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48.a člen 

Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev,  
namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih  
projektih občina izvede posvetovanja s prebivalci najkasneje do predložitve 
proračuna občinskemu svetu v sprejem.

PP V zakonu o lokalni samouPraVi



kaJ JE ParTiCiPaTorni ProraČun?

Participatorni proračun (PP) je mehanizem vključevanja občanov v 
odločanje o porabi dela proračunskih sredstev.  Namen participatornega 
proračuna je vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani 
in prenesti del odločanja neposredno na skupnost. S participatornim 
proračunom lahko prebivalci občine, mestne četrti ali pa krajevne 
skupnosti sami prepoznavajo probleme, predlagajo rešitve in potem 
med podanimi predlogi tudi sami izbirajo.

Participatorni proračun pa je tudi mehanizem družbene pedagogike, 
torej prostor učenja, kjer se lahko občani učijo skozi delovanje. Skozi 
udeležbo v PP občani pridobijo veščine in znanja glede upravnih 
postopkov, pravnih omejitev, omejenih sredstev. Občani se naučijo 
tudi prevzeti odgovornost za svoje odločitve. 



razŠirJEnosT ParTiCiPaTornEGa ProraČuna Po sVETu



zakaJ ParTiCiPaTorni ProraČun?

Pogovor z akterji v občinah v Sloveniji kaže, da je večina občin pričela z uvedbo 
participatornega proračuna iz deontoloških vzrokov, torej ker meni, da je to prav. 
Obstajajo pa tudi praktični argumenti za uvajanje participatornega proračuna.

V skoraj 30 letih obstoja participatornega proračuna so velike organizacije kot 
so Svetovna bank, Organizacija združenih narodov, pa tudi večje število Univerz 
in posamičnih raziskovalcev in dodobra preučile in identificirale učinke izvajanja 
participatornega proračuna. Ugotavljajo, da PP prinaša: 

•	 povečanje učinkovitosti porabe sredstev,
•	 hitrejšo gospodarska rast,
•	 bolj enakomeren razvoj občin,
•	 zmanjšanje socialnih razlik,
•	 večje identificiranje z in boljše ravnanje z infrastrukturo,
•	 povečanje zaupanja v demokratične postopke,
•	 povečanje aktivacije prebivalcev,

•	 v določenih pogojih celo več pobranih davkov.



oblikE ParTiCiPaTornEGa ProraČuna V EVroPi
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DVE VEJi ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

16.5.2017
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In the confrontation between the TWO MAIN APPROACHES TO 
DECISION-MAKING in participatory processes

The first is growing fast, because is intended to produce more 
responsibilization of social actors, while the consultative methods need to be 

associated with a structure of accountability and feedbacks. So, apparently the 
consultative are more “controllable” and generate less loss of power, but 

practically they cost much more and guarantee much less positive effects.

VS

Increasing quality and demodiversity through “variable 
geometries” and “hybrid multichannel structures”
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naČEla ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

1. Dolgoročnost
 Participatorni proračun mora biti ponavljan postopek. 

Samo enkratna izvedba še ni participatorni proračun.

2. Transparentnost
 Vsi postopki v participatornem proračunu morajo biti 

javnosti znani. Vsak postopek in kriterij mora biti vnaprej 
javno objavljen in dostopen. Vsak korak v postopku mora 
biti viden in razumljiv. Le tako se bo gradilo zaupanje med 
občani in občino.

3. Vključenost
 PP deluje najbolje, kadar se v postopke vključijo vse družbene 

skupine, tako mladi kot stari, tako moški kot ženske, tako 
revni kot bogati. Praksa kaže, da najboljše rezultate prinašajo 
tiste izvedbe, ki jim uspe dosči najširšo udeležbo. 

4. Dostopnost informacij
 Za boljšo udeležbo in bolj konstruktivne predloge je 

pomembno, da so občanom na voljo potrebne informacije o 
svojem življenjskem okolju, ki so relevantne za oblikovanje 
predlogov. 

