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ZADEVA:  

1. Pravilnik o participatornem proračunu, skrajšani postopek 
 

2. Sklep o določitvi višine sredstev, ki bodo v proračunskem letu 2020 
zagotovljena v proračunu Občine Hrastnik za izvedbo projektov 
participativnega proračuna 

 
PRAVNA PODLAGA: 

- 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) 

- 85. člen Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) 
- 75. in 78. člen Poslovnika občinskega sveta (UVZ, št. 28/17) 

 
PREDLAGATELJ: 

- Občinska uprava in župan 
 

POROČEVALEC: 
- Marko Funkl, župan 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Hrastnik obravnava in sprejme predlog Pravilnika o 
participatornem proračunu in višino sredstev, ki bodo zagotovljena v proračunu 
Občine Hrastnik v proračunskem letu 2020 za participatorni proračun. 
 
Priloga: 

- Predlog Pravilnika o participatornem proračunu 
 
 

Župan 
     Marko Funkl 

 
 
 
 
 

http://www.hrastnik.si/


Na podlagi 48.a člena 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 – v nadaljevanju ZLS) in 85. člena Statuta Občine 

Hrastnik (UVZ, št. 28/17) je občinski svet na __ redni seji dne ___ sprejel 

 

PRAVILNIK O 

»PARTICIPATORNEM PRORAČUNU« 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa: 

- način sodelovanja občanov oz. krajanov pri pripravi proračuna Občine 

Hrastnik, in sicer v zvezi z delom proračunskih sredstev, ki se v proračunu 

lahko nameni za participatornost oz. sodelovanje občanov oz. krajanov pri 

razporeditvi proračunskih sredstev v nadaljevanju »participatorni proračun«;  

- pogoje in sredstva za izvajanje »participatornega proračuna«; 

- pravice in obveznosti udeležencev.  

2. člen 

»Participatorni proračun« je način neposredne udeležbe občanov pri urejanju javnih 

zadev in razporeditvi proračunskih sredstev ter se izvaja s ciljem najbolj učinkovitega 

zadovoljevanja potreb občanov in dvigom kvalitete bivanja v Občini Hrastnik.  

Namen »participatornega proračuna« je doseganje cilja skladnega razvoja občine in 

območij posameznih krajevnih skupnosti. 

»Participatorni proračun« se uporablja za demokratično razporejanje proračunskih 

sredstev Občine Hrastnik, ki so namenjena za financiranje projektov posameznih 

krajevnih skupnosti. 

»Participatorni proračun« se izvaja na ravni posameznih krajevnih skupnosti, ki so 

ustanovljene na območju Občine Hrastnik in so določene v 3. členu Statuta Občine 

Hrastnik (UVZ, št. 28/17). 

3. člen 

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni 

kot nevtralni za moške in ženske. 

4. člen 

»Participatorni proračun« se financira s sredstvi, ki jih za ta namen določi občinski 

svet s sklepom vsako leto, pred pričetkom izvajanja postopkovnih faz 

»participatornega proračuna«.  



Skupna vrednost vseh izbranih projektov ne sme presegati višine sredstev, ki jo bo 

občinski svet namenil za »participatorni proračun«.  

5. člen 

Sredstva, ki bodo namenjena za financiranje projektov »participatornega proračuna« 

za Občino Hrastnik, vselej ostajajo na transakcijskem računu Občine Hrastnik. Ta 

sredstva se ne prenašajo na druge pravne in fizične osebe, na občane oz. krajane se 

prenese le odločitev o porabi sredstev. 

6. člen 

Model »participatornega proračuna« za Občino Hrastnik se bo izvajal v štirih fazah.  

Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z občani, četrta faza pa je izvedba 

izbranih projektov. Prve tri faze se morajo skladno z 48.a členom ZLS izvesti v istem 

proračunskem letu in morajo biti zaključene pred obravnavo proračuna za naslednje 

proračunsko leto na Občinskem svetu Občine Hrastnik. Četrta, izvedbena faza, se 

izvede v naslednjem proračunskem letu. 

Prva faza obsega zbiranje predlogov in javno razpravo. Druga faza obsega 

evalvacijo predlogov. Vsi ustrezni predlogi se umestijo v tretjo fazo. Tretja faza pa 

predstavlja odločanje v obliki glasovanja. 

Ustreznost predlogov se določi glede na naslednje kriterije za evalvacijo, in sicer 

mora biti predlog : 

- skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti, 

- v izvedbeni pristojnosti Občine Hrastnik, 

- namenjen splošni javni uporabi, 

- še ne uvrščen v načrt občinskih vlaganj za predvideno finančno obdobje, 

- finančno ovrednoten v okviru sredstev namenjenih za izvedbo 

»participatornega proračuna« na posameznem območju izvajanja, 

- umeščen v območje opredeljeno za »participatorni proračun« (krajevne 

skupnosti), 

- izvedljiv v naslednjem proračunskem obdobju. 

