OBRAZEC
za projektne predloge
Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.
I.

PREDLAGATELJ

Projektni predlog ima predlagatelja in morebitne sopredlagatelje.

Ime in priimek*

KS VOGRSKO

Naslov stalnega prebivališča*

VOGRSKO 11, VOLČJA DRAGA 5293

Kontakt (e-pošta in telefon)*

KATARINA TISCHER GREGORIČ;
ktg977@gmail.com; 041514528;

Imena in priimki sopredlagateljev

SVETNIKI KS VOGRSKO

II.

OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA

Obkrožite številko pred krajevno skupnostjo, na katerega se nanaša vaš projektni predlog.
Označite lahko le eno.*

1 KS Bukovica-Volčja Draga
III.

2 KS Renče

3 KS Vogrsko

NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA

Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.*

KLOPI PRED POSLOVILNO VEŽICO IN NADSTREŠEK
IV.

OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA

Opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:*

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?
Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?
Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja vaš predlog?
Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
Kako naj bi se projekt izvedel?
Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Pred leti se je obnovilo poslovilno vežico na Vogrskem, kasneje smo jo na KS
Vogrsko tudi opremili za potrebe pogreba.
Kljub temu se je pojavila pomanjkljivost, in sicer pred vežico ni klopi, kamor bi se
predvsem starejši ljudje in invalidi usedli, medtem ko čakajo na pričetek žalne
slovesnosti. Predlagamo postavitev dveh klopi.

Ocena stroškov projektnega predloga (skupaj z DDV-jem): cca. 4000 EUR
Razdelitev po ključnih postavkah:

I.
OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA
Navedite predviden znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk.*
Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno. Upoštevajte tudi pogoj, da mora biti
predlog finančno ovrednoten med 1.000 in 5.000 EUR z DDV-jem.

Predmet postavke

Znesek (v EUR)

Nabava in montaža klopi

2500

Nadstrešek

1500

PRILOGE
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo v povezavi s projektom. Priloge
niso obvezne.

S podpisom izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in da so z dnem oddaje predloga vsi
predlagatelji že dopolnili 15 let.

Kraj in datum:Vogrsko, 1.6.2018

Podpis: Katarina Tischer Gregorič

NAVODILA in POGOJI
za oddajo projektnega predloga
NAVODILA
Pod polje PREDLAGATELJ vnesite zahtevane podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali
začasnega bivališča in kontakt (e-pošta in telefon) ter morebitne sopredlagatelje.
Pod NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA napišite ime projekta, ki ga predlagate. Ime
naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.
Pod polje OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA označite krajevno skupnost na katero se
nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno.
V polju OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob
pomoči naslednjih vprašanj: Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda
naslavlja? Kaj konkretno predlagate? Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja predlog? Kje
konkretno naj bi se projekt izvajal? Kako naj bi se projekt izvedel? Kaj bi se po izvedbi
projekta spremenilo?
V polju OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA navedite predviden
znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk.

POGOJI
Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali
prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v občini Renče-Vogrsko, ki je dopolnil/-a 15
let.
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
•
•
•
•

prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Renče-Vogrsko,
bo izveden na zemljiščih v lasti občine Renče-Vogrsko ali njenih krajevnih skupnosti,
je finančno ovrednoten od 1.000 eur do največ 5.000 eur z vključenim DDV-jem,
je umeščen v eno od treh krajevnih skupnosti:

✓ Območje 1: Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga
✓ Območje 2: Krajevna skupnost Renče
✓ Območje 3: Krajevna skupnost Vogrsko

