OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74
http://www.dravograd.si; e-mail: obcina@dravograd.si

Štev.: 410-0002/2019
Datum: 16.10.2019
ZADEVA: Izvedba Participativnega Proračuna Občine Dravograd za leto 2020 –
OBVESTILO OBČANOM
Občina Dravograd svoje občane obvešča, da bo letos poskusno uvedla Participativni del
Proračuna Občine Dravograd za leto 2020. Participativni proračun je sistem razporejanja
dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in
občani. V občini Dravograd bo v letu 2020 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in
občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 100.000 EUR. Skupno bodo občani v
proračun lahko tako uvrstili okoli 10 projektov. Za posamezno območje 1, 3 in 5 (KS Črneče,
KS Libeliče in KS Trbonje) je predvidenih 15.000 EUR, za območje 2 (KS Dravograd) 30.000
EUR, za območje 4 (KS Šentjanž pri Dravogradu) pa 25.000 EUR. Ključ razdelitve finančnih
sredstev po posameznih KS je število njihovih prebivalcev (15.000 EUR – do 2000 preb.,
25.000 EUR – od 2000 do 4000 preb., 30.000 EUR – nad 4000 preb.).
Predloge za projekte bodo oblikovale krajevne skupnosti s pomočjo njihovih krajank in
krajanov. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo proučila posebna
Komisija. Dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom
oz. krajankam in krajanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračun občine
za leto 2020.
Projekte, ki jih bodo predlagale KS, Občina zbira od dne 15.10. do 31. 10. 2019.
Glasovanje o projektih, ki bodo izbrani s strani komisije, bo potekalo po posameznih
krajevnih skupnosti in sicer na sedežih KS, v nedeljo dne 10.11.2019 od 9. do 12. ure
(KS Libeliče od 9. do 13. ure).
Glasujejo lahko občanke in občani oziroma krajanke in krajani s stalnim ali začasnim
prebivališčem na območju občine Dravograd oziroma na območju posamezne krajevne
skupnosti, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko odda en glas.
Posameznike, ki bodo glasovali, zato prosimo, da na glasovanje s sabo prinesejo dokument,
ki bo izkazoval njihovo istovetnost (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list…).
Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo.
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