
 
 
 
 
 

Vprašanja in odgovori 
 
 

Vprašanja, prejeta dne 26.6.2020: 
 
 
1. Če razumemo prav na tem razpisu ne moremo kandidirati za izgradnjo večnamenskega 

objekta, ki se bo gradil v Športnem parku Vrbnje in za katerega občina že pripravlja ustrezno 
dokumentacijo za izgradnjo? 

 
 

Odgovor: Eden izmed bistvenih pogojev, ki jih mora izpolnjevati projektni predlog, je, da je njegova 
vrednost ocenjena med 2.000 in 15.000 EUR. Gradnja večnamenskega objekta verjetno bistveno 
presega ta znesek, kar pomeni, da projekt ne izpolnjuje najmanj navedenega pogoja. 
 
2. Glede na to da športni park Vrbnje ob pomoči občine gradimo sami vas sprašujem če lahko v 

tem razpisu sodelujemo z naslednjimi predlogi: 
 

a) postavitev mini plezalne stene za otroke (plezalne plošče in oprimke imamo na zalogi, saj 
smo jih prejeli kot donacijo, nimamo pa sredstev za postavitev - , temelji, postavitev 
ustrezne podkonstrukcije,....)? 

 
b) postavitev lovilnih mrež nogometnega igrišča na mejo s sosedom (radi bi ohranili dobre 

medsosedske odnose občina-sosed, saj prihaja do slabe volje in nezadovoljstva, ko je 
potrebno po žogo v sosedove poljščine....)? 

 
c) v okviru športnega parka smo pred leti postavili tudi otroško igrišče z igrali ki so nam bila 

donirana. Ker so igrala že precej dotrajana in po pregledu s strani odgovornih nekatera tudi 
neuporabna (prejeli smo poročilo iz občine - glej prilogo), vas sprašujem ali lahko s tem 
razpisom predlagamo nakup novih in zamenjavo nekaterih neuporabnih igral za otroke? 

 
d) d) od končne podobe parka smo še precej oddaljeni zato vas sprašujem ali je s tem razpisom 

možno kandidirati za klopi, koše za smeti, stojala za kolesa, zasaditve dreves,...? 
 

Odgovor: Takšne projektne predloge lahko oddate. Svetujemo pa, da predhodno preverite pogoje, 
navedene v poglavju  IV., točki 2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu.  
 
 
3. Ali vlogo lahko oddata tudi dva občana skupaj, ali samo posameznik 
 



 
Odgovor: Vlogo lahko odda občan ali občanka občine Radovljica. Lahko pa pri projektnem predlogu 
nastopajo sopredlagatelji, ki jih vpišete na koncu projektnega obrazca.  
 
 
4.   Ko bodo razpisani sprejeti projekti, kaj bo razvidno občanom za glasovanje? 
 
Predvidevam: 
- naslov projekta, oziroma nameravane izvedbe, 
- višina sredstev, 
- podporniki. 
 

Odgovor: Skladno z 10. členom Pravilnika o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini 
Radovljica bo izdelan seznam projektnih predlogov, ki bodo uvrščeni v glasovanje na posameznem 
območju, skupaj s povzetkom projektnega predloga ter oceno vrednosti. Seznam bo vključeval tudi 
naziv projektnega predloga in predlagatelja, ne pa tudi sopredlagateljev. 
 
 
5. Kakšen pomen imajo podporniki na seznamu, ali pri vrednotenju ali tudi pri glasovanju? 
 

Odgovor: Podporniki nastopajo zgolj kot sopredlagatelji projektnega predloga in nimajo posebnega 
pomena v posameznih fazah postopka. 

 V postopku pred glasovanjem se projektnih predlogov ne vrednoti, pač pa zgolj preveri skladnost (7. 
člen Pravilnika) in izvedljivost (8. člen Pravilnika) projektnega predloga. V primeru skladnosti in 
izvedljivosti se projektni predlog uvrsti v glasovanje. O projektnem predlogu bodo lahko glasovali 
tisti občani in občanke, ki bodo imeli stalno prebivališče v občini Radovljica na dan 31.7.2020 in bodo 
na dan 12.10.2020 stari 15 let ali več.  
 
 
6. Prosim še za spletni naslov, kjer najdem podatke za oddajo vloge. 
 

Odgovor: Povezava na spletno stran participativnega proračuna: 
https://www.radovljica.si/novica/261744. 
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