5. Deliberativnost
 Kot posebej pomembno se kaže, da se občani o predlogih 

pogovarjajo med sabo, ne le z občino. 

6. smiselna področja
 Pomembno je, da se geografska območja v PP smiselno 

osnujejo iz ozira na to, da se ne spodbuja antagonizmov 
med prebivalci.

7. Vpetost v skupnost
 Pomembno je, da postopek omogoča izražanje volje 

skupnosti, hkrati pa to skupnost soustvarja in se nanjo tudi 
odziva in prilagaja.

8. zanesljivost
 Projekte za katere se občani odločijo je potrebno zanesljivo 

tudi izvesti, zato je pomembno, da se nastavijo pravilni 
kriteriji za oddajo predlogov, ti pa so primerno strokovno 
obdelani. Izguba zaupanja zaradi neizvedbe bo zelo otežila 
vse prihodnje poskuse pridobivanja zaupanja krajanov.

PP je dobro razumeti kot orodje občanov 
in ne orodje občine.



izVaJanJE ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

Participatorni proračun se lahko lansira z odločitvijo župana ali s sklepom občinskega sveta. En cikel traja tipično dve leti. 
Cikli se med sabo prekrivajo, saj se hkrati ko se izvajajo izbrani projekti že zbiajo predlogi za naslednje proračunsko obdobje.

Celoten cikel se izvaja v štirih fazah:

MARIBOR IMA PARTICIPATORNI PRORAČUN!



izVaJanJE ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

1. zbiranJE PrEDloGoV

Pred začetkom je potrebno je določiti kriterije, način oddaje, način zbiranja predlogov, 
način objavljanja predlogov, časovni okvir za oddajo predlogov

Informiranost občanov je zelo pomembna. Kot učinkovita se izkaže nenaslovljena pošta.

Možnosti je mnogo: osebno na sedežu občine, po pošti, po elektronski pošti, preko 
spletnega obrazca, preko spletne aplikacije, ...

Pomembno je, da se glede predlogov odvije debata v skupnosti. Lahko jih organizira 
občina, lahko tudi ožji deli občine, lahko tudi občani sami.

DoloČiTEV robniH kriTEriJEV

obVEŠČanJE obČanoV

naČini zbiranJa PrEDloGoV

JaVni PosVETi



PrimEr kriTEriJEV

Predlog mora upoštevati naslenje kriterije:

•	 obrazec mora vsebovati samo en predlog,
•	 predlog mora biti omejen na območje na katero se PP nanaša,
•	 izvedba mora biti v pristojnosti Občine,
•	 predlog ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali urbanističnimi akti,
•	 predlog mora biti izvedljiv v predvidenem proračunskem obdobju,
•	 predlog ne sme biti navzkriž z že sprejetim planom investicij,
•	 predlog ne sme biti cenejši ali dražji od nekega zneska.



izVaJanJE ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

2. VrEDnoTEnJE

Precejšen delež prejetih predlogov se bo na tej stopnji izločil, ker le ti ne bodo ustrezali 
kriterijem, ki so bili vnaprej postavljeni. Pomembna je povratna informacija.

Zna se zgoditi, da bodo prišli enaki ali zelo podobni predlogi, ti se na tej stopnji združijo.

Projekte, ki so ostali po prejšnjih korakih se finančno ovrednoti. Tu ni potrebna absolutna 
natančnost, vendar ni dobro če pride do večjih zmot.

Vzdržuje se kontakt z predlagatelji. Lahko se jih pozove k dopolnitvam , prilagoditvam ali 
prosi za bolj podrobno razlago predlogov.

izloČEVanJE

zDruŽEVanJE

FinanČno VrEDnoTEnJE

nE Pozabimo!  obČani boDo PrEsoJali o smisElnosTi PrEDloGoV.

VklJuČEVanJE obČanoV



izVaJanJE ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

3. GlasoVanJE

Kdo lahko glasuje se odloči pobljubno (naprimer starostna meja, stalno ali začasno 
prebivališče, etc). Tudi način glasovanja je lahko pobljuben. Glasovanje podobno volitvam 
v Sloveniji daje dobre rezultate.