Kriteriji za oddajo predloga morajo biti zastavljeni tako, da dopuščajo čim več 

svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, 

izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo javni interes. 

7. člen 

V posamezni krajevni skupnosti je lahko predlagatelj vsak občan ali skupina občanov 

s stalnim prebivališčem na območju te krajevne skupnosti, ki bo do dne oddaje 

predloga dopolnil 16 let. Predlagatelj ne sme nastopati kot izvajalec predloga. To 

velja za fizične osebe, lastnike pravnih oseb ali člane poslovodstva pravne osebe. 



8. člen 

Predmet predloga je lahko projekt ali naročilo storitev, ki dviguje kakovost bivanja na 

območju na katerega se nanaša.  

9. člen 

Predlogi se bodo oddajali na vnaprej pripravljenem obrazcu. 

Oddali se bodo osebno v vložišču Občine Hrastnik v času uradnih ur, s poštno 

pošiljko na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali skeniran 

obrazec preko elektronske pošte na elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si.  

Obrazci bodo na voljo v vložišču Občine Hrastnik in na spletni strani Občine Hrastnik. 

Vsi oddani predlogi se bodo ažurno vnesli na spletno stran občine Hrastnik, da bi se 

zagotovila maksimalna transparentnost in informiranost občanov. 

10. člen 

Po končanem zbiranju bo vse prispele predloge obdelala delovna skupina za 

»participatorni proračun«, ki bo sestavljena izmed predstavnikov vseh oddelkov 

Občine Hrastnik, ki so določeni v Odloku o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Občine Hrastnik (UVZ št. 7/99 in št. 20/04). Slednja bo preverila 

skladnost predlogov s kriteriji iz 3. odstavka 7. člena tega pravilnika in izločila 

predloge, ki le-tem  ne bodo ustrezali. Komunicirala bo s predlagatelji in jih po potrebi 

pozvala na dopolnitev. Predloge bo tudi finančno ovrednotila.  

Delovno skupino bo določil župan s sklepom. 

V nadaljevanju se bodo upoštevali le predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem iz 3. 

odstavka 7. člena tega pravilnika. 

Vsi predlogi, ki ne bodo ustrezali kriterijem, bodo izločeni z obrazložitvijo, ki bo 

posredovana predlagatelju, objavljena pa bo tudi na spletni strani Občine Hrastnik. 

11. člen 

Glasovanje se bo izvedlo osebno na vnaprej določenih glasovalnih mestih, ki jih bo 

določil župan s sklepom, s katerim se bodo določili tudi dan in ura glasovanja, način 

glasovanja ter objava rezultatov. 

Glasovanja se bodo lahko udeležili vsi občani, ki bodo na dan glasovanja dopolnili 

vsaj 16 let. 

Vsak občan bo upravičenost izkazal z osebnim dokumentom s sliko, iz katerega bo 

razvidna starost in stalno prebivališče.  

Vsak občan bo prejel glasovnico za območje v katerem ima stalno prebivališče.  

mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si


Vsak občan bo lahko glasoval le za en projektni predlog za območje v katerem ima 

stalno prebivališče.  

Glasovanje bo tajno. 

12. člen 

Iz občinskega proračuna za posamezno leto bo financirana izvedba tistih projektov, ki 

bodo na glasovanju prejeli največ glasov. Če bodo po tem ključu na posameznem 

območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi 

najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.  

13. člen 

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

 

Št.:  

Datum:  

Župan 

MARKO FUNKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občina Hrastnik 
Pot Vitka Pavliča 5 
1430  HRASTNIK 

  
 

 Občinski svet 
 
Telefon: 03 56 54 360 
Fax: 03 56 54 369  
www.hrastnik.si 
e-naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

Št.: … 
Datum: …. 
 
Na podlagi 48.a člena 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 – v 
nadaljevanju ZLS) in 85. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) je občinski svet na __ redni seji 
dne ___ sprejel 
 

SKLEP: 
 
 

1. Občinski svet Občine Hrastnik obravnava in sprejme predlog Pravilnika o participatornem 
proračunu. 

 
2. Višina sredstev, ki bodo zagotovljena v proračunu Občine Hrastnik v proračunskem letu 2020 

za izvedbo izbranih projektov v okviru »participatornega proračuna« v KS Podkraj, je 6.000,00 
EUR. 

 
 

Župan 
Marko Funkl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrastnik.si/

