KAJ JE PARTICIPATORNI
PRORAČUN
Participatorni proračun je način razporejanja
dela proračunskih sredstev tako, da o njihovi
porabi odločajo občanke in občani.
NAMEN projekta je zviševati kakovost življenja občank in občanov ter krepiti družbeno
participacijo z vključenostjo občanov pri sooblikovanju občinskega proračuna.
CILJ projekta je pridobiti projektne predloge
za celotno območje občine, ki bodo podani na
glasovanje občankam in občanom, starejšim
od 15 let in s stalnim bivališčem na območju
Občine Komen.
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Projektne predloge predlagate občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov z merili
za upravičenost projektov bo preučila Komisija
za pobude občanov v okviru projekta participatornega proračuna. Za projektne predloge, ki
bodo v skladu z merili uvrščeni na glasovalno
listo, boste lahko glasovali 6. novembra 2016
med 8. in 12. uro. Izglasovani projektni predlogi bodo uvrščeni v proračuna Občine Komen za
leto 2017 in 2018.

ZBIRANJE PROJEKTNIH
PREDLOGOV
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Občanke in občani s stalnim bivališčem v Občini Komen, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni
predlog oddajo na posebnem obrazcu najkasneje do 27. 9. 2016 do 24.00 ure preko spletne aplikacije, dosegljive na naslovu www.
komen.si, po pošti na naslov Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. Obrazec za oddajo
projektnega predloga je dostopen na naslovu
www.komen.si

Vabilo občankam in občanom
k sooblikovanju občinskega proračuna

SPoštovane občanke
in občani.

PREDSTAVITEV

Pred vami je pomemben
projekt imenovan

Pred oddajo projektnih predlogov ste vabljeni
na predstavitve, kjer bo predstavljen projekt
participatornega proračuna in način sodelovanja. Na predstavitvi bo prisoten župan.

JAZ PREDLAGAM.
Mi, občanke in občani, najbolje vemo, kaj potrebujemo, kaj želimo, kakšne so vaške potrebe.
Sistem in način sodelovanja pri delnem soodločanju pri investicijah in razporejanju dela proračunskih sredstev imenujemo participatorni proračun. Prepričan sem, da boste na ta način, in z
vašimi predlogi, pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini. Verjamem, da se bodo
tako investicije približale resničnim potrebam
vseh občanov. Zelo pomembno bo sodelovanje
vseh, zato smo omogočili podajanje projektnih
predlogov in glasovanje zanje vsem občankam in
občanom Občine Komen, ki so dopolnili 15 let.
Moja osebna želja je, da približamo problematike in možnosti različnih rešitev občanov. To je
potrditev sistema, ki ga imenujemo demokracija.
Prepričan sem, da bo veliko podanih projektnih
predlogov povečalo kakovost življenja, zadovoljstvo in urejenost. Nenazadnje bo to potrditev
transparentnega poslovanja občine z nadzorom
nad učinkovitostjo porabljenih sredstev in javnega denarja.
Zato izkoristite možnost sodelovanja in predlaganja. Sodelujte pri tako pomembnem projektu,
ki vam ga nudi občina in brez zadržkov predlagajte posege, ki so možni v investicijskih okvirih
predloga.
Veselim se vseh vaših predlogov.
Marko Bandelli, mag.posl.ved
župan

Datumi in kraji izvedbe predstavitev:

Lokacija

Datum in ura

Za prebivalce naselij

Brestovica pri Komnu
št. 55 (stara šola)

7. 9. 2016
od 19.00 do 20.15

Brestovica, Vale

Kulturni dom Gorjansko

7. 9. 2016
od 20.30 do 21.45

Gorjansko, Klanec pri Komnu, Brje pri Komnu,
Nadrožica, Škofi

Kulturni dom Kobjeglava

13. 9. 2016
od 19.00 do 20.15

Kobjeglava, Tupelče

Kulturni dom Komen

13. 9. 2016
od 20.30 do 21.45

Komen, Divči, Preserje pri Komnu, Mali dol,
Volčji Grad, Ivanji Grad, Zagrajec, Škrbina,
Tomačevica, Gabrovica, Coljava, Rubije,
Šibelji, Sveto

Vaški dom Kodreti

14. 9. 2016
od 19.00 do 20.15

Kodreti, Koboli, Dolanci, Čehovini, Večkoti,
Trebižani

Zadružni dom Štanjel

14. 9. 2016
od 20.30 do 21.15

Štanjel, Kobdilj, Lukovec, Hruševica, Lisjaki,
Čipnje,

V kolikor se predstavitve ne morete udeležiti na matični lokaciji, ste dobrodošli na predstavitvi na drugi lokaciji.

