imam idejo ...

jaz bi ...

predlagam ...

Participativni
proračun
Mestne občine
Nova Gorica
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KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega
denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete
prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere
investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k
izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

Prednosti participativnega proračuna

Vsaka prebivalka in vsak prebivalec občine ima priložnost ne le
sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji
lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam
predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?

V proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 je za
participativni proračun namenjenih 250.000,00 eur.
Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med
posamezna območja na podlagi razpršenosti prebivalstva,
števila zaselkov na območju ter oddaljenosti območja od
središča mesta.

45.000
Banjšice,
Čepovan,
Lokovec,
Lokve - Lazna

70.000
Nova Gorica,
Rožna Dolina,
Solkan,
Kromberk - Loke

45.000
Branik,
Dornberk,
Gradišče nad
Prvačino,
Prvačina

45.000
Trnovo,
Ravnica,
Grgar,
Grgarske
Ravne - Bate

45.000
Ozeljan,
Šempas,
Osek - Vitovlje
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OD PREDLOGA ...

1. Predlog

2. Pregled predlogov

Občanke in občani projektne predloge
oddajo na predvidenem obrazcu do
19. 6. 2017. Projektni predlogi morajo
biti podani ob upoštevanju pogojev
ter v roku.

Vse predloge bo z vidika
izvedljivosti najprej pregledala
občinska uprava. Nato jih bo
posredovala v dokončno presojo
in potrditev pristojni komisiji.

5. Potrditev izglasovanih
projektov

6. Izvedba
in realizacija

Izglasovani projekti bodo predlagani
v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Nova Gorica za proračunsko
leto 2018.

Izglasovane in potrjene investicijske
projekte bo občinska uprava izvedla
v proračunskem letu 2018.

... DO IZVEDBE

3. Presoja in priprava
seznama projektov

4. Glasovanje

Komisija za izvedbo
participativnega proračuna bo
pripravila sezname izvedljivih
projektov po posameznih
območjih.

Na sedežih krajevnih skupnosti bo
19. 11. 2017 izvedeno glasovanje, na
katerem bodo krajani odločali, katere
projekte želijo prednostno izvesti v okviru
razpoložljivih sredstev na posameznem
območju. Omogočeno bo tudi predčasno
glasovanje.

7. Za vse nas

8. Ko bo spet čas

Uživajmo v uresničenih projektih in
prispevajmo k izboljšanju kakovosti
življenja v naši občini.

Že razmišljamo o novih predlogih ...
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POGOJI ZA POTRDITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje,
če izpolnjuje naslednje pogoje:
prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MONG
bo izveden na zemljiščih v lasti MONG ali krajevnih skupnosti
še ni bil (so)financiran s strani MONG
je finančno ovrednoten do največ 20.000 eur z vključenim DDV-jem
ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih
je umeščen v enega od 5 območij občine:
Območje 1: Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Kromberk - Loke
Območje 2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne - Bate
Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve - Lazna
Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Prvačina
Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje

KDO LAHKO SODELUJE?
Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim
bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let.

Imam 15 let ali več.
Bivam v Mestni občini Nova Gorica.

KAKO LAHKO SODELUJEM?

Sodelujete lahko bodisi kot predlagatelj bodisi kot

glasovalec ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti
predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu,
če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, svoj glas oddate na
predčasnem glasovanju v mestni hiši ali na uradnem glasovanju na
sedežu vaše krajevne skupnosti.

Predlagam ...
Glasujem ...
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KAKO PRIPRAVIM SVOJ PROJEKTNI PREDLOG?

Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu,
ki ga lahko dobite na recepciji mestne občine, na spletni strani
mestne občine ali na sedežu vaše krajevne skupnosti.
V okenca pod zavihek Predlagatelj/-i vnesite zahtevane podatke:
ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontakt
(e-pošta in telefon).
Pod zavihek Območje izvedbe projekta označite območje, na
katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno
območje.
Pod Naslov projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga
predlagate (npr. Obnova igral). Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo
predloga.
V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in razumljivo
opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:
Kaj konkretno predlagate?
Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja pobuda?
Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Kako naj bi se projekt izvedel?
Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?
V okencu pod zavihek Ocena stroškov izvedbe projektnega predloga
navedite predviden znesek za realizacijo projekta in višino
posameznih postavk.

