POVABILO K SODELOVANJU

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Projekt Naša Loka smo
začeli lani, vendar nam
je načrte prekrižala
zdravstvena situacija.
Ampak mi se ne damo.
Verjamemo, da si želite
tudi vi skupaj z nami
sodelovati in izboljšati
svoje življenjsko okolje. Našo Loko.
Predlagajte konkretne rešitve, ki jih bodo
podprli vaši sosedje in glasovali zanje.
Tako bomo skupaj naredili nekaj dobrega.
Celotna Škofja Loka bo sodelovala za
skupni cilj, to je še boljša in lepša občina,
po meri vseh. Mi bomo pomagali
uresničiti vašo željo za dobro Ločank in
Ločanov. Vem, da imate idej veliko, zato
komaj čakam, da slišim, preberem in
razmislim prav o vseh vaših predlogih.
Sodelujmo drug z drugim, saj nam skupaj
lahko uspe narediti marsikaj dobrega. To
smo že večkrat dokazali. Dajmo tudi
tokrat.

Občani predlagajo projekte

Predlagaj, glasuj, sodeluj!
Tine Radinja,
župan občine Škofja Loka

NAŠA LOKA

Sestanite se s sosedi ali prijatelji
ter ugotovite, kaj bi se dalo v vaši
okolici izboljšati.
Delavnice za občane
Med 9. in 19. februarjem 2021 bo za

Predlagaj,
glasuj,
sodeluj!

vsako krajevno skupnost potekala
spletna informativna delavnica.
Občani oddajo predloge
Do 5. marca na za to pripravljenih
obrazcih – po pošti, osebno ali po
e-pošti.
Komisija potrdi projekte
Na glasovanje se bodo uvrstili vsi
projektni

predlogi,

ki

bodo

ustrezali merilom.
Glasovanje
Potekalo bo v vsaki krajevni
skupnosti, v sredo, 5. maja, od 16.
do 20. ure in v nedeljo, 9. maja, od
8. do 12. ure.
Izvajanje projektov
Izglasovane projekte bo izvedla
Občina v letih 2021 in 2022.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN
V OBČINI ŠKOFJA LOKA
predlagam.skofjaloka.si

UDELEŽITE SE DELAVNIC

ODDAJTE POBUDO ...
do 5. 3. 2021 do polnoči po elektronski
pošti na naslov nasaloka@skofjaloka.si,
do 5. 3. 2021 v času uradnih ur na
vložišču Občine Škofja Loka,
do 5. 3. 2020 po navadni pošti na
naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.

Pred oddajo pobud vabljeni na delavnice,
na

katerih

participativni

bosta

predstavljena

proračun

in

način

sodelovanja, mogoče pa bo oblikovati tudi
osnutke pobud, ki jih boste občanke in
občani želeli predlagati. Udeležba na
delavnicah ni pogoj za oddajo pobude, a
del časa na delavnici bo namenjen
skupinski razpravi o potrebah in dvigu
kakovosti

... NA PRAVEM OBRAZCU

predlagam.skofjaloka.si.
Na tem spletnem mestu so objavljena
za

izbor

projektov.

Predlagatelji projektnih predlogov so
lahko posamezne občanke/občani ali
skupine le-teh s stalnim bivališčem v
Občini Škofja Loka, ki bodo do dne oddaje
pobude dopolnili 16 let.

posameznem

župan ali predstavnik Občine.

obrazcu, dostopnem na spletni strani:

merila

na

območju. Na delavnicah bo prisoten tudi

Pobude oddajte na za to predvidenem

tudi

življenja

Vabimo vas, da se razpisanih delavnic
udeležite

in

tako

KRAJEVNE
SKUPNOSTI

DELAVNICE

KS Škofja Loka – Mesto

torek, 9. 2. 2021
ob 18.30

KS Reteče – Gorenja vas in
KS Godešič

sreda, 10. 2. 2021
ob 18.30

KS Trata in
KS Sv. Duh

četrtek, 11. 2. 2021
ob 18.30

KS Bukovica – Bukovščica in
KS Sv. Lenart – Luša

ponedeljek, 15. 2. 2021
ob 18.30

konstruktivno

prispevate k razvoju lokalnega okolja.
Veselimo se srečanja z vami.

KS Kamnitnik

torek, 16. 2. 2021
ob 18.30

KS Zminec in
KS Log

četrtek, 18. 2. 2021
ob 18.30

KS Stara Loka – Podlubnik

petek, 19. 2. 2021
ob 18.30

Vse delavnice bodo potekale prek spleta
po zgornjem urniku.
Povezave na delavnice so objavljene na
predlagam.skofjaloka.si.

