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138.
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 –
uradno prečiščeno besedilo), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 5. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 59/12) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL,
št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji dne
24.11.2016 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zagotovitev zavetišča za zapuščene živali se na območju Mestne
občine Novo mesto izvršuje kot gospodarska javna služba s podelitvijo
koncesije koncesionarju, ki ga bo Mestna občina Novo mesto izbrala v
skladu z določili tega odloka.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina Novo mesto kot
koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
– predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe,
– način izvajanja javne službe,
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
– vire in način financiranja,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,

– prenehanje koncesijskega razmerja,
– končne določbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne javne
službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet javne službe so naslednje naloge:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali
v zavetišču,
– iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma oddajo ali prodajo živali
novim lastnikom,
- zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s
predpisi,
- vodenje evidence ulovljenih, sprejetih, oskrbljenih, oddanih, prodanih
in usmrčenih živali in
– druge naloge, določene z zakonom, ki ureja zaščito živali ter drugimi
zakonskimi in podzakonskimi predpisi s tega področja.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega
območje Mestne občine Novo mesto.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje z zakonom in s tem odlokom
predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje petih let, od dneva podpisa koncesijske
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pogodbe dalje.

koncesijske pogodbe.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE
KONCESIONARJA
5. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi
javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim
imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa.
Postopek izbire koncesionarja se izvede skladno z določili tega odloka in
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

6. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– predmet in območje koncesije,
– začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obvezne sestavine prijave na razpis,
– strokovne reference in druga dokazila za ugotavljanje usposobljenosti
prijavitelja,
– merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– rok in način predložitve prijave,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– kontaktne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesionirane
gospodarske javne službe.
V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega
odstavka tega člena.

7. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Dolenjskem uradnem
listu in Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis.
Prijave, ki niso prispele pravočasno, in prijave, ki v zahtevanem roku niso
bile dopolnjene, občinska uprava s sklepom zavrže.
Po pregledu in ocenitvi prijav komisija pripravi predlog izbire
koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo občinska uprava.

9. člen
Z izbranim prijaviteljem se v skladu z določili zakona, ki ureja
gospodarske javne službe, sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu
koncedenta podpiše župan.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita
koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu
prijavitelju. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati
najkasneje v roku enega meseca od dneva prejema. Z izvajanjem
javne službe mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve

10. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije oziroma
njenega opravljanja na drugo pravno ali fizično osebo.

VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
11. člen
Prijavitelj na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti
zavetišča, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o zaščiti živali ter drugi
podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje
koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da izkaže nekaznovanost za kazniva dejanja, povezana s področjem
izvajanja in predmeta koncesije,
– da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s
stroškovnikom,
– da ima najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi
z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem
razpisu.

12. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob
dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne
službe v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo
višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in
dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev.
Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje
koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.

13. člen
Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti
zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem
javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Mestne občine Novo mesto.

14. člen
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Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma ter skladno z
veljavnimi predpisi.

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v
vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko pa tudi iz drugih virov.

16. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo
ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili
Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih
družbah.
Če je občina zagotovila predpisano število mest za zapuščene živali,
vendar zavetišče zapuščenih živali ne more sprejeti, uradni veterinar
odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče na stroške zavetišča,
ki živali ne more sprejeti.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
17. člen
Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče
oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
Zapuščeno žival, najdeno na območju Mestne občine Novo mesto,
se namesti v zavetišče koncesionarja. Vse stroške v zvezi z zapuščeno
živaljo plača njen dotedanji skrbnik.
Skrbnik živali lahko zahteva njeno vrnitev. Če tega ne stori v roku 8 dni
od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča
žival odda drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže ustrezno
skrbeti za žival.
Koncesionar, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni
znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga
potrdi svet zavetišča.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
18. člen
Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja
druge naloge, določene s predpisi.
Svet zavetišča imenuje koncedent in ga obvezno sestavljajo:
– predstavnik koncedenta,
– predstavnik uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki
ga določi njen predstojnik,
– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju Mestne
občine Novo mesto,
– predstavnik imetnika zavetišča, razen če je imetnik zavetišča društvo
za zaščito živali.

19. člen
Koncedent ima pravico izvajati finančni in strokovni nadzor nad
izvajanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba
koncedenta ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar mora

kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju
in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v
zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije.
Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se
piše zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije
pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
20. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije.

21. člen
Koncesijska pogodba preneha:
- s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- na podlagi odpovedi,
- na podlagi sporazuma,
- v primeru stečaja koncesionarja, z dnem nastanka pravnih posledic
stečajnega postopka,
- v primeru likvidacije, z dnem prenehanja koncesionarja.
V primeru odpovedi preneha koncesija v šestih mesecih po prejemu
pisne odpovedi katerekoli izmed pogodbenih strank. V času
odpovednega roka je koncesionar dolžan opravljati javno službo v
skladu z določili sklenjene koncesijske pogodbe.
V primeru pisnega sporazuma mora dosedanji koncesionar izvajati
javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest
mesecev.
V primeru odpovedi, stečaja ali likvidacije se koncesija prenese na
drugega koncesionarja na podlagi javnega razpisa. Do izbire novega
koncesionarja lahko koncedent prenese izvajanje javne službe na
drugega koncesionarja brez javnega razpisa.

22. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz
utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim
odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na
njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu
kriti vse nastale stroške oskrbe zapuščenih živali do izbora novega
koncesionarja.

23. člen
Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ne podpiše koncesijske pogodbe;
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom
in koncesijsko pogodbo;
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe
skladno z veljavno zakonodajo;
– ne pristane na spremembe koncesijske pogodbe, ki so posledica višje
sile.
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Za višjo silo se šteje zlasti:
- spremembe predpisov, ki vplivajo na koncesijsko pogodbo;
- spremenjene okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti ob sklenitvi
koncesijske pogodbe.
Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve
dovoljena pritožba na župana Mestne občine Novo mesto.

XI. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Št. 007-22/2016
Novo mesto, dne 24.11.2016
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

139.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(DUL, ŠT. 33/16) ter 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 17/06; v nadaljevanju ZJZP) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na redni 18. seji, dne 24. 11. 2016
sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA
O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA
IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA
ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE
Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE
JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE
OBČINE NOVO MESTO
1. člen
V Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 12/15) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako,
da se glasi:
» (1) Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte v obsegu,
kot je razviden iz priložene Strokovne analize prihrankov za potrebe
energetskega pogodbeništva v Mestni občini Novo mesto:
- Glasbeno šolo Marjana Kozine
- OŠ Birčna vas
- OŠ Bršljin
- OŠ Center
- OŠ Dolž

- OŠ Dragotina Ketteja
- OŠ Drska
- OŠ Grm
- OŠ Grm - bazen
- OŠ Brusnice
- VVE Brusnice
- OŠ Otočec
- OŠ Podgrad
- OŠ Stopiče
- OŠ Šmihel
- Anton Podbevšek Teater
- Kulturni center Janeza Trdine
- Mestno občino Novo mesto
- Rotovž
- Jakčev dom
- Dolenjski muzej - stavba NOB
- Dolenjski muzej - stavba Križatija
- Dolenjski muzej - Ropasova hiša
- VVE Pedenjped - Rdeča kapica
- VVE Pedenjped - Ostržek
- VVE Ciciban - Ciciban
- VVE Ciciban - Kekec
- VVE Ciciban - Labod
- Poslovno-stanovanjski kompleks Rozmanova 10.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa do oddaje končnih
ponudb lahko koncedent nabor objektov in ukrepov iz tega odloka,
ki bodo vključeni v projekt, zmanjša. Nabor objektov in ukrepov je
mogoče zmanjšati, če:
1. se bo za posamezne od objektov ali ukrepov iz tega odloka v fazi
priprave ali izvedbe javnega razpisa izkazalo, da je njihova vključitev v
projekt z vidika koncedenta negospodarna;
2. bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine za posege)
ali pogoji upravljavcev oziroma uporabnikov posameznih objektov
(npr. posebni pogoji uporabe objekta) izvedbo energetske sanacije
posameznega objekta ali ukrepa toliko podražili ali bi usklajevanje s
pogoji v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko
ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.«

2. člen
(Uveljavitev)
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem
uradnem listu.

Številka: 007-19/2015
Novo mesto, 24. novembra 2016

Župan								
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.
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140.
Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 33/16) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16) je
Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 18. redni seji dne 24. 11.
2016 sprejel

ODREDBO
o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa:
- višino takse za dovoljenje za promet tovornih vozil,
- javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter njeno višino in
način plačevanja,
- višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izključno
parkiranje določenih
vozil,
- višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,
- višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov
varovanja vozila,
- višino in način plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev
lisic.

II. VIŠINA TAKSE ZA DOVOLJENJE ZA PROMET
TOVORNIH VOZIL
2. člen
(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za dovoljenje:
- za promet tovornih vozil na območju ožjega mestnega središča,
katerih največja dovoljena
masa presega 3,5 tone in
- za promet vozil na glavnih mestnih vpadnicah in na cestah, ki oklepajo
ožje mestno središče, v času jutranje in popoldanske prometne konice,
katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone delovnih vozil in
delovnih strojev.
(2) Taksa za dovoljenje znaša:
- za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone
do 5 ton, 300 EUR na leto,
- za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 5 ton do
7,5 ton, 450 EUR na leto,
- za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone
do 10 ton, 650 EUR na leto,
- za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 10 ton
največje dovoljene mase, 850 EUR na leto,
- za delovna vozila in stroje 400 EUR na leto.

3. člen
(1) Dnevna taksa za dovoljenje za promet tovornih vozil je enaka višini
1/200 tarife letne takse iz prejšnjega člena.
(2) V primeru, da znaša znesek izračunane takse po tarifi iz drugega
člena te odredbe manj kot 50 EUR, se plača taksa v višini 50 EUR.

