KS Bukovica-Volčja Draga

Spoštovane krajanke in krajani!
Občina Renče-Vogrsko in Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga vas vabita k neposredni vključitvi v
odločanje o porabi proračunskega denarja – Participativni proračun za leto 2019 v naši občini.
Tokrat ste občani lahko sami oblikovali in predlagali svoje projektne predloge o katerih se bo odločalo na
glasovanju. Participativni proračun 2019 je za vas priložnost, da glasujete za najbolj primerne projektne
predloge, ki bodo izboljšale vaš kraj.
Do roka za oddajo projektnih predlogov smo prejeli 10 vaših predlogov. Ponosni in veseli smo, da se je
miselnost participacije, torej soodločanja porabe proračunskega denarja in aktivnega sodelovanja oblikovanja kraja v katerem živimo, dobro prijelo. Verjamemo, da bomo na ta način delali še naprej. In predvsem,
da bo vaših predlogov vse več.
Komisija za izvedbo participativnega proračuna je skrbno preučila vse prejete predloge in izločila tiste, ki
niso ustrezali razpisanim merilom in pogojem. Kljub temu, pa tudi na te zavrnjene predloge ne bomo kar
pozabili. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2019 bomo te zavrnjene predloge predložili pristojnemu
občinskemu odboru, ki bo te predloge obravnaval in po presoji predlagal občinskemu svetu, da jih vključi
v proračun za leto 2019. Tako nobena ideja, noben predlog ne bo pozabljen. Želimo si vašega sodelovanja
in vaših predlogov, zato jih bomo poskušali večino vključiti v izvajanje občinskega proračuna.
GLASOVANJE o projektnih predlogih Participativnega proračuna 2019 bo v sredo, 28. novembra 2018,
med 9. in 12. uro ter med 15. in 19. uro v pisarni krajevne skupnosti, Bukovica 43.
Svoj glas boste lahko oddali tudi na PREDČASNEM GLASOVANJU v ponedeljek, 26. novembra 2018,
med 9. in 17. uro v prostorih občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43.
Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v KS Bukovica-Volčja Draga, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument. Vsak lahko glasuje
samo v svojem imenu.
Glasuje se lahko za največ tri projektne predloge, ki jim bo glasovalec podelil 3, 2 ali 1 točko. Iz proračuna
za leto 2019 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk in njihova
skupna vrednost ne bo presegala razpoložljivih sredstev. KS Bukovica-Volčja Draga ima za participativni
proračun na razpolago 15.800 EUR.
REZULTATE glasovanja bomo objavili na spletni strani občine, na sedežu krajevne skupnosti in poslali po
pošti v vsa gospodinjstva.

Sodelujte in pokažite, da vam je mar za razvoj vašega kraja!
memben.

Vaš glas je po

PROJEKTNI PREDLOGI O KATERIH SE GLASUJE
OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA: KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA
Ocenjena
vrednost
projekta

Naziv projekta

Kratek opis projekta

1

Prostor za
druženje
krajanov ob
jezeru v Volčji
Dragi

Ureditev prostora z namestitvijo
betonskih klopi in miz, kamina za žar,
košev..

4.750 EUR

2

Ureditev zelenih
površin ob
pločniku od
Kulturnega doma
do Živexa

Zasaditev trajnic in dišavnic, montaža
košev za odpadke

2.650 EUR

Izboljšava
uporabe odra
ob prireditvah v
dvorani Angela
Mlečnika

Nabava prenosnih stopnic z ograjo
za uporabo ob podaljšanem odru ter
montaža žametnih zaves ob vhodu na
oder

3.684 EUR

Zastor za oder v
dvorani Angela
Mlečnika

Montaža vodil z motorjem za namestitev
zaves za zastor odra

5.000 EUR

Obcestno
ogledalo

Postavitev obcestnega ogledala (križišče
britof - Renče pri pokopališču)

1.000 EUR

Predlog št. 1

Predlog št. 2

3

Predlog št. 3

4
5

Predlog št. 4

Predlog št. 5

Ljudem prijazna občina.

