KS Vogrsko

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2019 –
PROJEKT PARTICIPATIVNI PRORAČUN
Spoštovane krajanke in krajani!
Občinski svet je sprejel in potrdil predlog župana, da tudi v naši Občini vpeljemo participativni proračun.
Participativni proračun je projekt, s katerim imate občani priložnost, da aktivno sodelujete pri oblikovanju
še lepše in uspešnejše občine. S svojimi predlogi lahko spreminjate skupnost, lahko pa tudi zgolj glasujete in
podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši in najbolj primerni.
V mesecu juniju ste krajani že sodelovali v Participativnem proračunu za leto 2018 in glasovali za projektne
predloge, ki vam jih je pripravila vaša krajevna skupnost. Ti projekti so že v fazi izvajanja.
Tokrat pa boste občani lahko sami oblikovali in predlagali svoje projektne predloge za leto 2019, o katerih
se bo odločalo na glasovanju.
Posamezni občan ali skupina občanov bo lahko na posebnem obrazcu predlagala projekt v vrednosti med
1.000 in 5.000 EUR. Skrajni rok za oddajo vaših predlogov je petek, 12. 10. 2018. KS Vogrsko ima za participativni proračun namenjenih 11.500 €, glasovalo pa se bo le za tiste predlagane projektne predloge, ki
bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in jih bo Komisija za izvedbo Participativnega proračuna
2019 uvrstila na listo za glasovanje. Glasovanje za potrjene predloge bo v mesecu novembru, o datumu boste
naknadno obveščeni. Seznam zavrnjenih projektov, ki ne bodo izpolnjevali meril in pogojev, bo objavljen na
spletni strani Občine.
Izglasovani projekti se bodo uvrstili v predlog proračuna za leto 2019.
Obrazci za projektne predloge vam bodo na voljo v prostorih Občinske uprave, vaše Krajevne skupnosti in na
spletni strani Občine.
Prepričani smo, da imate občani veliko zanimivih idej in da bomo mnoge s skupnimi močmi tudi realizirali.
Pri participativnem proračunu v naši občini lahko sodelujejo vsi, ki so dopolnili 15 let in imajo stalno ali
začasno bivališče v KS Vogrsko.
Vse podrobnosti o Participativnem proračunu za leto 2019 vam bodo predstavljene na delavnici, ki bo 28.
septembra ob 19. uri v večnamenski dvorani v Podružnični šoli na Vogrskem, kjer bo primeren trenutek
za izmenjavo mnenj in idej. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša vprašanja in dvome. Po pomoč pri
pripravi projektnih predlogov pa se boste lahko ves čas obrnili tudi na občinsko upravo ali svoje predstavnike krajevne skupnosti. Vse informacije v zvezi s tem, kako oddati predlog, vam bodo na voljo tudi na spletni
strani Občine.
Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost, se še bolj povežete s sokrajani in oblikujete dobre projekte. Sami
zagotovo najbolje veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno, kaj je potrebno spremeniti, skratka
kako in na kakšen način še nadgraditi prijetno življenje v naši mladi občini.
Verjamemo in zaupamo, da boste imeli veliko dobrih idej!

MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.




Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Renče – Vogrsko
Prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju
Izvedba mora biti v pristojnosti Občine oz. krajevne skupnosti
Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
Prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr.: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov - koši za smeti);
Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
Ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
Ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo
ter otroških igrišč;
Prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter
drugih javnih površin
Izveden bo na območju Občine oz. posamezne KS in na nepremičninah v lasti Občine Renče-Vogrsko ali KS
Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna
finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Renče - Vogrsko
Je finančno ovrednoten med 1.000 in 5.000 EUR z DDV
Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim ali začasnim bivališčem v Občini Renče – Vogrsko oz. posamezni KS, ki do dne oddaje
pobude dopolni 15 let
Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična
oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca)
Projektni predlog mora biti oddan na obrazcu za projektne predloge
Projektni predlogi morajo:
do vključno 12. 10. 2018 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov info@rence-vogrsko.si
ali do vključno 12. 10. 2018 biti oddani na pošti in poslani na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga na za to predvidenem obrazcu
ali do vključno 12. 10. 2018 do 13. ure dostavljeni osebno na Občino.

Financirana bo izvedba samo tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk. Če bodo po tem
ključu ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki
ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.

Ljudem prijazna občina.

