OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: 02/63-00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si - naslovnica: lovrenc.si

OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGA PROJEKTA
»PO MAJE BI ŠLO«
Participativni proračun v Občini Lovrenc na Pohorju
PREDLOG PROJEKTA
Vpišite samo en predlog. Če želite podati nov predlog, ga vpišite v nov obrazec. V primeru oddaje preko
e-pošte skenirajte vse lastnoročno podpisane strani.
Naselje

Označite naselje, v katerem predlagate projekt:
- v kolikor je projekt možno lokacijsko opredeliti, se financira iz naselja, kjer je v večjem delu
lociran,
- v kolikor projekta ni možno lokacijsko opredeliti, se financira iz naselja predlagatelja.
Lovrenc –
naselje

Kumen

Rdeči breg

Recenjak

Činžat

Ruta

Puščava (s
Kurjo vasjo)

Ime projekta

Opis projekta
V opisu odgovorite na naslednja vprašanja: 1. Katero težavo rešuje predlog? 2. Kaj želite spremeniti /

izboljšati? 3. Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati? 4. Kje v vašem naselju naj bi se projekt izvajal?

Pri tem upoštevajte merila in kriterije, ki jih najdete na www.lovrenc.si (npr. da je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko
Občina in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti…). Kratek opis bo v povzetku služil tudi objavi na glasovnici.
Priporočljivo je, da opis obsega do 500 znakov skupaj s presledki. Komisija si pridržuje pravico, da besedilo spremeni z namenom
izboljšanja razumljivosti predloga za občanke in občane.
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Ocena finančne vrednosti

Finančna ocena naj
bo do 10.000 EUR
zajema vse stroške, ki jih lahko predvidite (npr. stroški nakupa materialov, stroški dela,
nepremičnin, izdelava projektne dokumentacije, elaborata, služnostne odškodnine itn.).
Stroški so lahko tudi specificirani.
bo čim bolj realna.
Pomagate si lahko z dokumentom P rim eri strošk ov, ki ga najdete na www.lovrenc.si.
Finančna ocena projekta (EUR)

Priloge
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drug material. Priloge niso obvezne.
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Predlagatelj / predlagateljica
Ime in priimek
Naslov stalnega prebivališča
Kontakt (e-pošta in/ali telefon)
Rojstni datum
Izobrazba
Imena,
priimki
sopredlagateljev

in

naslovi

Vsa polja v tej tabeli so obvezna, razen izobrazbe. S podpisom izjavljam, da so vsi podatki v tej tabeli
resnični.
Izjavljam, da občinski upravni organ Občine Lovrenc na Pohorju po potrebi lahko preverja
verodostojnost mojih osebnih podatkov v uradnih evidencah in zbirkah osebnih podatkov
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, tudi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter
občutljivih osebnih podatkov skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek.
Pridobljeni podatki se lahko uporabljajo izključno za potrebe projekta participativnega
proračuna v Občini Lovrenc na Pohorju »PO MAJE BI ŠLO«.
Kraj in datum:

Podpis predlagatelja / predlagateljice:

Rok za oddajo predloga:
•
•
•

11. 9. 2020, do polnoči na e-naslov ali
11. 9. 2020, priporočeno po pošti (naslov Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju) ali
11. 9. 2020, do 14.00, osebno na sedežu občine.
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