PRIMER IZPOLNJENEGA OBRAZCA

OBRAZEC

za zbiranje predlogov
PREDLAGATELJ/-I
Ime in priimek

Peter Novak

Naslov stalnega ali
začasnega prebivališča

Tabor 435, 5294 Dornberk

Kontakt (e-pošta in telefon )

ime.priimek@eposta.si, 999 555 111

OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA

1 Nova Gorica, Rožna Dolina,

3 Banjšice, Čepovan,

2 Trnovo, Ravnica, Grgar,

Dornberk, Gradišče
4 Branik,
nad Prvačino, Prvačina

Solkan, Kromberk - Loke
Grgarske Ravne - Bate

Šempas,
5 Ozeljan,
Osek - Vitovlje

Lokovec, Lokve - Lazna

NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA:

Ureditev vaškega prostora pod lipo v vasi Tabor
OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA:

V vasi Tabor je danes pod vaško lipo (v bližini hišne številke Tabor 432) neurejen in
neizkorišcen
ˇ prostor, ki je bil nekocˇ prostor zbiranja in druženja. S tem predlogom
bi ponovno postal prostor za druženje vašcanov,
prizorišce
ˇ
ˇ za kulturne in druge
dogodke na prostem ter prostor za oddih obiskovalcev vasi.
Izvesti je potrebno tlakovanje okrog lipe, postavitev štirih klopi, stojala za kolesa,
koša za smeti ter manjšo ozelenitev bližnje trate. Celoten projekt bi se izvedel na
parceli št. 342/1 k.o. Dornberk.
OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA:
Ocena stroškov projektnega predloga (skupaj z DDV-jem):
Predmet postavke

4.910 EUR

Višina (v EUR)

tlakovanje 30 m2
postavitev 4 klopi

2.700,00

postavitev stojala za kolesa

430,00

postavitev koša za smeti

190,00
90,00

ozelenitev
Kraj in datum:

Tabor, 18. 5. 2017

1.500,00

Podpis:
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KAM ODDAM SVOJ PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu
do 19. 6. 2017, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov

mestna.obcina@nova-gorica.si
ali po navadni pošti na naslov

Mestna občina Nova Gorica
Participativni proračun
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

GLASOVANJE

Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo v nedeljo,
19. 11. 2017, med 8. in 12. uro ter med 15. in 19. uro na sedežih
krajevnih skupnosti. Izvedeno bo tudi predčasno glasovanje v sredo,
15. 11. 2017, med 9. in 17. uro v prostorih novogoriške mestne hiše.

DELAVNICE - ZA VAŠA VPRAŠANJA
OKRAJ

KJE

Ozeljan, Šempas,
Osek - Vitovlje

KDAJ

Kulturni dom Šempas

17. 5. 2017
ob 19. uri

avla
Osnovne šole Dornberk

22. 5. 2017
ob 19. uri

Trnovo, Ravnica, Grgar,
Grgarske Ravne - Bate

Zeliščni center
v Grgarskih Ravnah

25. 5. 2017
ob 19. uri

Banjšice, Čepovan,
Lokovec, Lokve - Lazna

avla
Osnovne šole Čepovan

29. 5. 2017
ob 19. uri

velika sejna dvorana
novogoriške mestne hiše

7. 6. 2017
ob 19. uri

Branik, Dornberk, Gradišče
nad Prvačino, Prvačina

Nova Gorica, Rožna Dolina,
Solkan, Kromberk - Loke

DODATNA POJASNILA
Za kakršna koli dodatna pojasnila v zvezi s participativnim
proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov

mestna.obcina@nova-gorica.si

www.markacija.si

Naj se sliši vaš glas!
Zato povejte naglas, za vse nas!

Imate priložnost predlagati nekaj, za kar si želite, da bi
se v naši občini uresničilo. Velikokrat prejemam
predloge občank in občanov, kaj bi lahko uresničili.
Skupaj s sodelavkami in sodelavci poskušam uresničiti,
kar je le mogoče.
Letos pa vam bomo prisluhnili še drugače, združili
bomo moči v okviru participativnega proračuna in se
lotili projektov, ki jih boste vi predlagali in ki bodo na
glasovanju deležni največje podpore.
Obstoječi sistem lokalne samouprave preko krajevnih
skupnosti že omogoča sodelovanje občanov pri
predlaganju ključnih projektov v njihovem okolju.
Participativni proračun pa vas bo morda še dodatno
spodbudil, da aktivno pristopite k podajanju pobud za
še lepšo in bolj razvito občino, tudi preko meja
posamezne krajevne skupnosti.
Zato si drznite, razmišljajte, spodbujajte in postavljajte
nove mejnike. S svojimi predlogi lahko spreminjate
skupnost, skrbite za okolje in naravo, prisluhnete
sočloveku, skratka se kot posameznik aktivno vključite.
Lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete tiste projekte,
ki se vam zdijo najboljši. V zgibanki vam predstavljamo,
kako lahko sodelujete in glasujete.
Pišite, vprašajte in sodelujte. Mi smo tu zato, da vam
pomagamo, da se bo slišal vaš glas. Skupaj zmoremo več.
Matej Arčon, župan

