
 
 
 

OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA 
 
 

1. Predlagatelj/-ica 
Ime in priimek:   

Naslov stalnega bivališča:  

Kontakt (e-pošta in/ali telefon):  

Rojstni datum:  

 
 

2. Osnovni podatki o projektnem predlogu 
 

Ime oziroma naziv projekta: 
(Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga-pobude) 

 

 
Območje izvedbe: 
(Označite območje izvedbe projekta. Označite lahko le eno območje.) 

☐    Besnica 

☐    Bitnje 

☐    Britof  

☐    Bratov Smuk  

☐    Center 

☐    Čirče 

☐    Golnik  

☐    Gorenja Sava  

☐    Goriče 

☐    Hrastje  

☐    Huje 

☐    Jošt  

☐    Kokrica  

☐    Mavčiče 

☐    Orehek - Drulovka 

☐    Planina 

☐    Podblica 

☐    Primskovo 

☐    Predoslje 

☐    Stražišče 

☐    Struževo 

☐    Tenetiše 

☐    Trstenik 

☐    Vodovodni stolp 

☐    Zlato polje 

☐    Žabnica  



 
 
 

Skladnost z nalogami občine: 
(Označi področje projekta) 

☐ Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja 
naloge, s katerimi  ureja  področje  gostinstva,  turizma  in  kmetijstva,  pri  čemer  daje  poudarek  
ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma. 

 

☐ Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in 
društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. 

 

☐ Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja. 

☐ Izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih 
površin. 

☐ Drugo. 

 

Kratek opis projektnega predloga: 
(Kratek opis bo služil objavi na glasovnici. Obsega naj do 350 znakov skupaj s presledki. 
Komisija si pridržuje pravico, da besedilo spremeni z namenom izboljšanja razumljivosti predloga za občanke in 
občane.) 
 

 

 
 

Podrobnejši opis projektnega predloga: 
(V opisu poskušajte podati odgovore na spodnja vprašanja. Pri tem upoštevajte merila opisana v pozivu (npr. da 
predlog ni bil financiran oz. sofinanciran s strani občine, da je takšne narave, da bo izvajalka lahko Občina, da ga 
je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti,...).  

Če je podrobnejši opis daljši od spodnjega prostora ga lahko podate tudi na svojem listu - posebej kot prilogo.) 

 
Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja? 

 
 
 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti? 

  

 
Kako naj bi se projekt izvedel? Kaj je treba narediti? Navedite konkretne aktivnosti. 

 

 
Na kateri mikrolokaciji/ naslovu / parceli bi se projekt izvedel? 

 

  



 
 
 

Kdaj naj bi se projekt izvedel? (časovni okvir) 

 

 
Kako bo izvedba izboljšala kakovost življenja prebivalcev kraja oz. kako se bo po izvedbi projekta spremenilo? 

 

 
 

3. Finančno ovrednotenje projektnega predloga 
 

(Prosimo, da projektni predlog tudi finančno ovrednotite in vrednotenje razdelite po ključnih postavkah. 
Finančno vrednotenje mora zajemati tudi morebitne stroške nakupa nepremičnin, stroške izdelave morebitne 
projektne dokumentacije, elaboratov, služnostnih odškodnin ter druge stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z 
izvedbo predlaganega projektnega predloga. Finančno vrednotenje naj bo čim bolj realno. Upoštevajte tudi 
pogoj, da mora biti predlog finančno ovrednoten med 2.500 EUR in 24.000 EUR z vključenim DDV) 

 

4. Priloge 
(Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drug material. Priloge niso obvezne.) 
 

Priloga 1:  
Priloga 2:  
Priloga 3:  

 

5.  Rok in način oddaje projektnega predloga 
 

Projektne predloge lahko oddajte do 4. februarja 2022 (do polnoči) na naslednje načine: 

• po elektronski pošti na naslov krpredlagaj@kranj.si, 

• na spletnem portalu predlagaj.kranj.si, 

• osebno v sprejemni pisarni MO Kranj, 

• s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 
  

6. Izjava 
 

Izjavljam, da: 

• so vsi podatki navedeni v prijavi resnični, 

• občinski upravni organ pooblaščam in mu dovoljujem preverjanje verodostojnosti mojih osebnih 
podatkov: ime in priimek, stalni naslov in rojstni datum, za potrebe projekta "Participativni proračun" iz 
uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri upravljalcih 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.  

 

 

Kraj in datum:                                                                                                                                   Lastnoročni podpis:  

DEJAVNOST STROŠEK Z DDV 

  

  

  

  

  

SKUPAJ Z DDV      


