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Spoštovane občanke, občani!

kot eno pomembnejših nalog tega mandata smo si zadali uresničitev projekta participativnega 
proračuna, katerega temeljna ideja je, da občani sami najprej z dobrimi predlogi nato pa še z 
glasovanjem predlagajo in izglasujejo manjše, a za skupnost včasih nič manj pomembne projekte v 
njihovem kraju.

Za nami je torej prva izvedba participativnega proračuna. Iz nje smo se marsičesa naučili; na nekaterih 
območjih je kar vrelo od idej in je bila konkurenca pri glasovanju velika, spet druga območja so jih 
zbrala komajda toliko, da je bilo o čem glasovati. A vse to je participativni proračun, vse to je odločanje 
v skupnosti v najširšem pomenu.

Tokrat začenjamo nov cikel, zbiranja pobud, njihovega pregleda in nato glasovanja. Občinski svet je 
potrdil še dodatno povečanje kvote sredstev, namenjenih participativnemu proračunu. V tem ciklu 
kar 400.000 EUR, kar pomeni, da bo prav na vseh območjih na voljo še več sredstev, prav tako pa se 
je povišala najvišja vrednost posameznega projekta iz dvajset na petindvajset tisoč evrov. Razlogov, 
da dobre ideje predlagate, vaši sokrajani pa jih izglasujejo, je torej tokrat še več.

Bodimo aktivni, predlagajmo izboljšave, ki bodo polepšale naše kraje oziroma dvignile kvaliteto 
bivanja v njih na še višjo raven.

Bodimo povezani in skozi realizacijo teh projektov aktivirajmo naše skupnosti.

Bodimo zavezani sodelovanju, saj tako zmoremo največ!

Sodelujmo.

Nejc Smole,
župan

Poziv za oddajo projektnih predlogov občank
in občanov občine Medvode za leti 2023 in 2024
Občinski svet Občine Medvode je rezerviral 400.000 EUR 
proračunskih sredstev v letih 2023 in 2024 za izvajanje projektov, 
ki jih boste predlagali in izglasovali občani.
 
Po lanski uspešni uvedbi participativnega proračuna, ki smo ga v Medvodah poimenovali Sodeluj in glasuj!, 
začenjamo z novim zbiranjem predlogov za leti 2023 in 2024. Namen projekta je spodbujanje aktivnega 
prispevka in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti. Projekt se bo 
izvedel v enem ciklu za dve leti, skupno pa se po območjih razdeli do 400.000 EUR z vključenim DDV. V lanskem 
prvem ciklu ste občani predlagali kar 160 različnih projektov, od tega smo že ali pa še bomo izvedli 32 projektov, 
ki ste jim namenili največ glasov. 

Sodelujinglasuj.si 

za leti 2023/2024
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Sotočje idej  
Na naslednjih straneh vam predstavljamo projekt Sodeluj in glasuj!, namen in cilje projekta, postopek izvedbe 
participativnega proračuna s posameznimi fazami in pomembnimi datumi. Tudi letos bomo organizirali več 
predstavitvenih delavnic, na katerih se boste lahko podrobneje seznanili s projektom. Prilagamo tudi navodila za 
pripravo projektnih predlogov in tiskan obrazec za vse tiste, ki niste vešči uporabe spletnih orodij. 
Projekt Sodeluj in glasuj! predstavlja priložnost, da vse svoje ideje za izboljšanje bivanja v naši skupnosti delite s 
sokrajani in jih prepričate, da glasujejo zanje.

Participativni 
proračun NI:

• razdeljevanje 
proračunskih sredstev 
društvom ali krajevnim 
skupnostim saj 
predlagatelj sam ne 
prejme denarja;

• namenjen velikim 
komunalnim projektom; 

• javno naročilo za izbor 
izvajalca.

Kaj je to participativni proračun?

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri 
katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno odločajo 
občanke in občani. S participativnim proračunom lahko prebivalke 
in prebivalci občine, krajevne ali vaške skupnosti sami prepoznajo 
probleme in možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in sami 
odločajo. S participativnim proračunom želimo nadaljevati  tudi v 
letih 2023 in 2024. 
 
