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KAJ JE 
PARTICIPATIVNI 

PRORAČUN?

NAGOVOR
ŽUPANJE

Participativni proračun je način razporejanja 
dela proračunskih sredstev tako, da o njegovi 
porabi neposredno odločajo izključno 
občanke in občani. Občankam in občanom 
je tako omogočeno, da sami odločijo, kateri 
projekti so najnujnejši in bi največ prispevali 
k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

NAMEN

POSTOPEK

CILJ

projekta je zviševati kakovost življenja občank
in občanov ter krepiti družbeno participacijo z njihovo 
vključenostjo pri sooblikovanju občinskega proračuna.

poziva je pridobiti projektne predloge za celotno 
območje občine, ki bodo podani občankam 
in občanom na glasovanje. Projektni predlogi z največ 
prejetimi glasovi bodo uvrščeni v proračun za izvedbo 
v letu 2021 oz. 2022. Skupna višina sredstev 
za izvedbo participativnega proračuna je 150.000 
evrov z vključenim DDV.

Drage občanke in občani.

Živimo v času velikih sprememb, ki vsakodnevno 
vplivajo na naša življenja. Če kdaj, je ravno  
sedaj čas, da mladi in starejši stopimo skupaj, 
se povežemo, strnemo ideje ter jih izpeljemo  
v dobro skupnosti. Želim, da prav vsakdo  
izmed nas so-kreira občino, v kateri želi živeti.  
Prepričana sem, da bo to dobro tudi za ostale. 

Z namenom, da se poistovetite s svojimi predlogi, 
smo si za naslednje obdobje zadali nov način 
vašega vključevanja v procese priprave 
proračuna občine in s tem tudi v sprejemanje 
odločitev o razporeditvi dela proračunskih sredstev, 
oziroma tako imenovan participativni proračun. 

S participativnim proračunom imate možnost in 
priložnost predlagati, kaj si želite, da bi se v naši 
občini uresničilo. S svojim predlogom lahko aktivno 
vplivate na spremembe, ki bodo pripomogle 
k boljšemu življenju. Če predlogov nimate, 
lahko glasujete in podprete tiste projekte, 
ki se vam zdijo najpomembnejši. 

Ker si res želimo, da bi bili vaši odlični predlogi 
slišani in tudi uslišani, bomo v proračunih za leti 
2021 in 2022 za njihovo izvedbo namenili 
75.000 EUR vsako leto. Finančna vrednost 
posameznega projekta, ki ga občanke in občani 
lahko predlagate, naj bo v vrednosti  
med 2.000 EUR in 15.000 EUR,  
z vsemi stroški in upoštevanim DDV.

Vesela bom, če se povabilu odzovete čim širše. 
Razmislite, česa si želite, kaj potrebujete 
in to predlagajte, nato pa bomo občanke in občani 
o tem glasovali. Najpomembnejše projekte za širši 
krog ljudi bomo na občini, seveda s pomočjo 
in aktivno vlogo predlagateljev, tudi izvedli. 
Trudili se bomo, da bomo pri tem čim bolj 
transparentni in da vam bomo ves čas nudili  
vse potrebne informacije v zvezi s projektom
MOJ PREDLOG ZA MOJ KRAJ. 

Veselim se vašega sodelovanja,

Polona Kambič, županja
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Občanke in občani oddate svoje projektne predloge,  
pri katerih gre za manjše projekte (naložbe, mehke  
vsebine). Pri predlogih izhajate iz potreb vašega okolja. 
Finančna vrednost predloga projekta je v višini med 
2.000 EUR in 15.000 EUR z upoštevanim DDV. 
V navedeni vrednosti morajo biti čim bolj realno 
upoštevani vsi stroški, potrebni za celovito 
izvedbo projekta:
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Participativni proračun je način razporejanja 
dela proračunskih sredstev tako, da o njegovi 
porabi neposredno odločajo izključno 
občanke in občani. Občankam in občanom 
je tako omogočeno, da sami odločijo, kateri 
projekti so najnujnejši in bi največ prispevali 
k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Za namen participativnega proračuna 
bo v letih 2021 in 2022 namenjenih

Projektni predlogi morajo:

po 75.000 EUR vsako leto.

do 21. oktobra 2020

Projektne predloge je potrebno oddati na predpisanem obrazcu,
ki je dostopen na spletni strani občine www.semic.si in v tajništvu.

• morebitna potrebna dokumentacija;

• vsi stroški same izvedbe, gradnje;
• nakup opreme, blaga;
• izobraževanja, pedavanja;

...

• pridobitev zemljišča: strošek nakupa zemljišča  
ali strošek stavbe pravice ali strošek služnosti  
(upoštevati, na kakšen način je lastnik zemljišča 
pripravljen občini podeliti pravico graditi);

1

• do vključno 21. 10. 2020 do polnoči prispeti  
po elektronski pošti na naslov obcina@semic.si;

• ali do vključno 21. 10. 2020 biti oddani na pošti  
in poslani na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič; 

• ali do vključno 21. 10. 2020 do 16. ure dostavljeni 
osebno na občino.