4. člen
Plačila takse so oproščena intervencijska vozila in vozila iz 23. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16 ) ter vozila obvezne
gospodarske javne službe.

III. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE
PARKIRNINA TER NJENA VIŠINA IN NAČIN
PLAČEVANJA
5. člen
(1) V tem poglavju odredbe se določijo javne parkirne površine, kjer se
plačuje parkirnina in višina ter način plačevanja parkirnine.
(2) Javne parkirne površine so razdeljene v:
- parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ
ene ure (modre cone),
- parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot ena
ura),
- posebej urejene in za parkiranje določene površine izven vozišča
javnih cest in
- javne parkirne prostore za invalidne osebe.

6. člen
Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se
plačuje parkirnina, so vsi označeni deli vozišča oziroma javne površine
ob vozišču ali izven njega namenjeni ustavitvi in parkiranju vozil znotraj
ožjega mestnega središča, širšega območja mesta ali v drugih naseljih
Mestne občine Novo mesto, ki so določeni z Odlokom o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in s to odredbo.

7. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih
listkov (parkomati). Plačilo parkirnine se lahko izvede tudi s pomočjo
mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav, če kolikor sistem to
omogoča.

8. člen
(1) Območje kratkotrajnega parkiranja so posebno označeni parkirni
prostori, na katerih prometni režim določi župan (modra cona).
(2) Na območju modre cone se za določen čas lahko plačuje parkirnina,
ki jo določi občinski svet. Parkiranje je lahko tudi brezplačno in je
odvisno od režima, ki velja na območju cone. Parkirana vozila morajo
uporabljati parkirno uro ali obvestilo o prihodu in odhodu vozila. Čas
parkiranja ne sme preseči dovoljenega časa parkiranja.

9. člen
(1) Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko
pridobijo dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina
v pavšalnem znesku v višini:
- 10,00 EUR na mesec,
- 80,00 EUR za tekoče leto.
(2) Izdata se lahko največ dve dovolilnici na gospodinjstvo, ena za
parkiranja v območju 1. tarifnega razreda in druga v območju 2.
tarifnega razreda.
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10. člen
Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje
parkirnina, obsega:
- Glavni trg,
- Prešernov trg,
- Florijanov trg,
- parkirne prostore med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod
Kapitljem),
- Kapiteljsko ulico,
- Na Loko,
- Kettejev drevored (parkirne prostore med Seidlovo cesto in Kettejevim
drevoredom ),
- Sokolsko ulico (nasproti Jakčevega doma),
- Rozmanovo ulico (od Glavnega trga do Prešernovega trga),
- Detelovo ulico,
- Novi trg (ploščad),
- Seidlovo cesto (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto),
- Jerebovo ulico (ob stanovanjskem bloku št. 20),
- Muzejsko ulico,
- Trdinovo ulico,
- Pugljevo ulico,
- Mej vrti,
- parkirne prostore ob športnem kompleksu Portoval,
- parkirne prostore v parkirni hiši Portoval,
- parkirne prostore ob Železniški postaji Kandija,
- parkirišče ob Kandijski cesti,
- parkirne prostore Cikava I,
- parkirne prostore Cikava II,
- parkirne prostore ob Zdravstvenem domu Novo mesto,
- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne
občine Novo mesto) in
- parkirne prostore pri Dolenjskih lekarnah.

IV. TARIFNI RAZREDI
11. člen
1. tarifni razred
(1) V območju 1. tarifnega razreda, in sicer na Glavnem trgu,
Prešernovem trgu, Florijanovem trgu, parkirnih prostorih med
Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod Kapitljem), Kapiteljski ulici,
Na Loko, Kettejevem drevoredu (parkirnih prostorih med Seidlovo cesto
in Kettejevim drevoredom), Sokolski ulici (nasproti Jakčevega doma),
Rozmanovi ulici (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice), na Detelovi
ulici, na Dalmatinovi, na Seidlovi cesti ( do službenega uvoza Mestne
občine Novo mesto ), na Jerebovi ulici, na Muzejski ulici, na Pugljevi ulici
in na ulici Mej vrti se plačuje:
- na območju ožjega središča mesta zunaj modre cone: 0,80 EUR za
vsako pričeto uro
parkiranja; parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 19. ure
in ob sobotah od 7. do 13. ure;
- parkirna hiša Novi trg: 0,80 EUR za vsako pričeto uro parkiranja,
parkirna hiša obratuje 24 ur dnevno;
- cena dovolilnice za parkiranje v parkirni hiši od prvega do zadnjega v
mesecu znaša 100,00 EUR, polletna cena je 450,00 EUR, cena za eno
leto pa 700,00 EUR.

