OBRAZEC
za projektne predloge
Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodila ter pogoje, ki jih mora predlog izpolnjevati
(najdete jih na zadnji strani obrazca). Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.

PREDLAGATELJ
Projektni predlog ima predlagatelja in morebitne sopredlagatelje.

Ime in priimek*
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča*
Kontakt (e-pošta in telefon)*

Imena in priimki sopredlagateljev

NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA
Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo pobude.*

OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA
Obkrožite številko pred območjem, na katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno
območje.*
1

Nova Gorica, Rožna Dolina,
Solkan, Kromberk - Loke

3

Banjšice, Čepovan, Lokovec,
Lokve - Lazna

2

Trnovo, Ravnica, Grgar,
Grgarske Ravne - Bate

4

Branik, Dornberk, Gradišče,
Prvačina

5

Ozeljan, Šempas, Osek Vitovlje

1

OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA
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?

2

OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA
Navedite predviden znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk.*
Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno.
Ocena stroškov projektnega predloga (skupaj z DDV-jem):

EUR

Razdelitev po ključnih postavkah:
Predmet postavke

Znesek (v EUR)

PRILOGE
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo v povezavi s projektom, če že obstaja, ter jih tu
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:

3

NAVODILA in POGOJI
za oddajo predloga
NAVODILA
Pod polje PREDLAGATELJ vnesite zahtevane podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča
in kontakt (e-pošta in telefon) ter morebitne sopredlagatelje.
Pod NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA napišite ime projekta, ki ga predlagate (npr. Obnova igral). Ime naj bo
kratko in naj odraža bistvo predloga.
Pod polje OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA označite območje, na katerega se nanaša vaš projektni predlog.
Označite lahko le eno območje.
V polju 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 polju OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA navedite predviden znesek za realizacijo
projekta in višino posameznih postavk.

POGOJI
Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z
začasnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let.
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
•
•
•
•
•
•

prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Nova Gorica,
bo izveden na zemljiščih v lasti Mestne občine Nova Gorica ali njenih krajevnih skupnosti,
še ni bil (so)financiran s strani Mestne občine Nova Gorica,
je finančno ovrednoten do največ 20.000 eur z vključenim DDV-jem,
ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih ter
je umeščen v enega od petih 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, Vitovlje - Osek

Projektni predlog oddajte do ponedeljka, 19. 6. 2017, do 24. ure po elektronski pošti na naslov
mestna.obcina@nova-gorica.si ali po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Participativni proračun,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Glasovanje o participativnem proračunu bo poteklo 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.
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