izbor projektov
obseg razpoložljivih sredstev oz. realna finančna konstrukcija projekta,
obseg že izvedenih projektov v zadnjih 4 letih v posamezni krajevni skupnosti,
financiranih iz proračuna Mestne občine Novo mesto,

-

delež predlaganega sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Novo mesto,
število občanov / uporabnikov bodočega projekta / javne dobrine.

Mestna občina Novo mesto bo potrdila prijavljene projekte posamezne krajevne skupnosti do
skupne višine 40.000,00 EUR prijavljenih projektov.
Nad tem zneskom prijav posamezne krajevne skupnosti bodo izjemoma potrjeni projekti, ki
presegajo pomen posamezne krajevne skupnosti oz. so v širšem interesu Mestne občine
Novo mesto.
7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do 30. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev. Prva obravnava vlog bo
6. 1. 2020.
Prijave za dodelitev sredstev ja potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:
- naslov prijavitelja (na zadnji strani),
- naslov Mestne občine Novo mesto,
- na sprednji strani z oznako:
»PRIJAVA NA POZIV – PROGRAMI KS 2020«

7. Poraba sredstev
Odobrena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
8. Obveščanje prijaviteljev
Mestna občina Novo mesto bo krajevne skupnosti z odločbo obvestila o rezultatih poziva
najkasneje v šestdesetih dneh od obravnave vloge. Izbrane krajevne skupnosti bodo
pozvane k sklenitvi pogodb o sofinanciranju programov KS za leto 2020.

9. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete:
Petra Budja, tel. 07 39 39 240, e-pošta: petra.budja@novomesto.si
Miloš Dular, tel. 07 39 39 342, e-pošta: milos.dular@novomesto.si
(preplastitve in cestna razsvetljava)
Lep pozdrav,
mag. Gregor Macedoni, l.r.
ŽUPAN

Priloga:
- Prijava na Poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnostih
Mestne občine Novo mesto za leto 2020,
- parametri za določanje prioritet projektov javne razsvetljave in
preplastitev.
Poslano:
- Krajevnim skupnostim v Mestni občini Novo mesto

