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Štev.: 410-0002/2019
Datum: 16.10.2019
ZADEVA: POZIV ZA PODAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI za
izvedbo Participativnega Proračuna Občine Dravograd za leto 2020
Občina Dravograd vabi krajevne skupnosti Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž pri
Dravogradu in KS Trbonje, da podajo predloge projektov za 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 proračuna 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.). Letos gre za poskusno uvedbo Participativnega
Proračuna, zato predloge za projekte 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).
MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV za izvedbo Participativnega
Proračuna Občine Dravograd za leto 2020
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja
merila:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Dravograd.
2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije
in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja
skupnosti.
3. Predstavlja investicijo in je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina
Dravograd in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
4. Je skladen z nalogami občine, katere ji nalagajo področni predpisi:
5. Izveden bo na območju občine.
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6. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem
za nepovratna finančna sredstva, ki jih je možno pridobiti iz vsakoletnih razpisov,
izvedenih s strani Občine Dravograd.
7. Je finančno ovrednoten praviloma med 3.000 in 15.000 EUR (z vključenim DDV).
8. Je umeščen v enega od 5 območij občine, ki predstavljajo krajevne skupnosti.

MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE
1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezna krajevna skupnost v občini
Dravograd.
2. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ pet (5) projektnih predlogov.
3. Projektni predlogi morajo: do 31.10.2019 do polnoči prispeti po elektronski pošti na
naslov: obcina@dravograd.si, ali morajo biti oddani do vključno tega dne osebno v
sprejemni pisarni Občine Dravograd oz. s priporočeno pošto poslani na naslov
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, na za to predvidenem obrazcu.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Predvidena višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov,
v proračunu Občine Dravograd za leto 2020, je 100.000 EUR.
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.
Iz občinskega proračuna 2020 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju
na posameznem območju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu na posameznem
območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje
uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. O tem, ali bo
posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2020, bo odločala posebna Komisija.
OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI, obsegajo območja sledečih
krajevnih skupnosti:
•
•

•

•

•

Območje 1: Krajevna skupnost Črneče (naselja: Črneče, Tribej, Podklanc, Tolsti
Vrh, Dobrova in Črneška gora)
Območje 2: Krajevna skupnost Dravograd (naselja: Trg 4. julija, Dravska ulica,
Prežihova ulica, Koroška cesta, Viška cesta, Ribiška pot, Mariborska cesta,
Robindvor, Pod gradom, Meža, Vič, Goriški Vrh, Sv. Boštjan, Sv. Duh, Meža,
območje naselja Otiški Vrh (hišne številke od 6 do 12, od 18 do 20E, 31, 132, 134,
134A, 147, 147A, 147B, 147C), Ojstrica, Velka, Vrata in Kozji Vrh nad Dravogradom)
Območje 3: Krajevna skupnost Libeliče (naselja: Libeliče, Gorče, Tribej, hišne
številke od 7 do 10 in od 12 do 18, Libeliška gora in območje naselja Črneška gora
hišne številke 12, 17, 18, 19, 20, 21)
Območje 4: Krajevna skupnost Šentjanž pri Dravogradu (naselja: Šentjanž pri
Dravogradu, območje naselja Otiški Vrh od hišne številke 1-5, 13-17, 21-30, 32-118A,
128-131, 133, 135-137, 138-139A, 141-146A, 148-149, 150-151B, 153-170, 172-174,
176-177, Bukovska vas in Selovec)
Območje 5: Krajevna skupnost Trbonje (naselja: Trbonje, Sv. Danijel)
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KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?
Prispele projektne predloge preveri posebna 3 članska Komisija za vloge in pobude občanov,
ki jo imenuje županja Občine Dravograd. Člani komisije ne smejo nastopiti v vlogi
predlagatelja projektov.

KAKO POTEKA GLASOVANJE?
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).
Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Dravograd za
proračunsko leto 2020, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.
Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine
Dravograd oziroma v posamezni krajevni skupnosti, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15
let. Posameznik lahko odda en glas.
OBČINA DRAVOGRAD
županja
Marijana CIGALA, dr.vet.med., l.r.
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