Projektne predloge lahko odda vsak občan 
ali občanka s stalnim prebivališčem v Občini Semič, 
ki do dne oddaje predloga dopolni 15 let.
Projektne predloge lahko odda tudi skupina občanov 
oziroma občank. Predlagatelj projektnega predloga 
ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, 
ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena 
v poslovodstvu izvajalca).

POGOJI 
ZA UPRAVIČENOST 

PROJEKTOV 
ZA UVRSTITEV 

NA GLASOVALNO LISTO

Projektni predlog bo upravičen za uvrstitev na glasovanje, 
če bo izpolnjeval naslednje pogoje:
• Prispeva k uresničevanju javnega interesa  

na območju Občine Semič.
• Prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
• Izvedba mora biti v pristojnosti Občine Semič.
• Izveden bo na območju Občine Semič, na zemljiščih v njeni lasti  

oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra. 
• V kolikor je predvideno zemljišče za izvedbo v zasebni lasti,  

je obvezna priloga predloga projekta tudi soglasje lastnika  
zemljišča za podelitev pravice graditi na tem zemljišču.

• Je skladen s prostorskimi akti občine. 
• Ni v nasprotju s področnimi predpisi.
• Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

• Ni še uvrščen v načrt občinskih vlaganj in ne ustreza pogojem za 
nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz 
razpisov s strani Občine Semič.

• Je finančno ovrednoten med 2.000 EUR in 15.000 EUR z upoštevanim DDV.
• Predlagatelj projektnega predloga je posamezni občan/občanka  

ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Semič,  
ki do dne oddaje predloga dopolni 15 let.

• Predlagatelj projektnega predloga ne sme nastopati kot izvajalec  
(ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba,  
udeležena v poslovodstvu izvajalca).

• Projektni predlog je oddan na predpisanem obrazcu.

Vsi prejeti projektni predlogi bodo zajeti v preglednico 
in javno objavljeni na spletni strani občine www.semic.si .

prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr.: zraka, tal, vodnih virov, virov 
pitne vode, odlaganja odpadkov - koši za smeti, ekološki otoki, …);
ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije (igrala, posodobitve  
obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, …);
prispeva k urejenosti naselij (oporni zidovi, parkirišča, zelenice, 
parki, različne ureditve, …);
prispeva k večjemu vključevanju in povezovanju mladih v občini;
prispeva k medgeneracijskemu sodelovanju v občini;
prispeva k ustvarjanju pogojev za izobraževanje odraslih, 
pospeševanju raziskovalne, mladinske in društvene dejavnosti.

Projektni predlogi se bodo oddajali za naslednja 
območja v občini oziroma zaokrožene celote:

Rožni Dol, Pribišje, Gornje Laze, Potoki, 
Preloge, Brezje pri Rožnem Dolu, 
Hrib pri Rožnem Dolu

Stranska vas pri Semiču, 
Praprot, Krupa, Moverna vas, 
Vinji Vrh pri Semiču, Brstovec

Štrekljevec, Kal, 
Podreber, Omota

Osojnik, Brezova Reber, 
Maline pri Štrekljevcu

Črešnjevec  pri Semiču, 
Cerovec pri Črešnjevcu, 
Hrib pri Cerovcu, Krvavčji Vrh

Gradnik, Praproče, 
Sodji Vrh

Oskoršnica, Sovinek, naselje Semič, 
razen naslednjih ulic: Drganj Dol, Sadinja 
vas, Kot, Zgornje Gorenjce, Srednje 
Gorenjce, Spodnje Gorenjce, Gaber, 
Kolodvorska cesta,  K Tajčbirtu, Pod vrhom, 
Pod magistralo, Pod progo, Drage, 
Pod Primožem, Smuška cesta (hiš. št. 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 39)

Črmošnjice, Srednja vas, Mašelj, 
Komarna vas, Brezovica pri Črmošnjicah, 
Blatnik pri Črmošnjicah, Gaber 
pri Črmošnjicah, Sredgora, Planina

Vrčice, Sela pri Vrčicah, Nestoplja vas, 
Brezje pri Vinjem Vrhu, Starihov Vrh,  
Trebnji Vrh, Lipovec, Pugled in naslednje 
ulice naselja Semič: Drganj Dol, Sadinja 
vas, Kot, Zgornje Gorenjce, Srednje 
Gorenjce, Spodnje Gorenjce, Gaber, 
Kolodvorska cesta, K Tajčbirtu,
Pod vrhom, Pod magistralo, 
Pod progo, Drage, Pod Primožem, 
Smuška cesta (hiš. št. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 18, 19, 20, 24, 39)



Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov 
glasovanja bo komisija za izbor projektnih predlogov 
razvrstila izglasovane projektne predloge glede na število prejetih 
glasov ter jih potrdila kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva. 
Projektni predlogi se razvrstijo po vrsti tako, da si sledijo 
od tistega z največ prejetimi glasovi do tistega z najmanj 
prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih predlogov 
enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi 
za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, 
odloči komisija za izbor projektnih predlogov.

