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MERILA ZA UPRAVIČENOST PROJEKTNIH PREDLOGOV 

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če kumulativno izpolnjuje naslednja merila:  

 

MERILA ZA PREDLOGE PROJEKTOV 

1. Predlog projekta mora prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine Dol pri 

Ljubljani. 

2. Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova izvedba v pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani (na 

občinskih zemljiščih oziroma občinski infrastrukturi) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih 

zmogljivosti. 

3. Predlog projekta v preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani. 

4. Predlog projekta še ni bil uvrščen investicijski načrt Občine Dol pri Ljubljani oziroma ni z njim v 

navzkrižju oziroma še ni uvrščen v občinski proračun za leto 2020.  

5. Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali urbanističnimi akti. 

6. Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve nepovratnih sredstev iz drugih občinskih razpisov.  

7. Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v proračunskem obdobju 2020. 

8. Predlog projekta mora biti skladen z občinskimi prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od naslednjih 

področij delovanja: 

• gospodarski oziroma turistični razvoj  

• ohranjanje dediščine 

• medgeneracijsko sodelovanje 

• skrb za zdravje (šport, rekreacija, ostalo) 

• skrb za okolje 

• razvoj vaških jeder 

• samooskrbnost 

• skrb za urejenost 

 

9. Predlog projekta mora biti v največji meri umeščen in izveden v enem od 6-ih območij vaških 

odborov: Dol, Dolsko, Senožeti, Laze, Beričevo ali Klopce.  

10. Predlog projekta mora biti finančno ovrednoten med 5.000 EUR in 20.000 EUR (z DDV). 

11. Vsak predlog projekta mora biti posredovan na ločenem Obrazcu za prijavo projektnega predloga. 

12. Predlog projekta mora biti posredovan na Občino Dol pri Ljubljani do 30.10.2019 do 17:00 v kolikor 

bo oddan osebno, do 24:00, v kolikor bo oddan po elektronski pošti oziroma do 30.10.2019, v 

kolikor bo oddan po navadni pošti (upošteva se poštni žig). 
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MERILA ZA PRIJAVITELJE   

1. Predlog projekta morata skupaj prijaviti najmanj 2 osebi, ki sta na dan oddaje projektnega predloga 

stari vsaj 15 let in imata stalno bivališče v občini Dol pri Ljubljani. 

2. Posamezni prijavitelj je lahko vključen v oddajo največ dveh projektnih predlogov. V primeru, da bo 

posamezni prijavitelj vključen v več kot 2 projektna predloga, bo med projektnimi predlogi, ki se 

bodo uvrstili v nadaljnjo obravnavo, določil žreb.  

3. Prijavitelji v predlogu projekta ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik 

izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca). 