12. člen
2. tarifni razred
(1) V 2. tarifni razred spadajo:

- parkirni prostori Ob Težki vodi,
- Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki),
- parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,
- parkirišče ob Železniški postaji Kandija,
- parkirni prostori v parkirni hiši Portoval,
- parkirišče ob Kandijski ulici,
- parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto,
- Novi trg (za pošto, pred in na območju nekdanje zgradbe Mestne
občine Novo mesto) in
- parkirni prostori pri Dolenjskih lekarnah.
(2) V območju 2. tarifnega razreda je cena za parkiranje 0,50 EUR za
vsako začeto uro, parkirnina se plačuje ob delavnikih v času od 7. do
17. ure.

13. člen
3. tarifni razred
(1) V 3. tarifni razred spadajo:
- parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
- parkirni prostori Cikava I.,
- parkirni prostori Cikava II,
- parkirni prostori med Pivovarno Union in podjetjem Gimpex in
- parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.
(2) V območju tretjega tarifnega razreda je za kolesa z motorjem,
motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za
avtobuse in tovorna vozila se plačuje 0,70 EUR za začeto uro parkiranja
in se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure. Celodnevno
parkiranje (več kot 8 ur) znaša 6,00 EUR.

14. člen
(1) V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na
podlagi pogodbe za izdajo dovoljenja za parkiranje.
(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež ali poslovni
prostor na območju 1. tarifnega razreda (11. člen), lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno pogodbo za izdajo dovoljenja za parkiranje.
(3) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
- 70,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
- 280,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta,
- 450,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(4) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja
za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 1.
tarifnega razreda:.
(5) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
- 100,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
- 450,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
- 700,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(6) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo
mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja
za parkiranje na območju dolgotrajnega parkiranja na območju 2.
tarifnega razreda:.
(7) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
- 50,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
- 225,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
- 300,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(8) Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe lahko sklenejo
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mesečno, polletno ali letno najemno pogodbo za izdajo dovoljenja
za parkiranje avtobusov in tovornih vozil na območju dolgotrajnega
parkiranja na območju 3. tarifnega razreda.
(9) Najemnina za izdajo enega dovoljenja za parkiranje vozila iz
prejšnjega odstavka znaša:
- 30,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za en mesec,
- 125,00 EUR za izdajo dovoljenja za parkiranje za 1/2 leta in
- 200,00 EUR za izdajo letnega dovoljenja za parkiranje.
(10) Skupno število izdanih dovoljenj za parkiranje na način, kot
je določen v tem členu, ne sme preseči 1/3 vseh parkirnih mest na
območju dolgotrajnega parkiranja, pri čemer se parkirna mesta v
parkirni hiši ne štejejo v kvoto 1/3 vseh parkirnih mest.

VI. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO
19. člen
(1) V tem poglavju odredbe se določi višina takse za izdajo dovoljenja
za dostavo na območjih za pešce v dostavnem in izven dostavnega
časa za vozila različne skupne mase.
(2) Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območju za pešce
znaša:

15. člen
(1) Parkirni prostori za invalide, kjer je parkiranje časovno omejeno, so
na posebno označenih mestih.
(2) Invalidi s 60 in več odstotno okvaro organizma, zaradi katere jim
je oteženo gibanje, lahko parkirajo dve uri brezplačno na vseh javnih
parkirnih prostorih, namenjenih za invalide. Na parkirnih mestih se
prihod označi s parkirno uro ali z obvestilom o prihodu in odhodu vozila.
(3) Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore
na območju, kjer se parkirnina plačuje, lahko pridobijo letno ali
mesečno dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina
v pavšalnem znesku v višini:
- 10,00 EUR na mesec,
- 80,00 EUR za tekoče leto.
(4) Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe in so
registrirane pri invalidskih organizacijah in društvih, imajo brezplačno
parkiranje na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenih za invalide.

16. člen
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan, razen ob nedeljah
in dela prostih dnevih, razen če je s prometno signalizacijo določeno
drugače.

20. člen
Dostava z osebnimi vozili se obravnava kot dostava z dostavnimi vozili.
Letno dovoljenje se izda za tekoče koledarsko leto.

VII. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO
PARKIRANEGA VOZILA IN STROŠKOV VAROVANJA
VOZILA
21. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški odvoza nepravilno
parkiranega vozila in stroški varovanja vozila.
22. člen
Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila znaša 100 EUR
za en odvoz, višina stroškov varovanja vozila znaša 10 EUR na dan.
Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.
23. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo
za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano,
mora voznik ob prihodu plačati 50% višine stroškov za odvoz.

17. člen
Davek na dodano vrednost je že vključen v zgoraj navedene določene
zneske parkirnin.

VIII. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA STROŠKOV ZA
PRIKLENITEV, UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC

V. VIŠINA PARKIRNINE ZA UPORABO PARKIRNIH
POVRŠIN NAMENJENIH IZKLJUČNO ZA PARKIRANJE
DOLOČENIH VOZIL

V tem poglavju odredbe se določijo stroški za priklenitev, uporabo in
odstranitev lisic po Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16 in 23/16) ter način
plačevanja teh stroškov.

