OBČINA RUŠE
OBČINSKA UPRAVA
Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
tel: + 386 2 669 06 50; faks: + 386 2 669 05 54; e-pošta: urad.zupanje@ruse.si; http:// www.ruse.si

Obrazec PREDLOG PROJEKTA ZA PARTICIPATORNI PRORAČUN OBČINE RUŠE 2021
PREDLAGATELJ:
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Krajevni odbor

NAZIV PROJEKTNA PREDLOGA:

OPIS PROJEKTNA PREDLOGA:

OCENJENA VREDNOST PROJEKTNEGA PREDLOGA (Z DDV):
Upoštevajte pogoj, da mora biti predlog finančno ovrednoten v višini med 2.000 in 8.000 EUR z vključenim DDV.

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.

Kraj in datum:
____________________________________

Podpis predlagatelja:
_______________________________

NAVODILA za oddajo predloga
Pod polje PREDLAGATELJ vnesite zahtevane podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, Krajevni
odbor.
Pod NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA napišite ime projekta, ki ga predlagate. Ime naj bo kratko in naj
odraža bistvo predloga.
V polju OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob pomoči
naslednjih vprašanj:
- Kaj konkretno predlagate?
- Zakaj ta predlog?
- Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
- Kako naj bi se projekt izvedel?
- Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

V polju OCENJENA VREDNOST PROJEKTNEGA PREDLOGA navedite predviden znesek za realizacijo
projekta in višino posameznih postavk navedite zneske z DDV (zaželene so priloge).

UPOŠTEVALI SE BODO NASLEDNJI PREDLOGI:
-

Ki so skladni z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.
Katerih izvedba je v pristojnosti Občine Ruše.
Ki so namenjeni splošni javni uporabi, uresničevanju javnega interesa in prispeva k dvigu
kakovosti bivanja v Občini Ruše.
Ki niso uvrščeni v proračun Občine Ruše oz. načrt razvojnih programov.
Ki so finančno ovrednoteni med 2.000 in 8.000 evrov z vključenim DDV.
Ki so umeščeni v enega od 4 območij občine, opredeljenih za participatorni proračun.
Ki so izvedljivi v proračunu 2021.
Ki so predlagani s strani Krajevnega odbora Smolnik-Fala, Krajevnega odbora Ruše, Krajevnega
odbora Bezena in Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi (vsak krajevni odbor predlaga en projekt).

NAČIN ODDAJE PREDLOGOV
Projektni predlog na pripravljenem obrazcu lahko oddate do 30. junija 2020 po pošti, na naslov: Občina
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali ga oddate v vložišču Občine Ruše v času uradnih ur.

