Spoštovane občanke,
spoštovani občani!

Občina Radovljica v letih 2021 in 2022 prvič uvaja participativni proračun.
Del proračunskih sredstev namenja za projekte manjših vrednosti, ki jih
predlagate in zanje glasujete občani.

Imate idejo, kako vaš kraj urediti, mu dati
nove vsebine in tako izboljšati življenje v
vaši skupnosti?
Območje 5
2x 30.000 €
Območje 2
2x 30.000 €

Pomembni datumi:
26. 6. 2020

Begunje na
Gorenjskem

objavljen javni poziv za oddajo predlogov

Lesce

Območje 1
2x 30.000 €

Radovljica

Mošnje
Lancovo

Območje 3
2x 30.000 €

Območje 4
2x 30.000 €

Otok

Kropa

31. 7. 2020

rok za oddajo predloga projekta

12. 10. – 16. 10. 2020

glasovanje za izbor projektov

Brezje

Srednja
Dobrava
Kamna
Gorica

Predlagajte
projekt za
vaš kraj!

Ljubno

Podnart

Predlagate lahko manjše naložbene
projekte ali projekte z mehkimi
vsebinami v vrednosti od 2.000 do
15.000 evrov z vključenim DDV. Za
celotno občino je v dveh letih skupno
na voljo 300.000 evrov, sredstva pa
so razporejena na pet območij.

Javni poziv in obrazec za spletno prijavo projekta najdete na www.radovljica.si
Tiskani prijavni obrazci so na voljo v glavni pisarni Občine Radovljica v času uradnih ur.

zamojkraj@radovljica.si

Postopek izvajanja participativnega
proračuna v občini Radovljica
26. 6. 2020
Javni poziv











Vse, kar morate vedeti o poteku
participativnega proračuna.



 

 
  

31. 7. 2020
Zbiranje
predlogov

Pri pripravi upoštevajte pogoje iz javnega
poziva. Predlog projekta vnesite v
aplikacijo ali posredujte tiskani obrazec.

3. 8. - 31. 8. 2020
Preverjanje
predlogov

Strokovna komisija preveri prejete
predloge glede ustreznosti in izvedljivosti
in pripravi seznam projektov za glasovanje.




 

 

  
   

  
   



12. 10. - 16. 10. 2020 Glasujejo občani, ki so dopolnili 15 let in
imajo stalno prebivališče v občini. Vabilo in
Glasovanje
 

  
   

  
   

kodo za glasovanje prejmete po pošti.
Glasujete za projekte na vašem območju.


Jesen 2020
Umestitev v
občinski proračun

Izglasovane projekte strokovna komisija
glede na razpoložljiva sredstva uvrsti v
občinski proračun.

2021 - 2022
Izvedba projektov

Projekte izvede Občina Radovljica.





www.radovljica.si



