PROJEKT ZA UVEDBO IN IZVEDBO PARTICIPATIVNEGA
PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2018
1. KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi
porabi sodelujejo pri odločanju prebivalke in prebivalci občine, ki sami določijo, katere
investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja
v svoji občini.
Vsaka prebivalka in vsak prebivalec občine ima namreč priložnost, ne le sodelovati pri
odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč
lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje. Predloge za izvedbo
nato dokončno pripravi Uprava Mestne občine Nova Gorica, ki je tudi odgovorna za njihovo
uspešno izvedbo.
S tem, ko prebivalci sodelujejo pri odločanju o tem, kateri projekti naj se izvedejo in kateri ne,
se izboljša učinkovitost porabe skupnih sredstev z namenom čim boljšega zadovoljevanja
potreb občanov.

Prednosti participativnega proračuna

Raziskave učinkov participativnega proračuna kažejo boljše rezultate tam, kjer je delež
mestnega proračuna, glede uporabe katerega sodelujejo pri odločanju prebivalci večji. Bolj
kot je proces vključujoč in demokratičen, boljši so rezultati za mesto.
Tako Svetovna Banka kot Združeni Narodi so prišli do zaključkov, da soodločanje o porabi
proračunskih sredstev:
-

zelo omeji korupcijo in vpliv škodljivih interesov na izbiro investicijskih prioritet,
bistveno dviguje kvaliteto življenja v mestu,
znižuje socialne in razvojne razlike med različnimi predeli skupnosti,
pospešuje gospodarsko rast.

2. ZAKONSKA PODLAGA

Slovenska zakonodaja instituta participativnega proračuna še ne pozna. V skladu z Zakonom
o lokalni samoupravi je sprejemanje proračuna v pristojnosti občinskih svetov.
Mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica so se z jasno
izraženo politično podporo participativnemu proračunu in z aktivno udeležbo v postopku
potrditve projektnih predlogov preko svojih predstavnikov v županovi komisiji izkazali
namero, da bodo pri sprejemanju proračuna upoštevali izraženo voljo občanov. To pa je v

skladu z zakonom, ki dovoljuje svetnicam in svetnikom uporabo kakršnekoli metode pri
sprejemanju proračuna.

3. KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
Pri participativnem proračunu se sredstva razporejajo iz investicijskega dela občinskega
proračuna. Predlagan delež se bo za določeno proračunsko obdobje določal na podlagi
usklajevanja med upravo in mestnim svetom.
V proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 je za participativni proračun
namenjenih 250.000,00 EUR.
Sredstva iz participativnega proračuna se bodo delila med posamezna območja na podlagi
razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov v krajevni skupnosti oziroma na območju ter
oddaljenosti krajevne skupnosti oziroma območja od središča mesta.

Območje

Višina sredstev na leto

Nova Gorica, Rožna dolina, Solkan,
Kromberk

70.000,00 €

Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske
Ravne

45.000,00 €

Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve

45.000,00 €

Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina

45.000,00 €

Ozeljan, Šempas, Osek

45.000,00 €
SKUPAJ
250.000,00 €

Obrazložitev delitve sredstev:
Pri delitvi sredstev participativnega proračuna smo upoštevali sledeče kriterije:
-

razpršenost prebivalstva,
število zaselkov v krajevni skupnosti oziroma na območju,
oddaljenost krajevne skupnosti oziroma območja od središča mesta

V primeru, da bi sredstva delili zgolj na osnovi števila prebivalcev, bi KS Nova Gorica, Rožna
Dolina, Solkan in Kromberk prejele 65% vseh sredstev, vse ostale krajevne skupnosti pa
preostalih 35% sredstev. Glede na to, da se območje mesta in primestja že zdaj bolj vzdržuje
preko koncesije za vzdrževanje javnih površin in da bo urbano območje mesta deležno
sredstev iz naslova Trajnostne urbane strategije, se ta kriterij korigira z ostalimi tremi kriteriji.
Na ta način smo povišali sredstva ostalim območjem in tako odpravili razliko med mestom in
podeželjem.

4. OD PREDLOGA DO IZVEDBE
Občanke in občani projektne predloge oddajo na predvidenem obrazcu. Projektni predlogi
morajo biti podani ob upoštevanju predvidenih meril.
Za predstavitev tako participativnega proračuna kot postopka in same priprave projektnih
predlogov bo mestna uprava v mesecu maju in juniju 2017 izvedla delavnice.
Merila bodo podrobno predstavljena na delavnicah, v posebni brošuri, ki jo bodo prejela vsa
gospodinjstva v mestni občini, ter na spletni strani mestne občine. Dodatne informacije pa
bodo občankam in občanom na voljo po elektronski pošti na naslovu participativniproracun@nova-gorica.si.
Zbiranje predlogov za izvedbo investicij bo potekalo skladno z vnaprej določenim terminskim
planom. Vse predloge bo najprej pregledala in ovrednotila z vidika izvedljivosti uprava
Mestne občine Nova Gorica pod koordinacijo Kabineta župana ter jih v roku devetdesetih
(90) dni posredovala v dokončno presojo in potrditev komisiji, ki bo v roku štirinajst (14) dni
pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih (petih/5) območjih.
Na sedežih krajevnih skupnostih bo predvidoma v mesecu novembru izvedeno glasovanje,
na katerem bodo krajani odločali, katere projekte želijo prednostno izvesti v okviru
razpoložljivih sredstev. Izvedeno bo tudi predčasno glasovanje. Izglasovane projekte bo nato
uprava dala v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica. V primeru, da se
izglasovani projekt ne uspe realizirati v proračunskem letu 2018 se neporabljena sredstva za
zadevni projekt prenesejo v proračunu za leto 2019 za izvedbo in zaključitev le-tega.
Izglasovane in potrjene investicijske projekte bo občinska uprava dolžna upoštevati pri
razporejanju investicijskih sredstev in bo obenem odgovorna za njihovo realizacijo v
sodelovanju z občankami in občani in v skladu z zakonskimi določili ter po predpisanem
postopku javnega naročanja.

