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Na podlagi Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) in Letnega 
programa socialnega varstva za leto 2019 in 2020 Občina Trebnje objavlja  
 

 
JAVNI POZIV  

  ZA IZBOR  IZVAJALCEV ZA PROJEKT »PROSTOFER« 
 
I. Naročnik javnega poziva: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 

 
II. Predmet poziva je  izbor in financiranje izvajalcev projekta »PROSTOFER«.  

 
S projektom želi občina zagotoviti izvajanje brezplačne storitve prevoza  za starejše socialno 
šibke prebivalce na območju občine Trebnje z namenom izboljšanja mobilnosti ter s tem socialne 
vključenosti starejših, upokojencev in invalidov v občini Trebnje.  
Na območju občine Trebnje ni organiziranega javnega prevoza, zato se s projektom zagotavlja 
mrežo brezplačnih prevozov in cenovno dostopnost mobilnosti in brezplačni prevoz starejšim,  
socialno šibkim občanom občine Trebnje, ki nimajo lastnega prevoza oziroma imajo omejen 
dostop do mobilnosti.   
Izvajalec bo izvajal storitev 12 mesecev. 
Za sofinanciranje  projekta občina v letu 2019 nameni do 6.000,00 EUR in v letu 2020 do 
6.000,00 EUR. Vrednost razpisanih sredstev je okvirna. Sredstva so namenjena za nagrade 
prostovoljcem, koordinatorjem, potne stroške, zavarovanja voznikov, prehrano ter za 
usposabljanje voznikov. 
Občina za izvajanje prevozov zagotovi vozilo.  
 
Klicni center in organizacija informacijskega sistema komunikacije med uporabnikom in 
izvajalcem ni predmet poziva. 

 
III. Pri izboru in ocenjevanju se upošteva: 
a. število udeležencev/prostovoljcev, 
b. število uporabnikov mesečno, 
c. časovna in območna opredelitev izvajanja projekta, 
d. povezovanje med društvi/zavodi, 
e. promocija: priprava zloženk, javne objave v medijih, povabila po spletu, 
f. vrednost projekta. 
 
Občina zagotavlja za predavanja, srečanja, brezplačno uporabo dvorane STIK, Goliev trg 1, Trebnje. 
 
Pri izboru izvajalca se oceni projekt po merilih iz III. točke in preveri izpolnjevanje pogojev iz točke 
IV.  
Višina dodeljenih sredstev ne presega vrednosti projekta. Komisija oceni prijave v skladu z 
ocenjevalnimi kriteriji in na osnovi števila točk dodeli višino sredstev.  
Pri izboru se upošteva dejavnosti, ki bo izvedene po datumu objave javnega poziva. 
Izvajalec bo dokazal izvedbo s podpisi udeležencev, vsebinskim poročilom in slikovnim dokazom 
skladno s sklenjenim dogovorom. 
 
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci projekta: 

Za izvajalce se lahko prijavijo: 
- društva upokojencev, 
- društva invalidov, 

 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program in projekte javnega interesa; 
- imajo sedež v občini; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje 

načrtovanega projekta; 
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- prijavljajo projekt, ki je predmet javnega poziva in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta; 

- prijavljen projekt se izvaja po objavi javnega poziva in bo izveden v letu 2019 in 2020. 
 

V. Prevzem dokumentacije:  
Dokumentacija je na voljo do roka za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje.   
 

 
VI. Rok in način predložitve vlog:   

Vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje  20. 6. 2019. Za pravočasne se bodo 
štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika, in sicer z oznako na ovojnici »ne odpiraj 
– vloga na »javni poziv PROSTOFER« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne 
vlagatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji poziva. 
 

VII. Postopek za odobritev projekta: 
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje 
tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. 
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. 
Strokovna komisija, imenovana s strani župana najkasneje v petnajstih dneh po datumu odpiranja 
vlog, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, ki so za zagotovljeni iz proračuna Občine 
Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) dosledno 
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov. 
 
Izvajalcu projekta izda direktor občinske uprave sklepe z višino sofinanciranja ter sklepe 
neizbranim izvajalcem. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O 
vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku.  
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe.  
Če izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je 
odstopil od svoje zahteve za financiranje. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 in 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev. 
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in 2020 
(Uradni list RS št. 32/19). 

 
 
Dodatne informacije:  
Majda Šalehar,   
e-mail: majda.salehar@trebnje.si,  
tel. št. 07/ 34-81-133.  
 
 
 
Datum:  10. 6. 2019 
Številka: 122-65/2019 
                                                                                             Župan Občine Trebnje 
                                                                                                Alojzij Kastelic 
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