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NASLOV:

PARTICIPATORNI PRORAČUN

PREDLAGATELJ:

Marko FUNKL, ŽUPAN

PRAVNA
PODLAGA:





85. člen Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017)
48. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)

NAMEN:

Predstavitev

POROČEVALEC:

Marko FUNKL, župan
Matic PRIMC

Priloga:

Participatorni proračun – kratka priporočila za izvajanje
Avtor: Matic PRIMC

Participatorni proračun

1

UVOD
Občinski svet občine Hrastnik je na podlagi spremenjene določbe Zakona o lokalni samoupravi v
novem Statutu občine Hrastnik v 85. členu določil, da se del proračunskih sredstev v proračunu
lahko nameni za participatornost oziroma sodelovanje občanov oziroma krajanov pri razporeditvi
proračunskih sredstev in da se način sodelovanja občanov oz. krajanov pri pripravi proračuna
uredi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet.
Z vključitvijo občank in občanov v soodločanje in upravljanje svojega kraja se pričakuje večja
aktivacija občank in občanov za spremembo in razvoj svojega kraja, s tem pa tudi večja
medsebojna povezanost in pripadnost kraju ter podpora projektom, ki se izvajajo v občini. To pa
pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za soodločanje o tem, kako in na kakšen način bomo
živeli. V procesu sprejemanja participatornega proračuna občanke in občani sami določajo,
katere investicije so v njihovem okolju najnujnejše.
Postopek mora biti institucionaliziran in ponovljiv, da ne gre le za enkratni dogodek, temveč
redno obliko soodločanja o porabi proračunskih sredstev v občini, zato bo način vključevanja
občanov in krajanov določen s sprejemom pravilnika, ki bo določil postopke in način sodelovanja
občanov pri sprejemanju proračuna.
Podrobnejša predstavitev in priporočila za uvedbo in izvajanje participatornega proračuna so v
priloženem gradivu, ki ga je pripravil Matic Primc, pravilnik pa bo obravnavan na naslednji seji
Občinskega sveta.

Marko Funkl
Župan
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