Participativni proračun je priložnost za povezovanje krajanov,  
gradnjo lokalne identitete in vključevanje občanov pri sooblikovanju 
skupnosti. Že lani smo v naši občini dokazali, da nam je mar za razvoj 
vseh naselij in da imamo v Medvodah številne zanimive razvojne ideje.  

Občino Medvode smo razdelili na 11 območij
Z namenom razpršitve projektov po celotni občini z vključevanjem tudi 
najmanjših naselij, smo občino Medvode ponovno razdelili v 11 območij 
izvajanja participativnega proračuna.
 
Večinoma gre za obstoječo razdelitev po krajevnih skupnostih z nekaj posebnostmi na območju Polhograjskih 
dolomitov. Projektne predloge zbiramo za vsako območje posebej. Občani lahko podate predlog za katerokoli 
območje, v fazi glasovanja pa boste lahko glasovali za projekte iz tistega območja, kjer imate naslov stalnega 
prebivališča.

število prebivalcev  
na območju 

velikost območja

število naselij  
na območju 

Ključ za razdeljevanje 
proračunskih sredstev  
po območjih:

Sredstva so se med območji  
razdelila na podlagi treh 
kriterijev.

50 %25 %

25 %

Sodelujinglasuj.si 



Spletna stran Sodelujinglasuj.si 
Celoten proces participativnega proračuna je digitaliziran in poteka prek 
spleta.  

Za oddajo projektnih predlogov, glasovanje in spremljanje izvajanja 
projektov obiščite spletno stran www.sodelujinglasuj.si. Uporabljamo 
spletno aplikacijo Consul, ki je odprtokodno orodje za izvajanje 
participativnega proračuna, ki ga je razvila Občina Madrid in vsebuje tri 
glavne funkcionalnosti, ki podpirajo izvajanje procesa PP: predlaganje, 
glasovanje in spremljanje, ter je namenjena tako občanom kot delu 
komisije. Za podajanje predlogov in glasovanje je potrebna registracija, 
medtem ko je pregled predlogov omogočen vsem. 

Primeri projektov, ki ste jih predlagali lani:
• novo ali obnovljeno  

otroško igrišče
• obnova športnega igrišča
• usmerjevalne table
• postavitev novega AED
• omejitev hitrosti
• javna razsvetljava
• klopi, koši za smeti in  

druga urbana oprema
• nadstrešek na  

avtobusnem postajališču
• fitnes na prostem

• ureditev parka
• postavitev pitnika
• informativne in turistične table
• priprava promocijskih  

filmov in publikacij
• obnova kulturne dediščine
• ureditev ekološkega otoka
• naprave za ulično vadbo
• prostori za druženje in igro
• učna pot
• novi drevoredi in zasaditve
• učilnica na prostem

• stojala za kolesa
• asfaltiranje krajšega  

odseka ceste
• grbinasti poligon ali 

»pumptrack«
• družabni in izobraževalni 

dogodki
• krajši odsek novega pločnika
• ureditev vaškega jedra
• knjigobežnice
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KS Medvode - center 
del mesta Medvode, ki je povezan v 
Krajevno skupnost Medvode - center 

47.000 EUR

Polhograjci 1 
Topol pri Medvodah, Belo, Brezovica pri 
Medvodah, Tehovec, Trnovec, Setnica

46.000 EUR

Preska 
Preska, del mesta Medvode

28.000 EUR

KS Pirniče
Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, 
Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro 

68.000 EUR

KS Seničica - Golo Brdo
Seničica, Golo Brdo

27.000 EUR

KS Senica 
Spodnja Senica,  
Zgornja Senica, Ladja 

22.000 EUR

KS Sora 
Sora, Rakovnik,  
Dol, Osolnik 

35.000 EUR

KS Smlednik
Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna, 
Moše 

62.000 EUR

KS Vaše - Goričane
Vaše, Goričane 

22.000 EUR

Polhograjci 2 
Studenčice, Žlebe

26.000 EUR

KS Zbilje
Zbilje 

17.000 EUR
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Projekt bo izveden v 4 fazah 
Projekt Sodeluj in glasuj! bo izveden v štirih fazah. Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z občani, 

četrta faza pa je izvedba izbranih projektov. Prve tri faze bodo izvedene do konca letošnjega leta, faza izvedbe 

projektov pa bo potekala v letih 2023 in 2024.