18. člen
V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih določi župan,
določi cena za uporabo, in sicer za:
- osebna vozila občinskih in državnih organov za službene potrebe, ki
znaša 100 EUR mesečno za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00
do 24. ure vse dni v mesecu,
- 75 EUR mesečno za uporabo enega parkirnega mesta od 7. do 17. ure
od ponedeljka do petka,
- osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini 50 EUR letno za
eno vozilo.

24. člen

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

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

27. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom nameščanja lisic na vozilo,
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plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic. Vozilo je
priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.

28. člen
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na varovan prostor
v skladu z drugim odstavkom 26. člena Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15,
19/16 in 23/16) se stroški odvoza in varovanja vozila ter stroški
priklenitve, uporabe in odstranitve lisic poravnajo na blagajni izvajalca
priklenitve in odstranitve lisic, kjer se po plačilu stroškov vozilo tudi izda.

29. člen
Med javne parkirne prostore sodijo tudi parkirne površine, ki jih za
potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo Mestni občini Novo
mesto prenesejo lastniki teh površin. V pogodbi se določi tarifni razred
in režim parkiranja.

IX. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o izvedenih aktih
k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 2/15, 11/15 in 32/16).

31. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Št. 007-28/2016 - 703
Novo mesto, dne 24. novembra 2016
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

141.
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 –
ZSDP in 15/03 – ZOPA in Resolucije o nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS,
št. 26/14) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št.
33/16), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 24.
11. 2016 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO
2017
Na osnovi sprejetega Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji 2014 – 2023 bomo z izvajanjem športnih programov preko
športnih društev in Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo

mesto (v nadaljevanju zavod) zagotavljali izvajanje javnega interesa
na področju športa. Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju:
občina) bo objavila enoletni javni razpis za leto 2017 za sofinanciranje
enoletnih programov športnih društev, za področje športne rekreacije,
vrhunskega športa, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter
športnih prireditev.

1.
CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU
2017, V SKLADU Z USMERITVAMI RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU ŠPORTA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2023 (ReNPŠ14-23)
1. Na osnovi sprejetega Odloka o proračunu MONM za leto 2017
(DUL, št. 15/15) bomo zavodu na področju športa zagotavljali sredstva
za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za blago in storitve ter za
investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture.
2. V skladu z letnim programom športa in Odlokom o ustanovitvi
(DUL, št. 35/16) bo zavod izvajal športne programe za vse starostne
kategorije s ciljem povečanja deleža prebivalcev občine, ki so vključeni
v redno športno rekreativno vadbo.
3. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa
športa v MONM za obdobje od leta 2016 do leta 2018 in Javnega
razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MONM za leto
2017 bo občina v okviru proračunskih sredstev sofinancirala naslednje
športne programe športnih društev na področju športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega
športa, športa invalidov, športnih prireditev, prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, vrhunskega športa ter športne rekreacije.
4. Cilji izvajanja letnega programa športa so:
-povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev v MONM,
- povečati delež športno dejavnih otrok in mladine in izboljšati njihovo
gibalno zmogljivost,
- povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih
programih,
- povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
- obdržati število vrhunskih športnikov,
- povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega
podsistema.

