PARTICIPATORNI
PROR AČUN
K AJ JE PARTICIPATORNI PROR AČUN?
Razporejanje dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Ti
sami predlagajo in izberejo tiste projekte, ki so v skupnosti najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti
bivanja v soseski.

KOLIKO SREDSTEV JE
NA MENJENIH?
Projekt se nanaša na naslednji dve proračunski leti, za
kar je predvideno 100.000 evrov v letu 2020 in 100.000
evrov v letu 2021.

K AKO LAHKO SODELUJEM?
Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan ali skupina
občanov s stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki je
do dne oddaje predloga dopolnil 15 let. Predlagatelj ne
sme nastopati kot izvajalec predloga.
Upoštevajo se le predlogi, ki ustrezajo naslednjim
kriterijem:
• Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.
• Je takšen, da je izvedba v pristojnosti Občine Postojna.

K AKO SE BO PROJEKT IZVAJAL?
Z namenom čimbolj enakomerne porazdelitve projektov
po različnih delih občine Postojna bo izvedba potekala v
štirih območjih, za katera se bo posebej zbiralo predloge
in v okviru katerih bodo občani tudi glasovali za predlagane projekte.
• Območje POSTOJNA: Postojna, Stara vas, Veliki Otok,
Zagon
• Območje PLANINA in STUDENO: Belsko, Bukovje,
Gorenje, Liplje, Lohača, Planina, Predjama, Strmca,
Studeno
• Območje PRESTRANEK: Grobišče, Koče, Matenja vas,
Orehek, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje
• Območje HRUŠEVJE: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda,
Mali Otok, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče,
Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda, Veliko Ubeljsko

• Je namenjen splošni javni uporabi.
• Ni že uvrščen v proračun Občine Postojna oz. načrt
razvojnih programov.
• V zadnjih 5 letih ni bil sofinanciran s strani Občine
Postojna.
• Je finančno ovrednoten med 2.000 in 8.000 EUR z
vključenim DDV.
• Je umeščen v enega od 4 območij občine, opredeljenih za participatorni proračun.
• Je izvedljiv v proračunskem obdobju 2020 ali 2021.

PREDSTAVITVE
Župan Igor Marentič in sodelavci bodo projekt Moja občina podrobneje predstavili v vseh štirih območjih:
• POSTOJNA –26. 8. 2019 ob 19. uri v Kulturnem domu
Postojna
• HRUŠEVJE – 27. 8. 2019 ob 17. uri v Vaški hiši Hruševje
• PRESTRANEK – 27. 8. 2019 ob 19. uri v Osnovni šoli
Prestranek
• STUDENO – 28. 8. 2019 ob 19. uri v Kulturnem domu
Studeno

KDAJ IN KJE LAHKO GLASUJEM?
Glasovanje bo potekalo 20. 10. 2019. Glasovanje se bo
izvedlo osebno na glasovalnem mestu in bo mogoče
med 10. in 16. uro.

KJE ODDA M SVOJ PREDLOG?

Možno bo tudi predčasno glasovanje, in sicer 17. 10.
2019 od 17. do 19. ure na Občini Postojna. Glasovanja se
bodo lahko udeležili vsi občani, ki bodo na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti.

Občani lahko predloge oddate preko spletne aplikacije
na spletni strani Občine Postojna, na pripravljenem
obrazcu na tem letaku, ki ga oddate osebno v vložišču
Občine Postojna oziroma na sedežu krajevne skupnosti. Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi s poštno
pošiljko na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna ali skeniran obrazec pošljete prek elektronske
pošte na naslov: mojaobcina@postojna.si.

Vsak občan bo moral glasovati za tri projektne predloge
iz svojega območja, in sicer ne več kot po enega za posamezno naselje.

Obrazci so na voljo tudi v vložišču Občine Postojna,
na sedežih krajevnih skupnosti in spletni strani Občine
Postojna.

Glasovalna mesta bodo objavljena na spletni strani občine in v Postojnskem prepihu.

JAZ PREDLAGAM
OBR AZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA
Obrazec lahko vsebuje samo en predlog. Vpisati je potrebno vse podatke.

PREDLAGATELJ:

(Elektronski naslov ni obvezen)

Ime in priimek:

Datum rojstva :

Naslov stalnega prebivališča:
Elektronski naslov:

Telefonska številka:

OBMOC
ˇJE IZVEDBE:
PREDLAGAM ZA KRAJEVNO SKUPNOST:
(navesti krajevno skupnost, v kateri naj bi se projekt izvajal):

VSEBINA PROJEKTNEGA PREDLOGA
Opisu skušajte na kratko podati odgovore na naslednja vprašanja:
• Kaj konkretno predlagate?

• Zakaj ta predlog?

• Kako naj bi se projekt izvedel?

• Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

FINANC
ˇNO OVREDNOTENJE PROJEKTNEGA PREDLOGA – OCENA
Finančno vrednotenje projektnega predloga:

EUR.

Kraj in datum:

Podpis predagatelja:

Projektni predlog bo upr aviČen za uvrstitev na
glasovanje, Če izpolnjuje naslednja merila:
• Izvedba mora biti v pristojnosti Občine Postojna.
• Izveden bo na območju Občine Postojna.
• Ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali občinskimi odloki
Občine Postojna.
• Je finančno ovrednoten v višini med 2.000 EUR in 8.000 EUR.
• 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.

Izdala in založila: Občina Postojna • avgust 2019 • Naklada: 7.000 izvodov

Upoštevajte pogoj, da mora biti predlog finančno ovrednoten v višini med 2.000 in 8.000 EUR.

