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Obr az l ož i t ev:  

 
Na podlagi pooblastitve župana in v skladu s smernicami Strategije za razvoj lokalne samouprave 
2020, je delovna skupina za participatorni proračun, ki jo sestavljajo predstavniki oddelkov 
občinske uprave, pripravila model izvedbe participatornega proračuna, ki se nanaša na 
proračunsko leto 2020, in sicer v finančnem okviru 6.000,00 EUR. Model je izdelan po načelih 
dobre mednarodne prakse in je skladen s t.i. mednarodnim modelom ''Participatorna 
demokracija'' ter dosega sedmo izmed osmih stopenj državljanske participacije po Arnsteinini 
lestvici in je kot takšen zelo napreden. Podoben model uporabljajo tudi nekatere druge občine v 
Sloveniji in daje dobre rezultate. Za lažjo komunikacijo z občani se bo participatorni proračun 
izvajal pod imenom ''Mi odločamo!''. 
 
V predlogu pravilnika o participatornem proračunu 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. 

- Pogoje in sredstva za izvajanje participatornega proračuna. 
- Pravice in obveznosti udeležencev. 

 
V uvodnih členih, od prvega do petega člena, pravilnik določa, kaj je vsebina participatornega 
proračuna (neposredna udeležba občanov, s ciljem učinkovitega zadovoljevanja potreb), njegov 
namen (skladen razvoj občine in krajevnih skupnosti), območje izvajanja (po posameznih 
krajevnih skupnostih) ter način financiranja (s proračunskimi sredstvi). 
V nadaljnjih členih od šestega dalje pa pravilnik določa način izvedbe, ki bo potekal v večih fazah 
(prve tri se izvedejo z namenom pridobiti predloge, obravnava in pregled predlogov s finančnim 
ovrednotenjem, opredeljuje predlagatelje, način oddaje predlogov, način in potek glasovanja). 
 
Podrobneje bo izvedba določena s sklepom župana. V nadaljevanju je podrobneje pojasnjena 
vsebina, ki bo predmet sklepa, ki ga bo izdal župan. 
 
Model participatornega proračuna za Občino Hrastnik predvideva izvedbo 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 Zakona o lokalni samoupravi izvesti v letu 2019 in 
biti zaključene pred obravnavo proračuna za leto 2020 na Občinskem svetu Občine Hrastnik. 
Četrta, izvedbena faza, se bo izvedla v letu 2020. 
 
Faze izvedbe 
Prva faza je zbiranje predlogov in javna razprava. Med 1. 9. 2019 in 30. 9. 2019 bodo lahko 
občani podali investicijske predloge, ki bodo morali ustrezati vnaprej določenim kriterijem. V tej 
fazi bodo hkrati z zbiranjem predlogov potekale tudi javne predstavitve in javni posveti občanov 
glede tematik v njihovi skupnosti. 
Druga faza je evalvacija predlogov in bo potekala med 1. 10. 2019 in 10. 10. 2019. V tej fazi bo 
delovna skupina za participatorni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami pregledala 
prispele predloge in preverila njihovo skladnost s kriteriji. Predloge, ki ne bodo ustrezali kriterijem, 
bo delovna skupina izločila z javno obrazložitvijo, kateremu kriteriju ali kriterijem predlog ni 
ustrezal. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe predlogov. Vsi predlogi, ki bodo 
ustrezali vsem kriterijem, se bomo umestili v tretjo fazo. 
Tretja faza je odločanje v obliki glasovanja, ki bo 20. 10. 2019. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali 
kriterijem in bodo finančno ovrednoteni, se bodo umestili v glasovanje. V glasovanju občani 
odločajo o tem, kateri predlogi se jim zdijo bolj koristni in kateri manj. Kot rezultat glasovanja 
nastane prioritetna lista predlogov. Iz te liste se nato v proračunski predlog umestijo projekti po 
vrsti glede na število prejetih glasov (od največ do najmanj glasov), in sicer vse dokler skupna 
vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvira. Občinski svet tako umeščene 
predloge nespremenjene z izglasovanim proračunom pošlje v izvajanje. 
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Četrta faza je izvedba in obsega proračunsko leto 2020. Ko so izglasovani projekti umeščeni in 
proračun za določeno obdobje sprejet, se projekti participatornega proračuna izvajajo podobno 
kot tudi siceršnji proračunski projekti.  
 

1.  Sprejem Pravilnika o izvedbi participatornega 
proračuna v Občini Hrastnik na seji Občinskega sveta 
 

27. 6. 2019  

2.  Priprava gradiva za predstavitve in izvedba delavnic  v času od 28. 6. do 30. 9. 

2019 

3.  Informiranje občanov (mediji, splet, gospodinjstva, 

novinarji)  

v času od 28. 6. do 30. 11. 

2019  

4.  Zbiranje projektnih predlogov  v času od 1. 9. do 30. 9. 

2019  

5.  Obdelava predlogov znotraj občinske uprave   v času od 1. 10. do 10. 10. 

2019  

8.  Priprava glasovnic + ureditev volišč, vabila občanom v času od 10. 10. do 19. 10. 

2019  

9.  Glasovanje  20. 10. 2019 

10.  Potrditev projektov na seji občinskega sveta 

(sprejemanje proračuna) 

Na decembrski seji 

Občinskega sveta Občine 

Hrastnik 

11. Izvedba projektov v letu 2020  

Časovnica izvedbe participatornega proračuna v Občini Hrastnik  

 
Območje izvajanja 
 
V letu 2019 se bo projekt izvedel v krajevni skupnosti Podkraj.  
 
