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KOMISIJA ZA OCENO PROJEISTOV

PAIŠTICIEATORNEGA PRORACUNA
OBCINE ZIROVNICA
Qatum: 5.11.2020
Stevilka: 410-0012/2020

ZAPIS SEJE KOMISIJE ZA OCENOVPROJVEKTOV
PARTICIPATORNEGA
PRORAFTČ'UNA OBCINE ZIROVNICA
Seja komisije je bila v četrtek 5.11.2020 ob 17.00 uri v prostorih Občine Žirovnica.
Prisotni člani komisije: Sebastijan Zupan, Meta Zupan, Mojca Papler, Nino Rejc
Dnevni red:
1. Ocena prispelih projektnih predlogov participatornega proračuna občine za leto 2021.
2. Razno.

TOCKA 1:
Vaški odbori v občini so bili dne 12.10.2020 povabljeni, da podajo svoje projektne predloge, ki bi jih
bilo možno vključiti v pilotni projekt participatornega proračuna občine za leto 2021. Poslani so bili tudi
ustrezni obrazci in pogoji ter merila za vrednotenje projektov. Povabilo je bilo objavljeno tudi na
spletni strani občine: www.zirovnica.si. Rok za projektne predloge je bil 26.10.2020.
Na povabilo sta prispela naslednja predloga projektov:
VO SMOKUČ: Nadstrešek za čakajoče na avtobus
VO VRBA: Natečaj za izris celostne krajinsko kulturne ureditve Vrbe
Komisija je prejela tudi zapisnik VO Moste, iz katerega izhaja da so razpravljali o projektu za
participatorni proračun iz točke 2 zapisnika je mogoče razbrati opis projektnega predloga, Ie—ta pa ni
bil oddan na predpisanem obrazcu. Komisija je predlog vseeno obravnavala in ugotovila, da ni
izvedljiv, ker zemljišče, kjer naj bi stalo postajališče ni v lasti občine, pač pa v lasti RS. Komisija
predlaga, da se pristopi k pridobitvi ustreznega zemljišča za ta namen in postavitvi avtobusnega
postajališča za šolski avtobus.
Komisija je v nadaljevanju preverila ali prispela projekta izpolnjujeta postavljene pogoje in ju nato
'točkovala.
.
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Komisija pri predlogu
ugotavlja,
je projekt potreben
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ga po pojasnilu
občinske službe za urejanje prostora bilo mogoče urediti tudi na kmetijskem zemljišču, v kolikor gre za
gradnjo pomožnih infrastrukturnih objektov.
Komisija je vrednotila oba projekta, ki sta izpolnjevala pogoje (VO Smokuč in VO Vrba) in meni, da
predlog VO Vrba vprašljiv, glede na to da je predvidena celostna ureditev vasi in je cela vas pod
kulturnovarstvenim režimom.
Komisija županu predlaga, da se v okviru participatornega proračuna 2021 za izvedbo izbere projekt:
VO SMOKUC: Nadstrešek za čakajoče na avtobus

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.
Zapisala: Petra Žvan
Člani komisije:

Sebastijan Zupan

Meta Zupan

Mojca Papler

Nino Rejc
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NAzIV PROJEKTA

Avtobusna postajališče v
Mostah za osnvnošolce

POGOJI (DA/N E)
projekt prispeva kuresničevanju javnega interesa na območju Občine Žirovnica
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projekt prispeva kdvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju
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izvedba projekta je v pristojnosti občine
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DA/ni potrebno
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projektje skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
1) prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkovkoši za smeti);

2) ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
3) ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
4) ustvarja pogoje za razvoj športa ln rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter
otroških igrišč;
5) prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter

druglhjavnih površin.

projekt bo izveden na območju občine ln na nepremičninah v lasti občine

projektje skladen z veljavnim občinskim prostorskim načrtom
projekt ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva,

DA
ki

jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani občine

projekt je finančno ovrednoten do 10,000 EUR z DDV
predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne nastopa kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot
lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca)
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izvedljivost projekta: do 10 točk
inovativnost projekta: do 10 točk
potrebnost projekta: do 20 točk
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