1. Faza: »PREDLAGAJ« 
Prva faza je zbiranje predlogov in javna razprava. Med 30. 5. 2022 in 16. 9. 2022  
lahko občani podate predloge projektov, ki morajo ustrezati določenim kriterijem. V 
tem koraku bodo hkrati z zbiranjem predlogov potekale tudi predstavitve projekta 
z razpravo o konkretnih idejah.  
V času priprave projektnih predlogov so vam za sodelovanje na voljo predstavniki 
svetov krajevnih in vaških skupnosti, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na 
Občinsko upravo Občine Medvode.

2. Faza:  EVALVACIJA PREDLOGOV
Druga faza je evalvacija predlogov in bo potekala med 19. 9. 2022 in 21. 11. 2022.  
Župan je za potrebe izvedbe participativnega proračuna imenoval Komisijo za izvedbo 
participativnega proračuna Občine Medvode, ki jo sestavljajo 3 predstavniki občinske 
uprave in 2 predstavnika občinskega sveta. V tem koraku bo Komisija za izvedbo 
participativnega proračuna Občine Medvode v sodelovanju z občinskimi strokovnimi 
službami pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost s kriteriji. Možno bo
tudi prilagajanje in dopolnjevanje projektov v sodelovanju s predlagatelji. Tiste predloge,
ki ne bodo ustrezali kriterijem, bo komisija izločila z javno obrazložitvijo, kateremu 
kriteriju ali kriterijem predlog ni ustrezal. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe 
predlogov. Komisija lahko podobne predloge združi. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali vsem
kriterijem, se umestijo v tretjo fazo.

3. Faza: »GLASUJ« 
Tretja faza je odločanje oziroma glasovanje, ki bo potekalo med 5. 12. 2022 in 11. 12. 2022. 
Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo finančno ovrednoteni, bodo uvrščeni v fazo 
glasovanja. Z glasovanjem občani odločate o tem, kateri predlogi se vam zdijo bolj koristni
in kateri manj. Kot rezultat glasovanja nastane prioritetna lista predlogov. Iz te prioritetne 
liste predlogov se nato v proračun umestijo projekti od tistih z največ glasovi navzdol, in 
sicer dokler skupna vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvirja. Z 
umestitvijo projektov v proračun gredo izglasovani projekti v izvajanje. Če imata dva ali 
več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za 
izvedbo, za odločitev o tem, kateri projektni predlog bo izveden, komisija za participativni 
proračun izvede žreb.

4. Faza: »SPREMLJAJ«
Četrta faza bo izvedba izglasovanih projektov, ki bo potekala med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Sodelujinglasuj.si 
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Predstavitvene delavnice 
Vabimo vas na predstavitvene delavnice, kjer bomo predstavili projekt Sodeluj 
in glasuj! Na delavnicah bo tudi priložnost za razpravo o vaših projektnih idejah.
V času zbiranja predlogov bomo organizirali 6 javnih predstavitev in delavnic, na katerih vam želimo 
predstaviti projekt Sodeluj in glasuj! ter sprožiti javno debato o potrebah v lokalnih skupnostih. Dve 
delavnici bosta potekali  s pomočjo spletnega orodja Zoom, preostale pa v živo v različnih krajih naše občine. 
Pri izvedbi delavnic sodelujemo s Stičiščem Središče (Zavod Nefiks). Udeležite se lahko katerekoli izmed delavnic, 
na vsaki pa se bomo podrobneje posvetili tistim naseljem, iz katerih bo prisotnih največ udeležencev.

Kriteriji za predloge  
Kriteriji za oddajo predloga so zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa 
zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo javni interes.