2.
ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO
NOVO MESTO
Izvajanje nacionalnega programa športa za predšolske
otroke
• ŠPORTNI PROGRAM »MALI SONČEK«
Program Mali sonček je nov, posodobljen program, ki je v vrtcih v letu
2015 zamenjal program Zlati sonček. Otroci se bodo preko programa
seznanili in naučili osnovnih elementov športne vzgoje. Nov program
se bo, za razliko od prejšnjega, izvajal tudi v mlajših skupinah in vsebuje
štiri stopnje, ki so vsebinsko in zahtevnostno prilagojene starosti in za
lažjo prepoznavnost označene z različnimi barvami. Za otroke od 2. do
3. leta starosti bomo izvajali modri program, za otroke od 3. do 4. leta
zeleni program, otrokom od 4. do 5. leta starosti je namenjen oranžni
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program in za najstarejše od 5. do 6. leta rumeni program.
Cilj: 100% vključenost vseh otrok, vpisanih v vrtce. Kazalniki: število
vključenih otrok.
• MINI OLIMPIJADA
Mini olimpijada je eden izmed projektov Olimpijskega komiteja
Slovenije (v nadaljevanju OKS), s katerim se promovira šport, športne in
olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja. OKS in zavod bosta pri
programu poskrbela za del spremnega olimpijskega programa, in sicer
uvodni protokol, mini olimpijski kviz ter zagotovila priznanja in nagrade
za vse udeležence. Dogodek bo potekal na stadionu Portoval, udeležilo
se ga bo skoraj 400 otrok iz 14-ih vrtcev novomeške občine.
Prireditev se bo začela z mimohodom olimpijske zastave in ognja, ob
zvokih olimpijske himne in zaprisegi s strani športnikov, organizatorjev
in sodnikov. Po temeljitem ogrevanju se bodo otroci preizkusili v štirih
disciplinah; štafetnih igrah, metu vorteksa, teku na 200 metrov in skoku
v daljino.
Cilj: vključenost vsaj 90% otrok, vpisanih v zadnjo starostno skupino v
vrtcih. Kazalniki: število otrok.
• NAUČIMO SE PLAVATI
Je program 10 – urnih plavalnih tečajev prilagajanja na vodo, ki je
namenjen zadnji starostni skupini otrok iz vseh novomeških vrtcev. Po
končanem tečaju bo zavod na podlagi rezultatov pripravil in podelil
priznanja (Morski konjiček). Omenjena priznanja bo brezplačno
zagotovil Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Smisel tečaja
ni ocena in nagrada, temveč zgolj »srečanje z vodo« pod strokovnim
vodstvom v času pred osnovno šolo. Kljub temu smo lahko z rezultati
otrok po končanem plavalnem tečaju izjemno zadovoljni, saj jih je letos
od 444 kar 399 (89,9%) pozitivno končalo tečaj prilagajanja na vodo.
Za vse vrtce iz občine bo uporaba bazena, strokovni kader in prevoz na
bazen brezplačna.
Cilj: 100% vključenost. Kazalniki: število vključenih otrok.
Izvajanje nacionalnega programa športa za šolske otroke
• ZLATI SONČEK IN KRPAN
Programa Zlati sonček in Krpan povezujeta in nadgrajujeta redno
delo športne vzgoje v vrtcih, zato so zaradi priljubljenosti med otroci v
programa vključeni skoraj vsi otroci iz osnovnih šol v občini (razen OŠ
Stopiče in OŠ Drska). Programa sta mišljena kot protiutež prevelike skrbi
družbe za tekmovalni šport in vrhunskost. Tukaj ni najpomembnejša
storilnost, ampak predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni
učinki na celosten razvoj otroka. Programa Zlati sonček in Krpan se
bo udeležila večina otrok prvih treh razredov osnovnih šol. Izvajali jih
bodo športni pedagogi v šolah, naloga zavoda pa je, da bo priskrbel
brezplačni propagandni material (knjige, nalepke in knjižice, značke in
medalje s strani Zavoda za šport RS Planica).
Cilj: vsaj 95% vključenost otrok, vpisanih v prvo triado, in 95%
vključenost otrok iz druge triade v oba programa iz vseh OŠ iz MONM
ter 100% vključenost osnovnih šol. Kazalniki: število vključenih otrok,
število vključenih šol.
• PLAVALNE AKTIVNOSTI
V vseh plavalnih aktivnostih za osnovnošolce sodeluje vsako leto skoraj
1100 učencev in učenk osnovnih šol iz občine. V sklopu nacionalnega
programa Naučimo se plavati pod okriljem Zavoda za šport RS
Planica bodo učenci opravljali 10 (1. razred) in 15- urne plavalne
tečaje (neplavalci v zadnjem triletju) ter preverjanje znanja plavanja

(6. razred). Osem osnovnih šol (OŠ Bršljin, OŠ Brusnice, OŠ Center,
OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Stopiče, OŠ Šmihel) bo opravljalo
tudi 20- urni plavalni tečaj, ki je namenjen učencem v 3. razredu in je
del učnega načrta. Za vse osnovne šole iz občine bo uporaba bazena
brezplačna.
Posamezne osnovne šole bodo same poskrbele za prevoz do bazena in
za vodenje aktivnosti.
Učenci, ki bodo uspešno opravili plavalni tečaj oz. preverjanje znanja
plavanja, bodo s strani zavoda brezplačno prejeli priznanja in priponke
(bronasti, srebrni, zlati delfin in priznanje delfinček). Omenjena
priznanja bo zavod naročil na Fakulteti za šport.
Cilj: vključenost vseh osnovnih šol. Kazalniki: število otrok, število šol.
• ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
So pomemben sestavni del prostočasne šolske športne vzgoje.
Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti.
Tekmovanja bodo namenjena druženju vseh mladih, ne glede na
znanje in sposobnosti. Zavod bo organiziral in izvajal vsa šolska športna
tekmovanja v občini.
V tekmovanja bodo vključene vse osnovne šole in srednje šole, ki se
bodo na osnovi razpisov prijavile na tekmovanja. Tekmovanja bodo
organizirana v desetih športnih panogah v različnih starostnih skupinah
od najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic. Zavod bo zagotovil
udeležbo novomeških športnikov na vseh višjih stopnjah tekmovanj, v
skladu z razpisi Zavoda za šport RS Planica, v vseh športnih disciplinah.
To udeležbo bo zagotavljal na področnih prvenstvih, četrtfinalih,
polfinalih in finalih državnega prvenstva.
Zavod bo kot področni center nosilec šolskih športnih tekmovanj
za osnovnošolce in srednješolce. Področni center deluje tudi s
sofinanciranjem udeleženih občin in Zavoda za šport RS Planica.
Naloga zavoda bo prijava na razpise Zavoda za šport RS Planica,
načrtovanje letnega programa za občinska in regijska prvenstva,
priprava tekočih razpisov, sprejemanje prijav, rezervacija prostora
za izvedbo tekmovanja, organiziranje strokovnega kadra za izvedbo
(zapisnikarji, časomerilci in sodniki), priprava in podelitev nagrad
ter priznanj za udeležence, obveščanje po tekmovanjih (poročila
o tekmovanjih, objava na spletni strani in priprava zaključnega
letnega biltena), organizacija in nadzor nad udeležbo najboljših ekip
in posameznikov iz občinskih prvenstev na višjih nivojih tekmovanj
(regijskih, območnih, področnih, ¼ in ½ finalih ter finalnih tekmovanjih
državnih osnovnošolskih prvenstev).
Cilj: izvedba vseh občinskih in področnih tekmovanj v vseh glavnih
športnih panogah v vseh osnovnih šolah v MONM.
Kazalniki: število vključenih otrok in število vključenih šol.