Finančni okvir: 6.000,00 EUR. 
 
Oddaja predlogov 
Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan ali skupina občanov s stalnim prebivališčem na 
območju KS Podkraj v Občini Hrastnik, ki je do dne oddaje predloga dopolnil 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. 
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje kriterije: 
 

1. je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti; 

2. je njegova 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 bodo lahko predloge podali na pripravljenem obrazcu, ki ga 

bodo lahko oddali 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 

mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si
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vložišču Občine Hrastnik in na spletni strani Občine Hrastnik. 

Vsi predlogi, ki bodo podani osebno, preko poštne pošiljke ali preko elektronske pošte, se bodo 
ažurno vnesli na spletno stran, da bi se zagotovila maksimalna transparentnost in informiranost 
občanov. 
 
Evalvacija predlogov 
Po končanem zbiranju predlogov bo vse prispele predloge obdelala delovna skupina za 
participatorni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami. Preverila bo skladnost predlogov s 
kriteriji in izločila predloge, ki kriterijem ne bodo ustrezali. Komunicirala bo s predlagatelji, če bi 
potrebovala dodatna pojasnila glede predlogov ali če bi ugotovila, da bi predlogi lahko bili skladni 
z manjšimi popravki. Predloge bo tudi finančno ovrednotila.  
 
Vsi predlogi, ki ne bodo ustrezali kriterijem, bodo izločeni z javno obrazložitvijo, ki bo 
posredovana predlagatelju, objavljena pa bo tudi na spletni strani. 
 
Glasovanje 
Glasovanje bo potekalo na dan 20. 10. 2019. Glasovanje se bo izvedlo osebno na glasovalnem 
mestu in bo mogoče med 8.00 in 15.00 uro. Glasovanja se bodo lahko udeležili vsi občani, ki so 
na dan glasovanja dopolnili vsaj 16 let starosti. 
Vsak občan bo upravičenost izkazal z osebnim dokumentom s sliko, iz katerega bo razvidna 
starost in stalno prebivališče. Vsak občan bo prejel glasovnico, na kateri bo lahko obkrožil 
projektni predlog za območje v katerem ima stalno prebivališče. Vsak občan bo lahko glasoval le 
za en projektni predlog. Glasovanje bo tajno, kar bo omogočeno z zasloni, ki zagotavljajo 
zasebnost pri izpolnjevanju glasovnice. Izpolnjeno glasovnico se bo odvrglo v zapečateno 
glasovalno skrinjico. 
Po zaprtju glasovalnega mesta se bo glasovalno skrinjico odpečatilo, preštelo veljavne 
glasovnice in zabeležilo oddane glasove ob prisotnosti predstavnika KS ali občinske uprave, ki bo 
potrdil veljavnost glasovanja in štetja. Nepravilno izpolnjene glasovnice bodo neveljavne. 
Rezultate glasovanja se bo nemudoma javilo pooblaščeni osebi z Občine Hrastnik, glasovnice pa 
se bodo zapečatile in hranile na sedežu KS do naslednjega dne, ko jih bodo prevzeli predstavniki 
Občine Hrastnik. 
Predvidena glasovalna lokacija je »Bivša osnovna šola v Podkraju«, Podkraj 32, Hrastnik. 
 
Priprava za umestitev v proračun 

Delovna skupina bo obravnavala rezultate glasovanja in v sodelovanju s strokovnimi službami 
razporedila predloge z največ prejetimi glasovi v predlog za proračun na način, da se čim bolj 
zapolnijo finančni okvirji.  
Višina sredstev, ki bo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov v proračunu Občine Hrastnik, je 
6.000,00 EUR v letu 2020.  
Iz občinskega proračuna 2020 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.  
 
Načrt informiranja občanov 
Intenzivna komunikacija z občani bo potekala ves čas poteka prvih treh faz. Za namene 
komunikacije z občani se uporablja naziv ''Mi odločamo!''. 
Predvidene aktivnosti: 

- Hrastov list 
V vseh številkah časopisa Hrastov list, ki bodo do izvedbe glasovanja izšle, se objavi prispevek o 
projektu ''Mi odločamo!''. Namen je spodbujanje občanov k sodelovanju v vseh fazah.  
Novinarska konferenca 
Pred izvedbo glasovanja v mesecu oktobru se organizira novinarska konferenca na temo 
participatornega proračuna.  

- Javne predstavitve 
Do in v času zbiranja predlogov bo organizirana vsaj ena javna predstavitev in delavnica, na 
kateri bi informirali občane in sprožili javno debato o potrebah v skupnosti.  
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- Spletna stran in družbena omrežja 
Na spletni strani Občine Hrastnik se bo vzpostavila prominentno vidna povezava do informacij o 
projektu ''Mi odločamo!''. Informacije o projektu ''Mi odločamo!'' se vključijo tudi v spletne novice. 
Povabilo za oddajo predlogov in samo glasovanje se bo razširjalo tudi med sledilci na Facebook 
strani Občina Hrastnik. 

- Mediji 
Vse relevantne informacije bodo redno posredovane vsem lokalnim novinarjem v občinski 
adremi. Predstavniki Občine bodo na voljo za morebitne zahteve za intervjuje. 
 
 


