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PRIPRAVA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2020
Spoštovane občanke in spoštovani občani,
vabim vas k sodelovanju pri pripravi občinskega participativnega proračuna za leto 2020.
Participativni proračun je sistem razpolaganja z delom proračunskega denarja, tako da pri odločanju o porabi
tega denarja sodelujejo tudi občani. Državni zbor Republike Slovenije je dne 17. aprila 2018 umestil 48.a člen
v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, v katerem določa, da lahko občina v
postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih
predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanje z občani najkasneje do predložitve
proračuna občinskemu svetu v sprejem. Na takšen način lahko tudi v naši občini prebivalci izrazijo željo, katere
investicije v naši skupnosti najbolj potrebujemo. S svojim predlogom tako lahko vsak posameznik prispeva k
boljši kakovosti življenja v kraju.
V letu 2018 smo prvič poskusno v pripravo in sooblikovanje proračuna vključili tudi občane. Prispelo je 46
predlogov. Nadaljevali smo tudi v letu 2019, ko je prispelo 37 predlogov. Tak način sodelovanja je bil za vse
nas nekaj novega. Nekatere ideje občanov iz različnih razlogov niso bile realizirane. Vendar predlagane ideje
ne bodo same sebi namen, saj jih bomo vključili v naslednje letne proračune.
Za leto 2020 ponovno predlagam 50.000 EUR sredstev, ki bodo namenjena participativnemu delu proračuna,
ki ga boste, s svojimi idejami in predlogi, določili vi, spoštovani občani.
Vabim vas, da svoje ideje zapišete na priloženem obrazcu, ki ga do 31. oktobra 2019 dostavite na Občino
Logatec.
Vse predloge bo z vidika izvedljivosti (dovoljenja, soglasja, skladnost s prostorskim načrtom …) najprej
pregledala občinska uprava. Nato pa bo pripravila seznam možnih projektov, ki bodo uvrščeni v predlog
občinskega proračuna za leto 2020, Občinski svet pa je tisti, ki jih bo skupaj s predloženim proračunom tudi
dokončno odobril oz. potrdil.
Predlogi občanov naj izpolnjujejo naslednje pogoje:
- projekt mora prispevati k uresničevanju javnega interesa v občini Logatec,
- projekt mora biti izveden na zemljišču v lasti Občine Logatec ali krajevne skupnosti,
- projekt mora biti ovrednoten do največ 5.000 EUR z vključenim DDV-jem,
- predlog še ni bil sofinanciran s strani Občine Logatec.
Sodeluje lahko vsak občan ali občanka s stalnim ali začasnim bivališčem v občini Logatec, ki je dopolnil/-a 15
let.
Svoj predlog opišite na obrazcu, ki ga lahko dobite na spletni strani občine Logatec: www.logatec.si, na
recepciji Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali kot prilogo Logaških novic.
Predlogi morajo biti oddani na navedenem obrazcu do 31. 10. 2018, in sicer do 24. ure. Lahko jih oddate po
elektronski pošti na e-naslov: obcina.logatec@logatec.si ali po navadni pošti na naslov: Občina Logatec,
Tržaška c. 50A, 1370 Logatec ali v poštni nabiralnik, ki je nameščen pri vhodu v Upravni center Logatec, ali
na recepciji Upravnega centra Logatec ali v 1. nadstropju v sprejemni pisarni Občine Logatec.
Za vse dodatne informacije je na voljo telefonska številka: 01 759 06 34 ali elektronski naslov:
mojca.iglicar@logatec.si.
Z vašimi predlogi bomo obogatili naš prostor in pripomogli k boljši in lepši občini Logatec.
Berto Menard, župan
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OBČINA LOGATEC
OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGA INVESTICIJE oz. IDEJE

PREDLAGATELJ
Ime in priimek*
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča*
Kontaktni podatki (e-pošta ali telefon)*
Imena in priimki sopredlagateljev

NASLOV PREDLOGA*
Naslov naj bo kratek in naj odraža bistvo pobude.

OPIS PREDLOGA
Opišite predlog (odgovorite na naslednja vprašanja):*
Kaj konkretno predlagate?

Katero težavo, novo idejo naslavlja pobuda?
Kje konkretno naj bi se ideja uresničila?

Kako naj bi se projekt izvedel?
Kaj bi občani občine s tem pridobili?

OCENA STROŠKOV IZVEDBE PREDLOGA
Navedite predviden znesek za realizacijo projekta. Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno.*
Ocenjujem, da bodo skupni stroški izvedbe predloga znašali:_________________ EUR.
Oceno stroškov razdelite po postavkah/delih izvedbe:
Vrsta stroška

Znesek v EUR

PRILOGE
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo v povezavi s predlogom ali pa jih samo navedite.

S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in da so z dnem oddaje predloga vsi predlagatelji že dopolnili 15 let.

Kraj in datum: _______________________

Podpis: __________________________

*Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.
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