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SKLEP
O
SEZNANITVI
S
POSTOPKOM
PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 2018 in 2019

IZVEDBE

PRAVNA PODLAGA:




18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18),
Odlok o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2018 (Uradno glasilo občine RenčeVogrsko, št. 2/2018)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18)

PREDLAGATELJ:
Župan, občinska uprava
PRIPRAVLJALEC:
Občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet je letos marca sprejel predlog proračuna za leto 2018 v katerem so bila
načrtovana tudi sredstva za izvedbo Participativnega proračuna. Načrtovano je bilo za:
KS Buk-VD – 15.821,46 €
KS Renče – 27.563,94 €
KS Vogrsko – 11.508,50 €
17. aprila letos je državni zbor sprejel spremembo Zakona o lokalni samoupravi in v enem od
členov ureja tudi Participativni proračun in sicer, da občine lahko v postopku priprave predloga
proračuna določijo višino sredstev za Participativni proračun, vendar mora biti pred sprejemom
proračuna izveden posvet z občani. Kar dejansko pomeni, da če želimo izvesti Participativni
proračun tudi v letu 2019, potem moramo že letos izvesti vse postopke, torej zbrati predloge
od občanov in izvesti glasovanje. Mnenja smo, da se Participativni proračun mora nadaljevati
tudi v naslednja leta, zato smo se odločili, da za letošnja sredstva iz proračuna 2018 izvedemo
Participativni proračun v nekoliko drugačni obliki. Predloge projektov so tokrat predlagale KS.
Odločitev o tem kateri od njih naj se letos tudi izvede, pa bodo odločili krajani na glasovanju.
S tem bomo občane pripravili na to, kako se bo izvajal Participativni proračun za leto 2019, ko
bodo oni sami, dajali predloge za projekte. KS so ravno zato pripravile svoje predloge na
obrazcih, ki jih bodo občani izpolnjevali. S postopki za izvedbo Participativnega proračuna za
leto 2019 bi začeli jeseni. Tako se bo lahko izglasovane projekte vneslo v Predlog proračuna
za leto 2019.
Podrobnejše poročilo o zaključku izvedbe Participativnega proračuna za leto 2018 boste
prejeli na septembrski seji. Takrat boste prejeli tudi več podatkov o izvajanju Participativnega
proračuna za leto 2019.
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RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Občinski svet je sprejel predlog Proračuna za leto 2018, v katerem so bila rezervirana sredstva
za izvedbo participativnega proračuna. Sredstva so bila načrtovana pri proračunskih
uporabnikih KS Vogrsko, KS Bukovica-Volčja – Draga in KS Renče v skupni višini 54.894 €.
OCENA STANJA:
Trenutno je v Sloveniji manj kot deset občin izvedlo participativni proračun, a zanimanje občin
za ta način sodelovanja občanov narašča.
CILJI IN NAČELA:
Vključiti občane v odločanje o porabi proračunskega denarja.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančne posledice v letu 2018 bodo v okviru razpoložljivih sredstev v sprejetem proračunu za
participativni proračun. Za leto 2019 predlagamo sredstva v okviru višine sredstev letošnjega
proračuna in sicer:
KS Vogrsko – 11.500 €
KS Bukovica – Volčja Draga – 15.800 €
KS Renče – 27.500 €

Pripravila:
Beti Čufer
Direktorica Občinske uprave
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Predlog akta:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ________ seji
dne _________sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Renče – Vogrsko se je seznanil s Poročilom o izvajanju participativnega
proračuna za leto 2018

2.
Občinski svet se strinja s predlogom, da se v letošnjem letu začne s postopki za izvedbo
participativnega proračuna za leto 2019, v okviru enakih sredstev kot za leto 2018.

Številka:
Bukovica:
Aleš Bucik
župan

