Ekonomske koristi ...
Prednosti participativnega proračuna v primerjavi s centralističnim sprejemanjem proračuna
so vidne na več področjih. Ljudje lahko odločilno vplivajo na zadovoljevanje potreb lokalne
skupnosti, v kateri živijo, zaradi povečane transparentnosti se poveča zaupanje prebivalcev v
nosilce oblasti, poraba javnih sredstev postane učinkovitejša. Tiago Peixoto, raziskovalec v
Centru za elektronsko demokracijo na Univerzi v Zürichu pa izpostavi tudi izboljšanje
odnosov med državo in lokalnimi skupnostmi ter povečano zaupanje v politiko.

Kako občani sodelujejo
bodisi kot PREDLAGATELJI bodisi kot GLASOVALCI ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želijo
biti predlagatelji, svoj projektni predlog oddajo na predvidenem obrazcu, če pa želijo za
določen predlog zgolj glasovati, svoj glas oddajo na predčasnem glasovanju.
Nameni projekta
1. Uresničevanje participatornega proračuna
2. Spodbujanje aktivne participacije občanov (tudi občutek vključenosti)
3. Dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju
4. Gradnja skupnosti (community building)
Faze projekta
Projekt poteka v 3 fazah:
Št.

Faza

Zaključni rezultat faze

1

Priprava poziva za občane

Objavljen poziv

2

Zbiranje pobud občanov
in delavnice

Katalog pobud ali projektnih predlogov

3

Izbor pobud občanov

Katalog izbranih pobud ali projektnih predlogov za
občinski proračun

Razvoj ideje
Ideja participativnega proračuna ni nikakršna novost. Praktične izkušnje segajo v leto 1989,
ko se je v južnobrazilskem mestu Porto Alegre z 1,5 milijona prebivalcev mestna oblast, ki jo
je leto prej po volitvah prevzela Delavska stranka, odločila odločanje o mestnem proračunu
deloma prenesti na same prebivalce mesta.
Participativni proračun se je v zadnjih desetletjih razširil ne samo po mestih in celo zveznih
državah v Braziliji, temveč po vsem svetu. Na seznamu mest, ki ga prakticirajo, je tako že več
kot 1.500 mest, predvsem v Južni Ameriki in Evropi, pa tudi v Združenih državah Amerike,
Afriki in Aziji.
Primeru Porto Alegreja sledijo tudi v Združenih državah. Prvo mesto, ki je začelo uvajati
participativni proračun je Chicago, natančneje njegov 49. predel s 56.000 prebivalci.
Kot je pojasnil Moore, ima vsak čikaški načelnik na leto na voljo 1,3 milijona dolarjev, ki jih
lahko porabi po svoji presoji, vendar le za velike infrastrukturne projekte, ki morajo služiti
javnosti, ne zasebnim interesom. Od teh 1,3 milijona dolarjev jih je za nujne primere
rezerviral 300.000, odločanje o porabi preostanka pa je prepustil prebivalcem svojega okraja.

Participativni proračun, ki so ga v islandski prestolnici poimenovali »Boljše soseske«, izvajajo
že od leta 2011 s pomočjo spletne platforme Boljši Reykjavik (Betri Reykjavik). Meščani lahko
vse leto posredujejo svoje zamisli za manjše investicije, za katere mislijo, da bi izboljšale
življenje v njihovi soseski. Mesto predloge ovrednoti in uresničljive projekte uvrsti na seznam
za glasovanje. Vsak mesec obdelajo 10–15 predlogov, predlagatelje in druge občane pa
obveščajo o razlogih za sprejete odločitve. Prebivalci nato z glasovanjem izberejo tiste, ki se
jim zdijo najboljši, mesto pa izbrane projekte uresniči. Leta 2015 je bilo od predlaganih 700
izbranih 107 projektov.
Mesto Reykjavik za projekte, ki so izbrani s participativnim procesom, namenja pet
odstotkov občinskega proračuna, rezerviranega za investicije, kar znaša približno 2 milijona
EUR letno, višina sredstev pa raste. Prebivalci večinoma predlagajo projekte za opremo
javnega prostora, za več priložnosti za igro ter za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje,
kot so klopi, potke, pasji parki, igrala, drevesa, smetnjaki in ležeči policaji.
V Reykjaviku ocenjujejo, da je tak način odločanja koristen tako za prebivalce kot za mestno
upravo. Prebivalci aktivno sodelujejo v odločevalskem procesu ter se čutijo slišane in
upoštevane, lokalna oblast pa si s tem pridobi zaupanje in podporo.
Primeri prakse iz Slovenije
Tudi v Sloveniji poznamo nekaj primerov izpeljave proračuna. Občine so v različnih fazah
izvajanja projektov, kar je vidno na njihovih spletnih straneh.

