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KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega
denarja tako, da pri določanju o njegovi porabi sodelujete občanke in občani, ki sami določite, katere naložbe so v lokalni skupnosti
najbolj nujne in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja
v naši občini.
Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri
odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti tudi
izvajali.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
V proračunu Občine Krško za

leto 2020 je za participativni proračun predvidenih140.000 evrov.
Sredstva iz participativnega proračuna bodo proporcionalno
razdeljena med posamezna območja:
Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

do 20.000 €

Območje 2: KS Dolenja vas,
KS Spodnji Stari Grad - Sp. Libna, KS Zdole

do 20.000 €

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

do 20.000 €

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

do 20.000 €

Območje 5: KS Krško

do 20.000 €

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

do 20.000 €

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem,
KS Krško polje

do 20.000 €

Od predloga ...

1. Predlog

2. Pregled predlogov

Občanke in občani projektne
predloge oddajo na obrazcu
na spletni strani Občine Krško
ali v prostorih KS oz. v sprejemni
pisarni Občine Krško med 15. 3.
in 15. 4. 2019.

Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili do maja pregledala
občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji.

5. Potrditev izglasovanih
projektov
Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu
svetu Občine Krško za proračunsko leto 2020.

... do izvedbe

3. Presoja in priprava
seznama projektov

4. Glasovanje

Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov
po posameznih območjih.

Glasovanje bo potekalo na
sedežu KS znotraj območja ali
na spletni strani Občine Krško
med 5. 6. in 12. 6. 2019.

6. Izvedba
Izglasovane in potrjene projekte bo občinska uprava izvedla
v proračunskem letu 2020.

POGOJI ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško.

2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju
in gradnja skupnosti.

3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko
Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru
zagotovljenih sredstev.

•

•

•

4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
• Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine
tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja
naloge, s katerimi ureja področje gospodarstva, turizma in kmetijstva.
Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje
raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja.
Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo
ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.

5. Izveden bo na območju občine.

6. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna
Občine Krško.

7. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih
skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna
finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo
iz razpisov s strani Občine Krško.
8. Je finančno ovrednoten med 2.000 in 5.000 EUR
z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj
posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR z DDV za predloge, ki
v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne
skupnosti znotraj enega območja.
9. Je umeščen v enega od 7 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta.

KDO LAHKO SODELUJE?
1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina
občank/občanov s stalnim bivališčem v občini
Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.

2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga
predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne
kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot
oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine,
lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa
največ v dveh skupinah predlagateljev.

KAKO PRIPRAVIM SVOJ PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlogi morajo biti oddani na obrazcu, ki ga lahko dobite
v sprejemni pisarni občine, na spletni strani občine ali na sedežu
posamezne krajevne skupnosti.
Pomembno:
Območje izvedbe projekta: označite lahko le eno območje, na katerega se nanaša vaš projektni predlog
Naslov projektnega predloga: ime projekta, ki ga predlagate, naj
bo kratko in naj odraža bistvo predloga
Opis projektnega predloga: čim bolj jasno in razumljivo opišite
predlog:
• Kaj predlagate?
• Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
• Kako naj bi bil izveden?
• Cilj projekta
Ocena stroškov izvedbe: vpišite skupni znesek in pa višino posameznih postavk

PRIMER IZPOLNJENEGA OBRAZCA
PREDLOG PROJEKTA
Naziv oziroma ime predloga projekta*
Območje izvedbe*

Ureditev počivališča ob večnamenski poti

Dolenja vas

Skladnost z nalogami občine*

x

Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru 		
svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gospo		
darstva, turizma in kmetijstva.
Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne,
kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred 		
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih 		
dejavnosti varstva okolja.
Izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, 		
parkov, trgov in drugih javnih površin.
Drugo
Ureditev počivališča ob večnamenski poti z urbano opremo

Kratek opis predloga*
V opisu skušajte na kratko podati odgovore na naslednja vprašanja:
1. Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?
2. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?
3. Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati?
4. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
5. Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?
6. Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?
Podrobnejši opis*:

Omenjena pot je dobro obiskana, nima pa nujno potrebne urbane
opreme. Predlagamo ureditev dveh tlakovanih otočkov s klopjo,
košem za smeti in stojalom za kolesa.

FINANČNO OVREDNOTENJE
Prosimo, da projektni predlog tudi finančno ovrednotite in vrednotenje razdelite po
ključnih postavkah.
Razdelitev vseh stroškov
po ključnih postavkah*

2 x 15m2 tlakovanja
zazelenitev plošč
2 x koši za smeti
2 x klop			
2 x stojala za kolesa

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov
predloga projekta skupaj*

2.600,00
80,00
600,00
1.300,00
200,00

4.780,00 EUR

PREDLAGATELJ-I
Ime in priimek predlagatelja*
Tine Pograjc		
Naslov predlagatelja (pošta)*
Dolenja vas		
Telefonska številka predlagatelja*
050 123 456			

Naslov predlagatelja (ulica in hišna številka)*
Zali log 9
Elektronska pošta predlagatelja *
tine.pograjc23@gmail.com
Ime in priimek sopredlagateljev*
Anica Pograjc

KAKO ODDAM SVOJ PROJEKTNI PREDLOG?
Predlogatelji lahko svoj predlog oddajo
• na spletni strani Občine Krško najkasneje do
15. aprila 2019
• ali po navadni pošti na naslov:
Občina Krško
			
CKŽ 14
			
8270 Krško
			S pripisom: Participativni proračun - predlog

GLASOVANJE
Glasovanje bo potekalo na sedežih KS znotraj
območja 5. 6. in 12. 6. 2019 ali na spletni strani
Občine Krško v času od 5. 6. do 12. 6. 2019.

Kontakt za dodatna pojasnila:
moj.projekt@krsko.si

moj.projekt@krsko.si
www.krsko.si
Krško, marec 2019

