
 
 

PRAVILNIK PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA MC ZOS: 
 

1. Osnovne informacije  

1.1. V participatornem proračunu Mladinskega centra Zagorje je na voljo 3000€. 

1.2. Participatorni proračun je namenjen mladim, starim med vključno 15 in 29 let, ki imajo stalno 

prebivališče v občini Zagorje ob Savi. 

2. Zbiranje predlogov 

2.1. Predloge za porabo participatornega računa lahko oddajo vsi mladi prebivalci občine Zagorje 

ob Savi, stari od vključno 15 do vključno 29 let. 

2.2. Predlog mora biti predložen v obliki obrazca, ki se nahaja v prilogi razpisa. Predlagatelj mora 

na obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja. Ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega 

bivališča, datum rojstva, kontaktne podatke (e-naslov in telefonsko številko), vsebino 

predloga ter finančna ocena predloga. 

2.3. Zbiranje predlogov bo trajalo najmanj 14 dni in največ 31 dni. 

2.4. Predloge se zbira preko spletnega obrazca, ki se nahaja v prilogi razpisa, in preko obrazca v 

fizični obliki, ki ga lahko prejmete na dogodkih mladinskega centra Zagorje ob Savi.  

2.5. Vse predloge, ki bodo oddani do prijavnega roka, bo pregledala komisija, ki bo preverila 

skladnost s kriteriji.  

2.6. Predlagatelje zavrnjenih predlogov bo komisija obvestila o razlogih za zavrnitev in ga 

seznanila o možnosti dopolnitvi predloga za katerega ima 7 dni časa. Dopolnjene predloge bo 

komisija ponovno pregledala. 

2.7. Predloge oddane po izteku roka komisija ne bo preverjala in bodo avtomatsko izločeni iz 

nadaljne obravnave. 

2.8. Kriteriji za sprejetje predlogov na glasovanje so sledeči: 

 predlagajo jih mladi, ki so stari med 15 in 29 let in imajo stalno prebivališče v občini 

Zagorje ob Savi 

 je v splošno javno korist in namenjen mladim; 

 je skladen s programom in akti MC ZOS; 

 je izveden v pristojnosti MC ZOS v sodelovanju z mladimi; 

 je finančno ovrednoten med 200,00 EUR in 700,00 EUR, z vključenim DDV; 

 je v celoti izvedljiv do konca leta 2022. 
 

3. Glasovanje 

3.1. Glasovanja se bodo lahko udeležili vsi mladi prebivalci občine Zagorje ob Savi, stari od 

vključno 15 do vključno 29 let. 

3.2. Glasovanje bo potekalo spletno in fizično. 

3.3. Povezave do spletnega glasovanja bodo na voljo na spletni strani in socialnih omrežjih 

mladinskega centra Zagorje ob Savi, fizično pa boste svoj glas lahko oddali v samem 

mladinskem centru v času delovnih ur in na aktivnostih mladinskega centra na drugih 

lokacijah. 

3.4. Glasovanje se bo pričelo 14 dni po zakljčnem roku za oddajo predlogov. Glasovanje bo 

potekalo najmanj 7 dni in največ 14 dni. 



 
 

3.5. Izidi glasovanja bodo javno objavljeni po zaključku glasovanja na spletni strani in socialnih 

omrežjih Mladinskega centra Zagorje. 

 

4. Komisija 

4.1. Komisijo sestavlja pet članov. Sestavljena je iz treh mladih prostovoljcev, starih od vključno 

15 do vključno 29 let, in dveh mladinskih delavcev zaposlenih v Mladinskem centru Zagorje 

ob Savi. 

4.2. Članom komisije oddajanje predlogov ni dovoljeno. V kolikor katerikoli član komisije odda 

predlog, se predlog avtomatsko izloči iz nadaljne obravnave. 

 

5. Zmagovalni predlogi  

5.1. Izvedeni bodo predlogi, ki so na glasovanju prejeli največ glasov.  

5.2. Število predlogov, ki bodo izvedeni je odvisno od finančne ocene predlogov. To je lahko npr. 

deset predlogov, ki so ocenjeni na 300€ ali pa npr. 5 predlogov ocenjenih na 600€. 

 