V občini Ajdovščina so v letu 2016 uspešno izvedli prvi del projekta »Moja pobuda«, s
katerim je občina povabila občanke in občane k sodelovanju pri načrtovanju porabe sredstev
občinskega proračuna. V letih 2017 in 2018 bodo oz so za investicije, ki so na glasovanju
dobile največ podpore, v občinskem proračunu namenili 360.000 EUR.
Projekt se je začel v aprilu 2016 z objavo vabila občanom, naj predlagajo projekte, ki bodo po
njihovem mnenju izboljšali kakovost bivanja v njihovem okolju. K razmisleku in sodelovanju
je občina prebivalce dodatno pritegnila z izvedbo devetih terenskih delavnic v krajevnih
skupnostih, saj so želeli v najvišji možni meri zagotoviti skladen razvoj vseh delov občine in
enakomerno porazdelitev sredstev.
Delavnice so združile občane vseh generacij, razprava pa se je največkrat vrtela okrog
urejanja prostora, športne infrastrukture, kulturne dediščine, ustvarjanja gospodarskih
priložnosti, gradnje skupnosti in izobraževanja. Na koncu je bil izkupiček lep: občani so
predlagali 49 projektov, od tega jih je bilo za izvedbo v letih 2017 in 2018 izbranih 31.
Pobude za leto 2017 so bile v sodelovanju s predlagatelji že uresničene, v letu 2018 pa
nadaljujejo z uresničevanje. V Ajdovščini so tak način razporejanja deleža proračuna umestili
tudi v statut.

Primer poteka v Ajdovščini
– povzeto po spletni strani: https://www.ajdovscina.si/mojapobuda/

1. Oddaja predlogov projektov
Občanke in občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki bodo do dne oddaje
projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko projektni predlog oddajo na posebnem obrazcu
najkasneje do 31. 5. 2016 do 24:00 na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si ali po
pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot
datum oddaje šteje poštni žig.
2. Delavnice v podporo razvoju predlogov projektov
V podporo razvoju projektnih predlogov bo na območju občine organiziranih 9 delavnic, na
katerih bo predstavljen koncept participativnega proračuna in način sodelovanja, mogoče pa
bo oblikovati tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati. Del časa na
delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja na
posameznem območju. Na delavnicah bo praviloma prisoten tudi župan.
3. Priprava predlogov za glasovanje
Po izteku roka za oddajo se bo sestala Komisija za vloge in pobude občanov na Občini
Ajdovščina, ki bo na osnovi meril preučila ustreznost posameznega projektnega predloga. Iz
predlogov, ki bodo ustrezali merilom, bo izdelan katalog projektnih predlogov.
4. Izvedba glasovanja
Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo 19. junija 2016 od 8.00 do 12.00 ure na
sedežih krajevnih skupnosti.
Glasovalno pravico bodo imeli ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s
stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let.
Glasovanje bo na posameznem območju potekalo le za tiste projektne po predloge, ki bodo
umeščeni v to območje. Če bo na posameznem območju potrjenih manj projektnih
predlogov, kot jih bo mogoče na tem področju financirati, se glasovanje ne bo izvedlo in se
bo podprlo vse sprejete predloge.

Vsak posameznik bo lahko glasoval za do tri projektne predloge, ki jih bo razvrstil na prvo,
drugo in tretje mesto. Posameznemu projektnemu predlogu bo tako lahko podelil 3, 2 ali 1
točko.
Iz proračunov 2017 in 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na
posameznem območju prejeli največ točk.
Izglasovane projekte bo glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na skladen razvoj
vseh delov Občine na predlog župana potrdil in v občinski proračun umestil občinski svet.

