ZBIRANJE PREDLOGOV
PROJEKTOV
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 16. 9. 2019 do 24.00
po elektronski pošti na naslov obcina@komen.si, po navadni pošti na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. V
primeru oddaje na pošti kot datum oddaje šteje poštni žig.
Projektni predlogi morajo biti popolni in
podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.
Anonimnih predlogov in predlogov, ki
niso popolni oziroma ne vsebujejo popisa
in ocene stroškov, pri obravnavi ne bomo
upoštevali. Občanke in občani imate tudi
možnost, da se v primeru predlaganja vaških projektov predhodno posvetujete s
predsednikom vaške skupnosti oziroma v
primeru mladinskega projekta s predsednikom Komisije za mladinska vprašanja
in prireditve.
Obrazec je dostopen na sedežu Občine
Komen in na spletni strani www.komen.
si, prav tako tudi kontaktni podatki vaških
skupnosti in Komisije za mlade.

IZVEDBA GLASOVANJA
Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo na zborih vaščanov po posameznih
vaških skupnostih v prvi polovici meseca
novembra 2019.

Glasovalo se bo samo za tiste projekte, ki
bodo ustrezali merilom za upravičenost
projektov in bodo uvrščeni na listo za glasovanje. V vsaki vaški skupnosti se bo glasovalo za predlagane projektne predloge za
tisto vaško skupnost, v kateri bo potekalo
glasovanje in za skupen mladinski projekt.
Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec
ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini
Komen, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje
je potreben osebni dokument. Vsak lahko
glasuje samo v svojem imenu in v tisti vaški
skupnosti, v kateri ima stalno bivališče.
Glasuje se lahko samo za en vaški projektni
predlog, mladi, od dopolnjenega 15. leta do
dopolnjenega 29. leta, pa poleg tega še za
en skupen mladinski projektni predlog. Iz
občinskih proračunov za leti 2020 in 2021 bo
financirana izvedba tistih projektov, ki bodo
na glasovanju na zboru vaščanov posamezne vaške skupnosti prejeli največje število
glasov. Vsaki vaški skupnosti v okviru projekta participativnega proračuna pripada
6.000 evrov za financiranje projekta. V kolikor je vrednost vaškega projekta, ki prejme
največ glasov, enaka ali nižja od 4.000 evrov,
se bo po potrebi za preostanek neporabljenih sredstev izvedlo še drugi krog glasovanja o tistih projektih, katerih ocenjena vrednost je nižja ali enaka višini neporabljene
kvote. Drugi krog glasovanja za vaške projekte ni potreben, če je med takimi projekti
zgolj en sam projekt.
V primeru, da bi dva ali več projektnih predlogov na glasovanju prejelo enako število
glasov, se bo za uvrstitev projektov na seznam izglasovanih projektov opravilo žrebanje.

PARTICIPATIVNI
PRORAČUN
2020 – 2021
Vabilo občankam in občanom
k sooblikovanju občinskih proračunov
za leti 2020 in 2021

PARTICIPATIVNI PRORAČUN
Spoštovane
občanke,
spoštovani
občani,
tudi v tem mandatu želimo z vami aktivno sodelovati pri prizadevanjih za izboljšanje življenja v naši občini. Zato bomo
nadaljevali začeto prakso participativnega proračuna, saj se je izkazalo, da imate
občanke in občani veliko zanimivih idej in
da se da marsikaj s skupnimi močmi tudi
udejanjiti.
Glede na izkušnje, ki smo si jih nabrali pri
pripravi prvega participativnega proračuna v letih 2017 in 2018, bomo postopek
za izbor projektov še bolj približali vašim
potrebam. Zagotovili bomo, da bo tokrat prav vsaka vaška skupnost dobila svoj
projekt. Zato boste letos na zboru vaščanov glasovali le o tistih projektih, ki zadevajo vašo vaško skupnost, ne pa o projektih z območij drugih vaških skupnosti.
Poleg tega bomo letos omogočili vsem
mladim občankam in občanom, da na
zborih vaščanov oddajo svoj glas tudi še
za skupni mladinski projekt.
Vabiva vas torej, da izkoristite novo priložnost, se povežete z vašimi sovaščani,
oblikujete dobre projekte in jim zagotovite podporo. Sami najbolje veste, kaj je
za vaš kraj najbolj primerno in potrebno
ter kako ga narediti še bolj prijaznega za
življenje.
Vabljeni k sooblikovanju proračunov
naše občine za leti 2020 in 2021!
mag. Erik Modic
župan

Alenka Tavčar		
podžupanja

pregleda občinska uprava in jih posreduje v dokončno presojo Komisiji za pobude
občanov v okviru projekta participativnega proračuna. Za projektne predloge, ki
bodo v skladu z merili uvrščeni na glasovalno listo za posamezno vaško skupnost
in za skupni mladinski projekt, boste lahko
glasovali na zboru vaščanov po posameznih vaških skupnostih v prvi polovici meseca novembra 2019. Izglasovani projektni
predlogi bodo uvrščeni v proračun Občine
Komen za leti 2020 in 2021.

Participativni proračun je način razporejanja dela proračunskih sredstev tako, da
o njihovi porabi odločate občanke in občani. Vse občanke in občani, starejši od 15 let,
imate priložnost sodelovati pri odločanju o
tem, kateri projekti se bodo izvajali po posameznih vaških skupnosti. Občanke in
občani do vključno 29. leta pa lahko poleg
tega sodelujete tudi pri predlaganju in odločanju o skupnem mladinskem projektu
na ravni občine. Sodelujete tako, da najprej
predlagate projektne predloge, za katere
menite, da izboljšujejo kakovost življenja po
posameznih vaških skupnostih oziroma za
mlade.

V proračunu Občine Komen za leti 2020
in 2021 bo za projekte participativnega
proračuna, ki bodo izglasovani po vaških
skupnostih, namenjenih skupno 120.000
evrov za vaške projekte in za skupne mladinske projekte še dodatnih 10.000 evrov.

Prispele predloge z vidika popolnosti in izvedljivosti posameznega predloga najprej
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