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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel naslednji 
 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Projektom za uvedbo in izvedbo 
participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica za proračunsko leto 2018. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka:         Matej Arčon 
Nova Gorica,           ŽUPAN 



 

 
Številka:  
Nova Gorica, 6. aprila 2017 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Na podlagi odločitve Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za izvedbo projekta 
Participativnega proračuna v letu 2018 in z zagotovitvijo sredstev v višini 250.000,00 eur 
za ta namen v občinskem proračunu je uprava MONG oblikovala delovno skupino za 
pripravo izhodišč in predloga projekta za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna za 
proračunsko leto 2018. 
 
Namen priprave in uvedbe participativnega proračuna je zagotoviti vključevanje občank in 
občanov v procese odločanja, kar nedvomno prispeva h kvaliteti življenja in krepitvi 
pomena skupnosti. 
 
Cilj izvedbe projekta je pridobiti projektne predloge prebivalk in prebivalcev Mestne 
občine Nova Gorica, ki bodo umeščeni in izvedeni v obdobju proračuna za leto 2018. 
 
Proces priprave in izvedbe participativnega proračuna bo spremljala v ta namen 
imenovana županova komisija, ki bo odgovorna za pravilen način izvedbe procesa 
participativnega proračuna in za potrditev seznama projektnih predlogov ter seznama 
izglasovanih projektnih predlogov, ki bodo uvrščeni v predlog proračuna oziroma 
rebalansa.  
 
Podrobneje je realizacija projekta participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za proračunsko leto 2018 opisana v prilogah. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo gradivo 
za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
proračunsko leto 2018 obravnava ter sprejme predlagani sklep. 
 
 
Andrej Markočič                  Matej Arčon 
Vodja kabineta župana           ŽUPAN 
Tomaž Jug 
predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna MONG  
Damijana Pavlica 
članica komisije za izvedbo participativnega proračuna MONG 
Jaka Fabjan  
član komisije za izvedbo participativnega proračuna MONG 
Tomaž Horvat  
član komisije za izvedbo participativnega proračuna MONG  
  
PRILOGA:  

- Projekt za uvedbo in izvedbo participativnega proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za proračunsko leto 2018. 

- Obrazec za zbiranje predlogov projektnih predlogov (osnutek) 
- Glasovnica (osnutek) 
- Terminski plan (osnutek) 

 