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

je skladen z zakonodajo  
in veljavnimi občinskimi akti

je takšen, da je izvedba v pristojnosti  
Občine Medvode

je namenjen splošni javni uporabi

ni že uvrščen v proračun Občine Medvode  
oz. načrt razvojnih programov

v zadnjih 5 letih ni bil sofinanciran  
s strani Občine Medvode

je finančno ovrednoten med 3.000 in 25.000 EUR 
z vključenim DDV. V primeru, da je za posamezno 
območje na voljo manj kot 25.000 EUR, vrednost 
projekta na tem območju ne sme presegati 
dodeljenih sredstev za to območje

je načrtovan v enem od 11 območij občine, 
opredeljenih za participativni proračun

je oddan na predvidenem in v celoti 
izpolnjenem obrazcu (elektronsko ali fizično)

je izvedljiv v proračunskem  
obdobju 2023 ali 2024

je načrtovan na zemljišču v javni lasti oziroma na 
zasebnem zemljišču s soglasjem lastnika

Povezava do Zoom delavnice je objavljena v koledarju dogodkov na spletni strani Občine Medvode  
(www.medvode.si). Pred in med delavnicami bo poskrbljeno tudi za tehnično pomoč glede uporabe 
orodja Zoom, in sicer na telefonski številki 040 698 915.

Datum delavnice Lokacija delavnice

13. junij 2022, ob 19. uri Kulturni dom Smlednik, Smlednik 55, 1216 Smlednik

15. junij 2022, ob 19. uri Galerija Sora, Sora 6a, 1215 Medvode

20. junij 2022, ob 19. uri spletna delavnica s pomočjo orodja ZOOM

23. junij 2022, ob 19. uri Sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

1. september 2022, ob 19. uri Dom krajanov Pirniče, Zgornje Pirniče 6, 1215 Medvode

5. september 2022, ob 19. uri spletna delavnica s pomočjo orodja ZOOM
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Kdo je lahko predlagatelj predlogov?

Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan ali občanka s stalnim prebivališčem v občini Medvode, ki je
do dne oddaje predloga dopolnil(a) 15 let. Predlagatelj ne sme nastopati kot izvajalec predloga. To velja
za fizične osebe, lastnike pravne osebe ali člane poslovodstva pravne osebe.

Sredstva, namenjena izbranim projektom v okviru participativnega proračuna, se ne dodelijo 
prijaviteljem, ampak ostanejo v proračunu Občine Medvode, kjer jih, z upoštevanjem vse veljavne 
zakonodaje, občinska uprava porablja za namen izvedbe izglasovanih projektov.

Glasovanje o predlaganih projektih 
Glasovanje bo potekalo med 5. 12. 2022 in 11. 12. 2022 na spletni strani  
www.sodelujinglasuj.si.

Za glasovanje na spletni strani bo vsak občan vnesel svoje osebne podatke, kar mu bo omogočalo dostop do
spletne aplikacije. V času glasovanja bo na sedežu Občine Medvode organizirano asistirano glasovanje za tiste,
ki niste vešči uporabe spletnih orodij oziroma nimate dostopa do spleta. Glasovanja se boste lahko udeležili vsi
občani, ki boste na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti.

Vsak občan bo pri osebnem glasovanju na sedežu 
Občine Medvode upravičenost izkazal z osebnim 
dokumentom s sliko, iz katerega bo razvidna starost 
in stalno prebivališče. Vsak občan bo lahko glasoval 
za projektne predloge znotraj območja, v katerem 
ima prijavljeno stalno prebivališče. Glasovanje bo 
potekalo v obliki spletne košarice, kar pomeni, da 
bo vsak občan lahko glasoval za toliko projektov, da 
njihova skupna vrednost ne bo presegala skupne 
vrednosti predvidenih sredstev za posamezno 
območje. Glasovanje bo tajno, kar bo zagotavljala 
spletna platforma. 

