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

OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA
Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.
PREDLAGATELJI (predlagatelji so posamezne krajevne skupnosti) :
Projektni predlog ima predlagatelja in morebitne sopredlagatelje.
Naziv predlagatelja*
Naslov (sedež) predlagatelja*
Kontakt predlagatelja (epošta in/ali telefon)*
Imena in priimki
sopredlagateljev

OBMOČJE ALI SKUPINA IZVEDBE PROJEKTA
V levem pravokotniku označite območje ali skupino, na katerega/-o se nanaša vaš projektni
predlog. Označite lahko le eno polje. Navedena so območja posamezne krajevne 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)

NAZIV - IME PROJEKTNEGA PREDLOGA:
Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo pobude.*

KRATEK OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA :
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Kratek opis bo služil objavi na glasovnici. Obsega naj do 350 znakov skupaj s presledki.
Komisija si pridržuje pravico, da besedilo spremeni z namenom izboljšanja razumljivosti
predloga za občanke in občane. *

PODROBNEJŠI OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA:
V opisu skušajte na kratko podati odgovore na naslednja vprašanja:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?
Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?
Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati?
Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?
Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Pri tem upoštevajte merila, opisana v pozivu (npr. da je takšne narave, da bo njegova
izvajalka lahko Občina in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti).
Če izpolnjujete digitalno, prostor po potrebi razširite, a naj ne obsega več kot eno stran
besedila.

PRIBLIŽNO FINANČNO OVREDNOTENJE PROJEKTNEGA PREDLOGA:
Prosimo, da projektni predlog tudi finančno ovrednotite in vrednotenje razdelite po ključnih
postavkah. Finančno vrednotenje mora zajemati tudi morebitne stroške nakupa nepremičnin,
stroške izdelave morebitne projektne dokumentacije, elaboratov, odškodnin za služnost ter
druge stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvedbo predlaganega projektnega predloga. Pri
finančnem vrednotenju si lahko pomagate z dokumentom Primeri ocen nekaterih stroškov, ki
je objavljen na spletni strani. *
Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno. Upoštevajte tudi pogoj, da mora biti predlog
finančno ovrednoten med 3.000 in 15.000 EUR (z DDV).
Finančno vrednotenje projektnega predloga:
Razdelitev po ključnih postavkah:
Predmet postavke (stroška)

X.XXX,XX EUR

Višina (v EUR)

2

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

PRILOGE:
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drug material. Priloge niso obvezne.

Kraj in datum:
Lastnoročni podpis:
(v primeru oddaje preko epošte
stran z lastnoročnim
podpisom skenirajte)

Projektni predlogi morajo biti s strani posameznih KS:
-

do 31.10. 2019 do 24.00. ure biti oddani oziroma prispeti po elektronski pošti na
naslov obcina@dravograd.si.,
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 tem obrazcu.
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 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, svojo istovetnost pa izkaže z ustreznim dokumentom
(osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje…).
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