
PARTICIPATORNI PRORAČUN  
''Jaz odločam!'' 

 
Model participatornega proračuna za Občino Hrastnik predvideva izvedbo v štirih fazah. 
 

PRVA FAZA 
ZBIRANJE PREDLOGOV IN 

JAVNA RAZPRAVA 

Med 1. 9. in 4. 10. 2019 krajani podajo investicijske 
predloge, ki morajo ustrezati kriterijem. Javne predstavitve in 
posveti občanov glede tematik v njihovi skupnosti. 

DRUGA FAZA 
 
EVALVACIJA PREDLOGOV 

Med 1. 10. in 10. 10. 2019 delovna skupina za participatorni 
proračun skupaj s strokovnimi službami pregleda prispele 
predloge ter preveri njihovo skladnost s kriteriji in oceni 
predviden strošek izvedbe. Vsi predlogi, ki ustrezajo vsem 
kriterijem, se umestijo v tretjo fazo. 

TRETJA FAZA 
 
 

GLASOVANJE 

Krajani na glasovanju poveste, kateri predlogi se vam zdijo 
bolj koristni in kateri manj - nastane prioritetna lista 
predlogov. V proračunski predlog se projekti umestijo po 
vrsti glede na število prejetih glasov (od največ do najmanj 
glasov), in sicer vse dokler skupna vrednost projektov ne 
zapolni predvidenega finančnega okvirja. Občinski svet z 
izglasovanim proračunom te predloge pošlje v izvajanje. 

ČETRTA FAZA 
IZVEDBA - PRORAČUNSKO 

LETO 2020 

Ko so izglasovani projekti umeščeni in je proračun za 
določeno obdobje sprejet, se projekti participatornega 
proračuna izvajajo podobno kot ostali proračunski projekti. 

 
Finančni okvir: 6.000,00 eur 
 
Oddaja predlogov 
Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan/ka ali skupina občanov/k s stalnim 
prebivališčem na območju KS Podkraj v Občini Hrastnik, ki je do dne oddaje predloga 
dopolnil(a) 16 let. Predlagatelj ne sme nastopati kot izvajalec predloga. To velja za fizično 
osebo, lastnika pravne osebe ali člana poslovodstva pravne osebe. 
 
Upoštevajo se le predlogi, ki ustrezajo kriterijem. Kriteriji za oddajo predloga so zastavljeni 
tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa zagotavljajo, da so 
predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo javni interes. 
 
Kriteriji  

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če: 

1. Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti. 

2. Je takšen, da je izvedba v pristojnosti Občine Hrastnik. 

3. Je namenjen splošni javni uporabi. 

4. Ni že uvrščen v načrt občinskih vlaganj za predvideno finančno obdobje. 

5. Je finančno ovrednoten med 1.000,00 in 6.000,00 eur z vključenim DDV. 

6. Je umeščen v območje opredeljeno za participatorni proračun – KS Podkraj. 

7. Je izvedljiv v proračunskem obdobju 2020. 

 

Način oddaje predlogov 

Občani lahko predloge podate na pripravljenem obrazcu, ki ga lahko oddate osebno na 
vložišču Občine Hrastnik v času uradnih urah, preko pošte na naslov Občina Hrastnik, Pot 
Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali skeniran obrazec preko elektronske pošte na naslov: 
obcina.hrastnik@hrastnik.si. Obrazci bodo na voljo v vložišču Občine Hrastnik in na spletni 
strani Občine Hrastnik. Obrnete se lahko tudi na predstavnike vaše KS. 
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