Pred glasovanjem je smiselno občane še enkrat povabiti k glasovanju. Prejmejo naj tudi 
seznam predlogov, ki bodo predmet glasovanja.

Rezultate glasovanja vključno s tem koliko glasov je prejel kakšen predlog je pomembno 
javno objaviti. Predlagatelje zmagovalnih projektov je smiselno o tem obvestiti in jih 
povabiti k nadaljnem sodelovanju pri izvedbi projektov.

kriTEriJi GlasoVanJa

obVEŠČanJE obČanoV

rEzulTaTE Čim PrEJ JaVno obJaViTi



GlasoVanJE
PREDMET GLASOVANJA: REZULTAT GLASOVANJA:



izVaJanJE ParTiCiPaTornEGa ProraČuna

4. izVEDba

Projekte, ki so bili izglasovani se umesti v proračun na enak način kot tudi siceršnje 
projekte občine. V razlagalnem delu proračuna pa naj se ti projekti posebej navedejo in 
naj bo razvidno, da so del participatornega proračuna, kaj vsebujejo in koliko sredstev je 
predvideno.

Tudi v fazi izvajanja je vredno nadaljevati komunikacijo s predlagatelji in jih vključiti v 
izvedbo, če za to izkažejo interes. Zgodi se, da se okoli projektov organizira skupnost in jih 
celo dofinancira ali prispeva z lastnim delom.

Za izgradnju zaupanja občanov je zelo pomembno, da so projekti zagotovo tudi izvedeni, 
tudi v primeru, ko so se strokovne službe zmotile pri oceni stroškov ali zaradi kakšnih 
drugih okoliščin. Občani so hitro razočarani ob prelomljenih obljubah in tega hitro ne 
pozabijo.

umEsTiTEV izbraniH ProJEkToV V ProraČun

VklJuČEVanJE obČanoV

izVEDba mora biTi zaGoToVlJEna



mehanično izvajanje ne dosega nujno tudi namena participatornega proračuna.

Cilj dobre izvedbe je ustvariti t.i. pozitivno spiralo.

kaJ JE PoziTiVna sPirala?
- Stalno povečevanje zaupanja med organi občine in občani
- Stalno povečevanje angažmaja prebivalcev
- Povečevanje znanja in kompetenc prebivalcev
- Vedno bolj transparentna in vključujoča občinska uprava
- Razvijanje in prilagajanje tudi PP samega glede na želje in potrebe prebivalcev

EValViranJE in razVoJ PP



EValViranJE in razVoJ PP

ParTiCiPaTorni ProraČun JE miŠlJEn koT ProCEs, ki sE sPrEminJa

Smiselno je predvideti mehanizme evalvacije. Koristen je posvet z najaktivnejšimi 
krajani ali pa odprt posvet. Slišati se morajo pripombe, pomisleki ali predlogi za razvoj 
mehanizma ki pridejo s strani krajanov.

Občani bodo skozi PP pridobivali znanja in kompetence, povečal pa se bo tudi interes za 
angažma in sodelovanje v občini, občutek za skupnost in pripadnost. Postali bodo bolj 
občutljivi do ravnanja s skupnimi površinami. PP naj se odziva na te spremembe.

Občina si lahko zastavi tudi specifične cilje, ki jih želi zasledovati. To je lahko marsikaj, 
čim večja udeležba pri oddaji predlogov ali pri glasovanju, čim bolj dodelani predlogi, 
reprezentativna vključenost vseh slojev prebivalstva ali pa kaj drugega. Pomembno je, da 
se nastavijo kazalniki, ki bodo lahko merili uspešnost doseganja teh ciljev.

obČani so CEnTEr PP

anGaŽma obČanoV bo EVolViral

sPrEmlJanJE zasTaVlJEniH CilJEV



EValViranJE in razVoJ PP

PriČakoVan razVoJ PP GlEDE uDElEŽbE

1. cikel 2. cikel 3. cikel 4. cikel

z = r - P 
zadovoljstvo je rezultati minus pričakovanja.


