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POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV 

OBČANK IN OBČANOV MESTNE OBČINE KOPER  

 

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN? 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o 

njegovi porabi sodelujejo neposredno prebivalke in prebivalci občine. Občankam in občanom je tako 

omogočeno, da sami določijo, kateri projekti so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju 

kakovosti bivanja v občini. 

Mestna občina Koper bo izvajala participativni proračun za proračunsko leto 2020, v skupni višini do 

480.000 evrov z vključenim DDV-jem.  

 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA PREDLAGAM — ODLOČAM 

S projektom Predlagam — odločam/Propongo — decido želi Mestna občina Koper občanke in občane 

vključiti v proces soodločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, pridobiti projektne 

predloge in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v družbi ter 

izboljšati kakovost življenja v občini.  

Cilj poziva je pridobiti projektne predloge na šestih območjih občine, ki bodo pozneje podani 

občankam in občanom na glasovanje.  

 

OBMOČJA IZVAJANJA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 

Območja so razdeljena z namenom čim bolj enakomerne porazdelitve projektov in upoštevanja 

krajevnih skupnosti, ki imajo večje razlike v potrebah in večje razlike v gostoti poseljenosti, pri čemer 

se podeželskim območjem daje večji poudarek tudi s porazdelitvijo kvote razpoložljivih sredstev. 

 

OBMOČJE KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 

RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA 

Območje 1 Koper — center, Olmo 
– Prisoje, Semedela, 
Žusterna, Za gradom 

80.000 € 

Območje 2 Škocjan, Šmarje, 
Vanganel 

80.000 € 

Območje 3 Dekani, Hrvatini, 
Škofije 

80.000 € 

Območje 4 Bertoki, Pobegi – 
Čežarji, Sv. Anton 

80.000 € 
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Območje 5 Boršt, Gračišče, 
Gradin, Marezige 

80.000 € 

Območje 6 Črni Kal, Podgorje, 
Rakitovec, Zazid 

80.000 € 

 

POSTOPEK IZVEDBE PROJEKTA 

 

1. ODDAJA PREDLOGOV  

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v MOK, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga 

dopolnili 15 let, bodo lahko projektne predloge oddali prek spletne aplikacije Consul ali osebno v 

vložišču MOK ali na sedežu krajevne skupnosti, in sicer prek obrazca za oddajo projektnih predlogov.  

Na vložišču MOK in sedežu krajevne skupnosti bo občankam in občanom zagotovljena pomoč pri 

izpolnjevanju obrazca. Obrazce lahko občanke in občani pošljejo tudi po pošti na naslov MOK 

(Verdijeva ulica 10, 6000 Koper), po elektronski pošti predlagam-odlocam@koper.si ali ga oddajo 

osebno v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti. V primeru oddaje projektnega predloga na 

fizičnem obrazcu, bo predlog v aplikacijo Consul vnesel uslužbenec MOK.  

Projektni predlogi morajo: 

- do 29. 9. 2019 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov predlagam-odlocam@koper.si oz. 

biti oddani prek spletne aplikacije Consul na povezavi predlagam-odlocam.koper.si 

- ali biti do 27. 9. 2019 oddani na pošti in poslani na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 

6000 Koper. 

Obrazec za oddajo po pošti je dostopen na spletni strani www.koper.si. 

 

2. DELAVNICE ZA RAZVOJ PROJEKTNIH PREDLOGOV  

Hkrati z zbiranjem predlogov bodo na šestih območjih Mestne občine Koper potekale delavnice z 

javnimi predstavitvami in razpravami občank in občanov glede tematik v njihovi skupnosti ter 

izobraževanja, kako pripraviti projektne predloge. Na delavnicah bo tudi praktično predstavljena 

priprava predlogov projektov, ki bi jih občanke in občani želeli predlagati.  

Datumi in kraji izvedbe delavnic bodo objavljeni naknadno. Občanke in občani se lahko udeležijo 

katere koli delavnice. 

 

3. PRIPRAVA PREDLOGOV ZA GLASOVANJE  

Po končanem zbiranju projektnih predlogov bo vse prispele predloge preučila komisija za 

participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami MOK. Preverjanje in usklajevanje 

projektnih predlogov bo potekalo od 30. 9. do 18. 10. 2019. Preverilo se bo skladnost predlogov s 

pogoji in izločilo tiste, ki jih ne bodo izpolnjevali. Projektni predlogi se bodo tudi finančno preverili. 