Podrobnosti o glasovanju vam 
bomo predstavili v obvestilih pred 
glasovanjem. Pri glasovanju vam lahko 
pomagajo tudi sorodniki ali sosedi. 
Asistirano glasovanje bo omogočeno 
v prostorih nekaterih krajevnih in 
vaških skupnosti ter na sedežu Občine 
Medvode. 

Sodelujinglasuj.si 

Rezultati glasovanja
Rezultati glasovanja bodo znani v tednu po 11. decembru 2022.
Komisija bo obravnavala rezultate glasovanja in v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami razporedila predloge 
z največ prejetimi glasovi v predlog proračuna na način, da se čim bolj zapolnijo finančni okvirji. Komisija bo pregledala 
rezultate glasovanja in potrdila rezultat za javno objavo. Postopek se izvede za vsako izmed enajstih območij posebej.
Iz občinskih proračunov za leti 2023 in 2024 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem 
območju prejeli največ glasov. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v 
financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.
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Naslov predloga 

Za pomoč pri oceni vrednosti projekta smo pripravili tabelo orientacijskih stroškov, ki jo najdete na spletnih 
straneh www.medvode.si ali www.sodelujinglasuj.si. Objavili smo tudi vzorec soglasja lastnika zemljišča. 

Vrednost projekta                                        (€)

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva ipd.), 
od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta 
lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi tista dela, 
ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek 
pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre 
za zemljišča v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oziroma izziv projektni predlog naslavlja?

OBRNI STRAN

Obrazec za projektne predloge
za leti 2023/2024



Potrebujete pomoč?
Imate tehnične težave z uporabo spletne strani www.sodelujinglasuj.si? 
Kontaktirajte upravljavca aplikacije na consul@djnd.si.
Na voljo smo vam tudi po telefonu vsak ponedeljek od 9.00 do 10.00, vsako sredo od 15.00 do 17.00  
ter vsak petek od 9.00 do 11.00 na telefonski številki 031 256 860.

Imate kakršnokoli drugo vprašanje?
Kontaktirajte predstavnike Občine Medvode na sodeluj.glasuj@medvode.si.
Na voljo smo vam tudi po telefonu v času uradnih ur občinske uprave na telefonski številki 01 361 95 20. 

 V času dopustov julija in avgusta bomo na vaša vprašanja odgovarjali v najkrajšem možnem času. Za 
kvalitetno pripravo projektov in pravočasno oddajo vas prosimo, da vsebinska vprašanja posredujete 
najkasneje do 6. septembra 2022.
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Podatki o predlagatelju:

Ime in priimek*:      EMŠO:        

E-naslov:      Telefonska številka:       

Naslov stalnega prebivališča:

Datum:                Podpis:

Obrazcu lahko dodate fotografije in druge relevantne dokumente. 

*ta podatek bo javno objavljen

Z oddajo osebnih podatkov preko obrazca potrjujete, da ste seznanjeni z namenom in pravili varovanja osebnih podatkov. V Občini 
Medvode vam zagotavljamo, da bomo tukaj zbrane osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, naslov in pošta, telefonska številka, 
e-pošta) uporabili izključno za namen obveščanja in posredovanja odgovora in bomo z njimi ravnali v skladu z veljavno zakonodajo in 
Pogoji uporabe Sodeluj in glasuj!, ki jih najdete na povezavi: www.sodelujinglasuj.si. Vašo prijavo bo obravnavala Občina Medvode.

Kako lahko oddam svoj predlog?
Občani lahko predloge oddate na spletni strani www.sodelujinglasuj.si ali na pripravljenem obrazcu, ki ga lahko oddate 
osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode. Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi s poštno pošiljko na naslov Občina 
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali skeniran obrazec prek elektronske pošte na elektronski naslov: 
sodeluj.glasuj@medvode.si. Rok za oddajo projektnih predlogov je 16. 9. 2022 do 24. ure (oddano prek elektronskih poti ali 
s priporočeno poštno pošiljko). V primeru oddaje projektnega predloga na tiskanem obrazcu bo predlog v aplikacijo vnesel 
uslužbenec Občine Medvode.