Športni programi zavoda
• DELAVSKE ŠPORTNE IGRE
Tekmovanja v sklopu Delavskih športnih iger, ki bodo v letu 2017
(sezoni 2016/2017) doživele že 57. izvedbo, bodo potekala skozi
celo leto, razdeljena bodo na pomladanski in jesenski del. Ekipe bodo
tekmovale v osemnajstih športnih panogah. Tekmovanja bodo za
vse udeležence iger brezplačna, sofinancirana bodo iz občinskega
proračuna, prispevkov sponzorjev in sredstev Fundacije za šport. Okvirno
število udeležencev se zadnjih nekaj let giblje okrog številke 3000, le-ti
pa zastopajo barve različnih ekip – podjetij s sedežem v občini (op: v
letu 2016 je skupno sodelovalo 38 različnih ekip). Ob koncu leta bodo
na zaključni prireditvi proglašeni najboljši posamezniki in posameznice
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ter ekipe v posameznih disciplinah, skupni rezultati bodo razglašeni na
prireditvi Športnik leta.
• RUDOLFOVI TEDNI ŠPORTA
Ob občinskem prazniku bo zavod v sodelovanju s športnimi društvi
izvedel bogat športni program, kjer se bodo predstavila posamezna
športna društva, z namenom približanja njihovega dela čim večjemu
številu ljudi. Program se bo zaključil z atletskim mitingom za najmlajše.
Program bo delno sofinanciran s strani Fundacije za šport, sicer bo zavod
poleg obveščanja in koordinacije vsem sodelujočim društvom priskrbel
spominske medalje in omogočil brezplačno uporabo športnega objekta
za izvedbo posameznega dogodka.
Cilj: udeležba čim večjega števila otrok in mladih. Kazalniki: število
vključenih otrok in mladine.
• ŠPORTNA REKREACIJA
Zavod bo organiziral občinske rekreativne lige v naslednjih športnih
panogah :
• v odbojki
• v košarki
• v malem nogometu (dvoranska in travna liga)

Športne prireditve
• ŠPORTNIK LETA
Tradicionalna občinska prireditev, ki bo namenjena popularizaciji športa
in pregledu dejavnosti športa v občini v preteklem letu. Na prireditvi
bodo podeljena priznanja uspešnim športnikom in športnicam,
Bloudkova priznanja športnim delavcem za dolgoletno delo v športu,
generalna priznanja Delavskih športnih iger in proglašen bo najboljši
športnik, športnica in športni kolektiv leta v občini.
• IGRE PRIJATELJSTVA
Občina bo že štirinajsto leto sodelovala v mednarodnem programu
»Iger prijateljstva«, v katerih sodelujejo mlade športnice in športniki v
starosti do šestnajst let iz novomeških športnih klubov in društev. V letu
2017 bodo igre potekale v Novem mestu. Gostili bomo več kot 400
mladih športnikov iz avstrijske Koroške, Primorsko – Goranske županije
iz Reke (Hrvaška), Unsko-Sanskega kantona z mestom Bihač (BIH) in
Novega mesta. Igre bodo potekale tri dni, mladi športniki pa bodo
tekmovali v osmih športnih panogah po že sprejetih pravilih. Mestna
občina Novo mesto pokrije stroške celotne organizacije prireditve.
Zavod bo, v sodelovanju z občino, v naslednjem letu sodeloval pri
organizaciji in udeležbi športnikov tudi na drugih športnih prireditvah,
kot so Športne igre Tricolore, Športne igre mladih v Celovcu in drugih
športnih prireditvah za otroke in mlade.
• SKOKI V KRKO
Tradicionalna prireditev, ki bo potekala predvidoma v prvem tednu
septembra. Prireditve se bo udeležilo okrog 15 športnikov (tekmovalcev)
iz Slovenije in tujine. Prireditev je izjemnega pomena za Novo mesto,
saj na obrežje reke Krke v središču mesta privabi več kot 2000 ljudi.
• KRKA ŽIVI
V letu 2016 je projekt Krka ŽIVI! postal prepoznaven, in sicer na
področju športa, turizma in izobraževanja. Projekt želimo v naslednjih
letih postopoma vključiti v programe osnovnih šol, s ciljem, da dodatno
in sprotno izobražujemo in osveščamo učence o pomembnosti reke
Krke ter številnih možnostih preživljanja prostega časa na, ob in v njej.
V šolskem letu 2016/2017 bodo program spoznavali učenci in učenke
Osnovne šole Otočec in Osnovne šole Center.

