Občina Straža na podlagi Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22)
objavlja
POZIV
ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV
1. Predmet poziva
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi
odločajo neposredno občanke in občani.
V občinskem proračunu je za leto 2022 na proračunski postavki 16089 Izvajanje participativnega
proračuna, zagotovljenih 20.000 EUR.
2. Postopek izvedbe poziva
Občanke in občani s stalni prebivališčem v občini Straža, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga
dopolnili 15 let, lahko predlog, ki ustreza merilom navedeni v razpisu, oddajo na predpisanem obrazcu.
Vrednost projektnega predloga je v skupni vrednosti od najmanj 5.000 EUR do največ 20.000 EUR z
vključenim DDV. Vloga mora biti oddana najkasneje do 30.4.2022 do 24.00 ure na elektronski naslov
info@obcina-straza.si ali po pošti Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Vse predloge bo preučila komisija. V primeru, da bo prispelih predlogov več kot je razpoložljivih
sredstev, bodo o predlogih odločali občani, starejši od 15 let, z glasovanjem. Izbrani projektni predlogi
bodo financirani iz proračuna občine za leto 2022.
3. Merila za upravičenost predlogov projektov
Merila za ocenjevanje:
-

Prispevajo k uresničevanju javnega interesa in se izvajajo na območju Občine Straža.
Je takšne narave, da ga bo občinska uprava lahko izpeljala v okviru občinskih zmogljivosti in
zakonskih pristojnosti.
Ni uvrščen v proračun oz. NRP in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih
predlagatelji lahko pridobijo iz javnih razpisov Občine Straža.
V preteklosti še ni bil sofinanciran iz proračuna Občine Straža.
Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.
Je finančno ovrednoten do najmanj 5.000 EUR do največ 20.000 EUR z DDV-jem.
Projekt bo izveden na javnih površinah v lasti občine Straža.
Je časovno izvedljivo v proračunu za leto 2022.

Pogoji vezana na predlagatelja:
-

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina
občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Straža, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična
oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

-

Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni predlog. Če gre za skupine, lahko kot
podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v eni skupini predlagateljev.

4. Vsebina vloge
Vlagatelj mora do roka oddati vlogo, ki je priloga tega poziva. Poziv z vlogo je na voljo na sedežu
Občine Straža, ter na spletni strani Občine Straža.
Informacije glede poziva so na voljo na elektronskem naslovu info@obcina-straza.si ali tel. št. 07 38 48
550.
5. Obravnavanje projektnih predlogov
Obravnava in pregled projektnih predlogov bo izvedeno po 30.4.2022 na sedežu Občine Straža in ga bo
izvedla komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Straža. Komisije bo predloge pregleda in
ocenila. V primeru, da bo prispelo več vlog kot je razpisanih sredstev se bo izvedlo javno glasovanje
vseh predlogov, ki bodo izpolnjevala merila.
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