1 UDELEŽITE SE DELAVNIC
Preden oddate projektne predloge, vam priporočamo udeležbo na
delavnicah, na katerih bosta podrobneje predstavljena participativni
proračun in postopek sodelovanja. Hkrati se boste z izkušenimi trenerji
lahko pogovorili o idejah in predlogih za projekte, ki bi predstavljali dodano
vrednost za vašo skupnost.

Participativni proračun

Mestne občine Kranj za leto 2022
Spoštovane občanke, cenjeni občani,
trudimo se izboljševati razmere v prav vseh 26 krajevnih
skupnostih Mestne občine Kranj. Želimo, da imate
prebivalci v mestu ali na podeželju oboje, delo in dom.
Da živite v zdravem in stabilnem okolju. Z uvedbo
participativnega proračuna bomo lahko potrebam
posameznih krajevnih skupnosti ugodili v večji meri.
Krajanke in krajani najbolje poznate potrebe in izzive
svojega okolja. Zdaj dobivate priložnost, da sami razmislite
in odločite, katerih investicij se je treba najprej lotiti.
Uresničili pa jih boste lahko s sredstvi, ki so v občinskem
proračunu posebej rezervirana za razvoj vaše krajevne
skupnosti. Vaše sodelovanje pri naboru manjših, za vas
pomembnih investicij, je dragoceno. Pomeni tesnejšo
povezavo z občino in v krajevni skupnosti.
Ker skupaj zmoremo več.
Matjaž Rakovec, vaš župan

Vse delavnice bodo izvedene na lokaciji sedeža Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v sejni sobi 15, vhod skozi avlo). Zaradi
epidemioloških omejitev je na delavnici hkrati lahko prisotnih do 33 oseb,
udeležba je možna do zapolnitve mest. Vabimo vas, da se udeležite
termina vaše krajevne skupnosti.
DATUM (2022)

OB 17. URI

OB 19. URI

10. JANUAR

KS Center

KS Vodovodni stolp

11. JANUAR

KS Zlato polje
KS Struževo

KS Bratov Smuk
KS Primskovo

12. JANUAR

KS Planina
KS Huje

KS Orehek - Drulovka
KS Mavčiče

13. JANUAR

KS Čirče
KS Hrastje

KS Gorenja Sava
KS Besnica
KS Podblica

14. JANUAR

KS Stražišče
KS Jošt

KS Predoslje
KS Britof

17. JANUAR

KS Bitnje
KS Žabnica

KS Tenetiše
KS Kokrica

18. JANUAR

KS Golnik
KS Trstenik
KS Goriče

dodatna delavnica,
ki se je lahko udeleži
kdorkoli

2 PREDLAGAJTE

3 ODLOČAJTE

Od 5. januarja do 4. februarja 2022

Od 1. do 10. marca 2022

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki boste do
dne oddaje projektnega predloga dopolnili 16 let, lahko predloge oddate
najkasneje do 4. februarja 2022 (do polnoči), in sicer, prek spletne
aplikacije na povezavi predlagaj.kranj.si, prek e-pošte krpredlagaj@kranj.si,
po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s
pripisom “Za participativni proračun (ne odpiraj)” ali osebno v vložišču MOK.
Svoje predloge lahko prav tako oddate osebno na projektnih pisarnah, kjer
vam bodo pomagali pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnih
predlogov in snovanju idej. Projektne pisarne bodo odprte na spodaj
navedene datume med 17. in 19. uro.

V zadnjem koraku procesa boste glasovali o porabi 624.000 evrov
proračunskih sredstev Mestne občine Kranj, ki so razdeljena na
26 območij (24.000 evrov na posamezno območje). Glasujete lahko na
spletni povezavi predlagaj.kranj.si.
Če bi želeli glasovati osebno, to lahko naredite od 7. do 10. marca 2022
v glavni pisarni MOK (Slovenski trg 1, 4000 Kranj), v času uradnih ur.
Kot rezultat glasovanja bo nastal prednostni seznam projektnih predlogov.
Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 2022.

V vseh primerih je potrebno izpolniti obrazec, ki ga prevzamete na spletu,
v glavni pisarni MOK ali na projektnih pisarnah.
DATUM (2022)

LOKACIJA PROJEKTNE PISARNE

17. JANUAR

MOK, Slovenski trg 1, Kranj
vhod skozi avlo - pritličje, sejni sobi 8 in 9

18. JANUAR

MOK, Slovenski trg 1, Kranj
vhod skozi avlo - pritličje, sejni sobi 8 in 9

19. JANUAR

KS Predoslje
Kulturni dom, Predoslje 34, Kranj

20. JANUAR

KS Predoslje
Kulturni dom, Predoslje 34, Kranj

21. JANUAR

MOK, Slovenski trg 1, Kranj
vhod skozi avlo - pritličje, sejni sobi 8 in 9

24. JANUAR

MOK, Slovenski trg 1, Kranj
vhod skozi avlo - pritličje, sejni sobi 8 in 9

25. JANUAR

MOK, Slovenski trg 1, Kranj
vhod skozi avlo - pritličje, sejni sobi 8 in 9

26. JANUAR

KS Predoslje
Kulturni dom, Predoslje 34, Kranj

predlagaj.kranj.si