Želimo povezati čim več različnih deležnikov, da bo Novo mesto čez
15, 20 let še bolj prepoznavno tudi po (čisti) reki Krki in aktivnostih
posameznih organizacij. Želimo, da se najmlajši že zelo zgodaj vključijo
v sisteme izobraževanja o pomembnosti varovanja narave, da imajo
možnost videti Krko tudi drugače kot le z brežin, da imajo hkrati možnost
vključitve v različna (športna) društva, ki nudijo dejavnosti vezane na
Krko. Poleg že omenjenih športnih društev smo k sodelovanju povabili
tudi organizacije Zavod za varstvo narave, društvo DOPPS, v želji po
celoviti in strokovni obravnavi posameznih vsebin.
Osnovni cilji projekta so:
- Večja skrb za naravo,
- Izobraževanje in osveščanje javnosti o varovanju narave,
- Vključitev osnovnih in srednjih šol (naravoslovni in športni dnevi,
izobraževalne delavnice, predavanja, celoletni programi..),
- Privlačne vsebine za mlade.
Dodatni cilji:
- Vključitev gospodarstva in turističnih ponudnikov,
- Promocija podjetij v Novem mestu,
- Povečanje turistične ponudbe v občini in širše,
- Strokovna in kakovostna ponudba,
- Stalno izobraževanje strokovnega kadra v športnih društvih,
- Zadovoljni uporabniki.
Kratkoročni cilji v letošnjem letu oz v obdobju sep – dec 2016:
1. Uvedba in izvajanje programa Krka ŽIVI! v OŠ Otočec in OŠ Center
(brezplačen program za vse učenke in učence skozi celo šolsko leto.
Program bo zajemal tako teoretični kot praktični del v sodelovanju z
zgoraj omenjenimi partnerji-organizacijami),
2. Sprotno obveščanje in promocija programa, partnerjev ter aktivnosti,
3. Načrtovanje velikega dogodka Festival Krka ŽIVI!, ki bo potekal
v mesecu juniju 2017, na celotnem območju Loke v Novem mestu
(predstavitev različnih organizacij, partnerjev, bogate vsebine za
otroke, športni dogodki, ustvarjalne delavnice,…).

3 PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV, ŠPORTNA ZVEZA
Občina bo na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (ZSpo, Ur.l. RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in sprejetega Odloka o
proračunu MONM za leto 2017 (DUL, št. 15/15) objavila enoletni Javni
razpis za sofinanciranje letnega programa športa v MONM za leto
2017 za področja:
a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju celoletnih obšolskih in
počitniških športnih programov za otroke in mladino, ki jih izvajajo
športna društva.
b) Športna rekreacija
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športne
rekreacije v športnih društvih in klubih.
c) Vrhunski šport – kategorizirani športniki
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje objekta za vadbo
kategoriziranih športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda, v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
d) Športne prireditve
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju materialnih stroškov
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organizacije športnih prireditev lokalnega pomena in mednarodnih
športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v naši občini.
Triletni javni razpis za leta 2016 - 2018
Na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v letu 2015 (DUL, št.
14/15), je občina sklenila z izvajalci pogodbe o sofinanciranju za leta
2016 – 2018. Izvajalci so morali skladno s pogodbo do 31. 10. 2016
dostaviti v Urad za družbene dejavnosti poročila o delu za leto 2016 in
načrt dela za leto 2017, ki so podlaga za sklenitev aneksov k pogodbi
o sofinanciranju z določitvijo višine sredstev za leto 2017, za področja:
a) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje vadbenega objekta,
strokovnega kadra in materialnih stroškov za izvajanje programov
rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih in klubih, na osnovi

triletne pogodbe o sofinanciranju.
b) Kakovostni šport
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje uporabe objekta za
redno vadbo športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih
športih, do naslova državnega prvaka, na osnovi triletne pogodbe o
sofinanciranju.
C) Šport invalidov
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju športnih programov invalidov
v društvih s sedežem v občini in z večino članstva iz občine, na osnovi
triletne pogodbe o sofinanciranju.
d) Športna zveza Novo mesto
Je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni.
Občina bo lahko na podlagi prejetih računov sofinancirala materialne
stroške delovanja zveze.

4 FINANČNI NAČRT ZA PODROČJE ŠPORTA ZA LETO 2017
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Opomba:
Letni program športa v MONM za leto 2017 se uskladi s spremembo
proračuna za leto 2017 ali z rebalansom proračuna za leto 2017. 		

Številka: 6712-80/2016
Novo mesto, dne 24. 11. 2016
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.
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