Izločeni predlogi, ki ne bodo ustrezali pogojem, bodo skupaj z obrazložitvijo javno objavljeni v spletni 

aplikaciji.  

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali pogojem, bodo uvrščeni na glasovanje in bodo javno objavljeni. 
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MERILA ZA UVRSTITEV PREDLOGOV NA GLASOVANJE 

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko občanka/občan s stalnim prebivališčem v MOK. 

Predlagatelj ne sme nastopati kot izvajalec projektnega predloga. 

Upoštevajo se le projektni predlogi, ki ustrezajo pogojem. Pogoji za oddajo projektnih predlogov so 

zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa zagotavljajo, da 

so projektni predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo širši javni interes. 

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa in se izvaja na območju Mestne občine Koper. 

2. Prispeva k namenom poziva — spodbuja aktivno participacijo in vključenost občanov, dviga kakovost 

bivanja v lokalnem okolju, gradi skupnostni pristop in je namenjen splošni javni uporabi. 

3. Je takšne narave, da ga bo Mestna občina Koper lahko izpeljala v okviru občinskih zmogljivosti in 

zakonskih pristojnosti. 

4. Ni uvrščen v proračun oz. načrt razvojnih programov občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in 

ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz javnih 

razpisov Mestne občine Koper. 

5. Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti. 

6. V preteklih petih letih ni bil financiran/sofinanciran iz proračuna Mestne občine Koper.  

7. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 evri z vključenim DDV-jem. 

8. Je realno izvedljiv v proračunskem letu 2020. 

9. Je umeščen v enega od šestih območij občine, opredeljenih za participativni proračun. 

 

4. GLASOVANJE  

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 21. do 27. oktobra 2019, do 24. ure, na spletni 

povezavi predlagam-odlocam.koper.si in osebno na lokacijah ob terminih, ki bodo naknadno 

objavljeni. Kot rezultat glasovanja bo nastal prednostni seznam projektnih predlogov.  

Glasovali bodo lahko tisti občani in občanke, s stalnim prebivališčem v MOK, ki so na dan glasovanja 

dopolnili vsaj 15 let starosti. Za glasovanje v aplikaciji Consul je treba vnesti številko EMŠO in druge 

predpisane podatke, kar omogoča dostop do spletne aplikacije. 

Pri glasovanju v vložišču ali na sedežih krajevnih skupnosti bo na lokaciji zagotovljen računalnik z 

dostopom do aplikacije Consul, prav tako bo na voljo tehnična pomoč. 

Občani bodo glasovali na način, da bodo izmed projektnih predlogov, ki so se uvrstili na glasovanje za 

določeno območje, izbrali košarico projektnih predlogov, katerih skupna vrednost ne bo presegala 

zneska 80.000 evrov.  

27. oktobra 2019 ob polnoči se bo faza glasovanja zaključila, glasovanje pa bo onemogočeno. Po koncu 

glasovanja bo aplikacija Consul zbrala vse glasove in izdelala seznam projektov s številom glasov, ki 

jih je posamezen projekt prejel. Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev za 

posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna, ki ga bo župan 

posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.  

 



PARTICIPATIVNI PRORAČUN 

MESTNE OBČINE KOPER 
ZA LETO 2020 
 

BILANCIO PARTECIPATIVO  
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
PER L'ANNO 2020 

 
 

PRIPRAVA ZA UMESTITEV V PRORAČUN 

Rezultati glasovanja se bodo še pred javno objavo rezultatov z uporabo algoritma za umestitev v 

proračun aplicirali na projekte in izdelal se bo seznam izglasovanih projektov. Komisija za 

participativni proračun bo pregledala izpis rezultatov glasovanja in potrdila rezultat za javno objavo. 

Med izglasovane projekte za posamezno območje se umestijo projekti po vrsti glede na število 

prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 80.000 

evrov za posamezno območje. Ko zadnji izbrani projekt preseže finančni okvir, se ga preskoči in se 

vključi naslednjega po številu glasov, ki še ustreza finančnemu okviru. 

Postopek se izvede za vsako izmed šestih območij posebej. Izglasovani projektni predlogi vseh šestih 

območij se predajo občinski službi, zadolženi za pripravo gradiva za proračun 2020, ta pa projekte 

primerno umesti v proračun. V razlagalnem delu proračuna se vsi izglasovani predlogi participativnega 

proračuna na enem mestu navedejo in vsebinsko obrazložijo. 

 

 

 

 

 

 


