
Mladinski center ULCA, Trg OF 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 064 188 214, Mail: mladinskicenterulca@gmail.com

FB: mladinskicenterulca , IG: ulca_mc

Pravila participativnega proračuna ULCE

Člani_ce komisije: Katja Šimenc, Maša Zemljič, Rok Šarić, Nika Podakar, Javier Hernández
Castro, Nežka Agnes Vodeb

Glasovanje in sprejemanje odločitev
1. Za veljavnost glasovanja mora imeti vsak_a član_ica komisije možnost glasovanja.
2. Člani_ce komisije lahko glasujejo za ali proti ali se vzdržijo glasovanja.
3. Glasovanje lahko poteka osebno ali prek spleta.
4. Da bi bil predlog sprejet, mora biti več glasov za predlog kot nevtralnih glasov in/ali

glasov proti.

Ocenjevanje predlogov
1. Preden komisija oceni predloge, jih bo anonimizirala tretja oseba (mladinska_i

delavka_ec, ki ne sodeluje v komisiji).
2. Vsak predlog bodo ocenili vse_i člani_ce odbora.
3. Predlogi se ocenjujejo na podlagi naslednjih meril:

a. Predlog se lahko izvede od 25. novembra do 15. decembra 2022.
b. Predlog ne sme presegati več kot 100 % razpoložljivih proračunskih sredstev, tj.

716,84 eurov.
c. Predlog mora imeti oceno stroškov.
d. Predlog ima opredeljen namen.
e. Predlog mora slediti vrednotam ULCE: demokratičnost, inkluzija, brez

sovražnega govora, aktivno državljanstvo, kritično mišljenje, varen prostor in
participacija mladih.

f. Predlog mora slediti skupnemu dobremu v skupnosti ULCE.
4. Komisija bo predloge ocenila do 30. 10. 2022.
5. Če bo predlog izpolnjeval vsa merila, bo uvrščen na glasovnico.
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Pritožbe
1. Pritožbe v zvezi z odločitvami komisije se lahko pošljejo na naslov info@ulca.si.
2. Pritožbe je mogoče vložiti dva dni po sprejetju odločitve, zoper katero je bila vložena

pritožba.
3. Odbor ima 5 dni časa, da reši vloženo pritožbo in o tem obvesti vse vpletene strani.

Odhodki proračuna
1. Porabiti je treba vsaj 80 % razpoložljivega proračuna.
2. Če predlog z največ glasovi ne bo dosegel 80 % razpoložljivega proračuna, bo nagrajen

drugi predlog z največ glasovi, če le-ta ne bo presegel preostalega proračuna. Če bo
drugi predlog z največ glasovi presegel preostali proračun, bo nagrajen naslednji predlog
z največ glasovi v okviru preostalega proračuna. To se ponavlja, dokler se ne porabi več
kot 80 % celotnega proračuna.

Predložitev predloga
1. Predlog lahko predložijo mlade_i, stare_i od 15 do 29 let.
2. Predlog je treba oddati na objavljenem obrazcu, ki je dostopen na spletu:

https://forms.gle/cLjBmcYW25A98s97A ali osebno v ULCI v času dejavnosti Odprte
ULCE in ob prisotnosti mladinske_ga delavke_ca ULCE.

3. Predlog lahko oddate v slovenskem ali angleškem jeziku.
4. Predloge je mogoče oddati od 12. do 23. oktobra 2022.
5. Člani_ce komisije ne morejo oddati predloga.

Glasovanje o predlogih
1. Mlade_i med 15. in 29. letom starosti imajo volilno pravico.
2. Glasovanje poteka v času dejavnosti Odprte ULCA in ob prisotnosti mladinskega

delavca ULCA od 7. do 18. novembra do 17. ure.
3. Mladinska_i delavka_ec ULCA bo upravičenkam_cem izročil glasovnico za glasovanje in

označil_a, da je oseba že dobila glasovnico (predložiti je treba osebni dokument).
4. Vsaka oseba lahko glasuje o prvem in drugem najljubšem predlogu.
5. Na glasovnicah za glasovanje bo navedeno ime predlaganih projektov.

Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti,

Kvedrova cesta 3, 1000 Ljubljana

Telefon: 064 249 627, Mail: info@zavod-bob.si

https://forms.gle/cLjBmcYW25A98s97A


Mladinski center ULCA, Trg OF 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 064 188 214, Mail: mladinskicenterulca@gmail.com

FB: mladinskicenterulca , IG: ulca_mc

6. Dokument z dodatnimi informacijami o predlogu bodo na voljo na spletu
https://ulca.si/participativniproracun/ in fizično v ULCI.

Rezultati
1. Rezultati glasovanja bodo prešteti 18. novembra 2022 po 17. uri.
2. Končni rezultati glasovanja bodo objavljeni 18. novembra do polnoči.
3. Rezultati glasovanja bodo objavljeni na spletu https://ulca.si/participativniproracun/, na

družbenih omrežjih ULCE in fizično v ULCI.

Časovni okvir participativnega proračuna

12. – 23. 10. 2022 Predložitev predlogov

23. – 30. 10. 2022 Ocenjevanje predlogov

7. – 18. 11. 2022 do 17.00 Glasovanje o predlogih

18. 11. 2022 Rezultati glasovanja

25. 11. – 15. 12. 2022 Realizacija predlogov

16. 12. 2022 Praznovanje in evalvacija
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