
Participativni proračun v 
občini Ajdovščina



Realizacija prvih pobud











Projekti 



Sistem razporejanja dela proračunskega 
denarja tako, da o njegovi porabi 
odločajo neposredno občanke in 
občani.

Participativni proračun?



Zakaj? 

• Uresničevanje načela 
participativnega proračuna, 

• zviševati kakovost življenja občank in 
občanov, 

• krepiti družbeno participacijo in 
vključenost občanov,

• ter prispevati h gradnji skupnosti.



Cilj poziva

• je bil pridobiti projektne 
predloge na vsakem od 6 
področjih občine, ki so 
bili v naslednji fazi podani 
na glasovanje občankam 
in občanom, starejšim od 
15 let in s stalnim 
bivališčem na 
posameznem območju.



Ajdovci sodelujejo 

1. Predloge za projekte so oblikovali občanke in 
občani. 

2. Skladnost projektnih predlogov s cilji in 
zmožnostmi občine je preučila Komisija za 
vloge in pobude občanov.

3. Dokončni projektni predlogi so bili podani v 
glasovanje občankam in občanom. 

4. Izglasovani projektni predlogi so bili umeščeni 
v proračuna občine za leti 2017 in 2018. 



Časovnica







Sodelovanje občinske uprave
1. faza: - potrditev poziva za oddajo projektnih predlogov občanov (Komisija za vloge in pobude)

- seznanitev predsednikov krajevnih skupnosti s projektom Moja pobuda 
- objava poziva za oddajo projektnih predlogov

2. faza: - udeležba župana na vseh delavnicah
- ovrednotenje, pregled in priprava predlogov za obravnavo na Komisiji za vloge in pobude
- delo Komisije za vloge in pobude - odločitev o uvrstitvi oz. neuvrstitvi projektov na 

glasovanje (sprejem sklepov)
- obveščanje predlagateljev o uvrstitvi oz. neuvrstitvi njihovih projektov z osebnimi dopisi
- sprejem zaključnega poročila o izvedbi projekta Moja pobuda na Komisiji za vloge in 

pobude
- seznanitev občinskega sveta z zaključnim poročilom o izvedbi projekta Moja pobuda

3. faza: - uvrstitev potrjenih projektov v proračun občine za leto 2017 in za leto 2018
- osebno obveščanje predlagateljev projektov o uvrstitvi v proračun
- sestanek s predlagatelji projektov in predstavniki sveta krajevne skupnosti
- priprave na izvedbo in izvedba predlogov 



Finančna 
učinkovitost 
projekta

Na glasovanje je bilo uvrščenih 49 pobud v skupni vrednosti 541.640 €. Za 
vsako od 6 območij je bilo v proračunih 2017 in 2018 predvidenih največ 
60.000 €, skupaj torej 360.000. 

Skupna vsota predvidenih porabljenih sredstev po izteku glasovanja v 31 
izbranih projektih pa bo 340.140 €. 

Porabljenih bo torej predvidoma 95% sredstev, za kar gre zahvala predvsem 
občankam in občanom, ki so prijavljali tako večje (do 25.000 €) kot tudi 
manjše (nad 5.000 €) pobude.



Normativna podlaga za Mojo 
pobudo

- Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS št. 95/2009)

- statut občine - splošna določba o vključevanju javnosti v postopke odločanja

- poslovnik občinskega sveta: - ureditev Moje pobude v poglavju o postopku 
sprejemanja občinskega proračuna

- ureditev Moje pobude kot pristojnost delovnega telesa občinskega sveta ali 
župana

- pravilnik župana o postopku izvedbe Moje pobude



Nadgradnja
- Statut Občine Ajdovščina

- Mladi (7. območje)

- Pričakovanja 2019, 2020



www.ajdovscina.si/mojapobuda/