Financirana bo izvedba samo tistih projektov, ki bodo 
na glasovanju prejeli največje število glasov in bodo v okviru 
zagotovljenih sredstev do skupne višine 150.000 EUR z vključenim 
DDV za obe leti. Če bodo po tem ključu ostala nerazporejena 
sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje 
uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi 
še mogoče financirati.

Po izteku roka za oddajo projektnih predlogov se bo sestala 
Komisija za izbor projektnih predlogov participativnega 
proračuna, ki bo na osnovi pogojev preučila ustreznost 
posameznega projektnega predloga. Upoštevala bo tudi 
dejstvo, da le-ta ne more biti financiran preko javnih razpisov 
iz občinskega ali državnega proračuna. Izmed predlogov, 
ki bodo ustrezali predpisanim pogojem, bo izdelan seznam 
tistih projektnih predlogov, ki bodo uvrščeni na glasovanje.

Uradni rezultati glasovanja 
s seznamom izglasovanih projektov bodo objavljeni 
na spletni strani občine www.semic.si z navedbo 
leta izvedbe posameznega projekta.

Glasovanje bo potekalo za tiste projektne predloge, 
ki bodo ustrezali pogojem za upravičenost projektov 
in bodo uvrščeni na listo za glasovanje.

Vsak občan ali občanka, ki ima stalno 
prebivališče v Občini Semič in je na prvi dan 
glasovanja dopolnil 15 let ali več.

Od 9. do vključno 11. novembra 2020.

Glasovnico, ki bo dostopna na spletni strani 
občine ali v prostorih občinske uprave, vsak 
upravičenec lahko odda na naslednji način:

Veljavna bo samo glasovnica, ki bo izpolnjena 
v celoti, skladno z navodili, ki bodo navedena 
na glasovnici. Vsak občan ali občanka bo 
glasoval za 4 projektne predloge, navedene 
na glasovnici, vendar za vsako območje 
oz. skupnost le za en projektni predlog. 
Le v tem primeru bo glasovnica veljavna. 

V primeru, da bo potrjenih in na glasovanje 
uvrščenih manj projektnih predlogov, kot jih 
je mogoče financirati, se glasovanje ne bo 
izvedlo in bodo na seznam uvrščeni vsi 
sprejeti projektni predlogi, ki ustrezajo 
postavljenim pogojem.

osebno v prostorih občine vsak dan  
v navedenem terminu med 7.30 in 16. uro,
v hišni nabiralnik ob vhodu v občinsko stavbo, 
po elektronski pošti na naslov: obcina@semic.si
na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.

Na spletni strani občine www.semic.si  
bosta javno objavljena:

• seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni  
na glasovalno listo,

• seznam zavrnjenih projektnih predlogov  
z utemeljitvijo razloga za zavrnitev.
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Županja bo imenovala posebno komisijo 
za izbor projektnih predlogov v okviru 
participativnega proračuna.

NALOGE KOMISIJE 
ZA IZBOR PROJEKTNIH 

PREDLOGOV 
PARTICIPATIVNEGA 

PRORAČUNA

• Pregled prispelih projektnih predlogov in preveritev le-teh z vidika 
izpolnjevanja predpisanih pogojev in izvedljivosti projekta,

• priprava seznama projektov za uvrstitev na glasovalno listo,

• po izvedenem glasovanju: ugotovitev uradnih rezultatov glasovanja,

• priprava seznama projektov za izvedbo in uvrstitev  
le-teh v proračun. 

• priprava seznama zavrnjenih projektov z utemeljitvijo 
razloga za zavrnitev,



Tiskarna Bucik d.o.o.

KONTAKTNA 
OSEBA

Glede vseh vprašanj, vezanih na pripravo projektnih  
predlogov ali druge informacije, vezane na participativni  
proračun, se občanke in občani lahko obrnejo  
na strokovne službe občinske uprave.  

Mateja Kambič, direktorica občinske uprave 
tel. 07/35 65 360,  
e-naslov: obcina@semic.si

Občina Semič 
Štefanov trg 9 

SI-8333  Semič 
t: +386 (07) 35 65 360

obcina@semic.si  
www.semic.si

OBLIKOVANJE

TISK

NAKLADA

Daša Pintarič

1.400 izvodov

INFORMACIJE 
O IZVEDBI PROJEKTA 

PARTICIPATIVNEGA 
PRORAČUNA

Zaradi situacije nevarnosti širjenja okužbe 
z virusom Covid-19 in s tem omejitev pri zdru- 
ževanju večjega števila ljudi na javnih mestih, 
načrtovane javne predstavitve izvedbe projekta 
participativnega proračuna po posameznih 
vaških središčih žal ne bo možno izvesti. 
Občanke in občani bodo tako o projektu 
obveščeni z letakom po gospodinjstvih, 
z objavo v mesečniku Belokranjec in objavo 
na spletni strani občine www.semic.si. 