5. MERILA ZA OCENO PROJEKTNIH PREDLOGOV
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:
-

prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MONG;

-

bo izveden bo na območju mestne občine;

-

še ni bil (so)financiran s strani MONG;

-

ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih;

-

je umeščen v enega od 5 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta:
Območje 1: Nova Gorica, Rožna dolina, Solkan, Kromberk
Območje 2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne
Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve
Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina

Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek
-

je finančno ovrednoten do 20.000 EUR z vključenim DDV-jem.

Poleg zgornjih meril pa mora predlog izpolnjevati tudi naslednja pogoja, vezana na
predlagatelje:


Predlagatelji projektnih predlogov so lahko prebivalci/prebivalke ali skupine
Prebivalcev/prebivalk s stalnim in začasnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica,
ki imajo na dan oddaje projektnega predloga dopolnjenih 15 let.



Projektni predlogi morajo biti oddani na predvidenem obrazcu do roka za oddajo
predlogov, in sicer do 24.00 ure po elektronski pošti na naslov participativniproracun@nova-gorica.si ali po pošti na naslov:
Mestna občina Nova Gorica
Projektna pisarna – Participativni proračun
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Prejete projektne predloge pregleda in s predlagatelji po potrebi uskladi uprava MONG ter
pripravi mnenje za komisijo, ki sprejme odločitev glede uvrstitve projektnega predloga na
glasovalno listo.

Naloge uprave MONG so predvsem:
-

preveri administrativno popolnost prispelih projektnih predlogov,
preveri izpolnjevanje pogojev za upravičenost projektnih predlogov,
projektni predlogi, ki so administrativno popolni in izpolnjujejo pogoje za upravičenost
oceni z vidika meril in po potrebi od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila,
pregleda dopolnitve projektnih predlogov in pripravi poročilo.

Naloge županove komisije so predvsem:
-

pregleda in potrdi poročilo pripravljeno s strani uprave MONG o vseh prispelih
projektnih predlogih,
pripravi končno poročilo s seznamom projektnih predlogov za na glasovnice
posameznega območja.

6. KDO LAHKO SODELUJE?
Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini
Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let.

7. KAKO LAHKO SODELUJEM?
Sodelujete lahko bodisi kot predlagatelj bodisi kot glasovalec ali pa v obeh vlogah. V
primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem
obrazcu (glej odstavek »Kako oddam svoj predlog?), če pa želite za določen predlog
zgolj glasovati, svoj glas oddate na predčasnem glasovanju ali na uradnem
glasovanju na sedežu vaše Krajevne skupnosti.

8. KAKO ODDAM SVOJ PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu do roka za
oddajo predlogov, in sicer do 24.00 ure po elektronski pošti na naslov participativniproracun@nova-gorica.si ali po navadni pošti na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Projektna pisarna – Participativni proračun, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
Obrazec dobite v Projektni pisarni mestne občine (1. nadstr., soba 26/1), na spletni
strani mestne občine, na naslovu ter na sedežu Krajevne skupnosti.
V okenca pod zavihek Predlagatelj-i vnesite zahtevane podatke: ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča in kontakt (e-pošta in telefon).
Pod zavihek Območje izvedbe projekta v levem pravokotniku označite območje, na
katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno območje.
Pod Naziv - ime projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga predlagate, npr.
»Obnova igral«. Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.
V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in razumljivo odgovorite na
podana vprašanja (Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda
naslavlja? Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo
zgodilo? Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati?
Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?).
Pri tem upoštevajte merila, opisana v pozivu (npr. da predlog v preteklosti ni bil
financiran s strani mestne občine, da je takšne narave, da bo njegova izvajalka
lahko mestna občina in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti).
V okencu pod zavihkom Približno finančno ovrednotenje projektnega predloga
navedite predviden znesek za realizacijo projekta. Oddate lahko več predlogov.
(Priloga: Obrazec za zbiranje projektnih predlogov)

9. PRAVILA IN POTEK GLASOVANJA
Glasovanje o participativnem proračunu poteka na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.
Obvestilo o glasovanju v zvezi s participativnem proračunu izda župan, ki tudi imenuje volilne
komisije med člani svetov KS, da ne bi prihajalo do nepotrebnih dodatnih stroškov v zvezi s
povračili stroškov za delo na glasovanju.
Obvestila krajanom o izvedbi participativnega proračuna se objavi na krajevno običajen
način, na spletni strani MONG vsaj 14 dni pred glasovanjem ter z obvestilom po
gospodinjstvih.
Glasovanje o participativnem proračunu poteka predvidoma v nedeljo 12.11.2017 ali
19.11.2017 med 8.00 uro in 12.00 uro ter med 15.00 uro in 19.00 uro. Izvedeno bo tudi
predčasno glasovanje na sredo en teden pred rednim glasovanjem.
Za potrebe glasovanja se bo vzpostavila evidenca udeležencev. Volivec lahko glasuje samo v
svojem imenu.

10.

DODATNA POJASNILA

Za kakršna koli dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom, nas lahko kontaktirate po
elektronski pošti na naslov participativni-proracun@nova-gorica.si.
Vprašanje nam lahko posredujete tudi preko spodnjega obrazca.

Ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Vprašanje

