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1 Uvod

ObEani so najpomembnej ii vir informacij o tem kdaj so potrebne spremembe in kaklne regitve

potrebujejo za laZje in uspelnejge 2tvljenje in s tem hitrej ii razvoj ob6ine.

Mestna ob6ina Maribor je v letu 2019, ponovno pristopila k uporabt mehanizma participativnega
proraeuna v katerem so lahko obEani neposredno odloEali o porabi manj:ega dela proraeunskih sredstev.

»Z uvedbo participativnega prora6una je MO Mariborielela, pritegniti svoje obea ne kaktivni participacij L

povezovanju in sodelovanju pri ustvarjanju pogojev za vi:jo kakovost bivanja v lokalnem okolju.< Kljub

zahtevnim epidemtololkim razmeram in mnogim izzivom je MO Maribor v sodelovanju z NVO

Zavodom PIP in Fundacijo Prizma, v celoti izvedla proces participativnega prora6una v skladu z
izdelanim modelom in s pomoEjo digitalne platforme euj, sodeluj. Za izvedbo projektov je
namenila 500.000, 00 EUR za realizacijo projektov v letih 2021 in 2022. Obeani so oddali skupno
330 predlogov. Vse oddane projektne predloge je nato pregledala strokovna komisija in ocenila,
ali so izvedljivi, skladnl z zakonodajo, realno ovrednoteni in podobno. 131 predlogov je
ustrezalo tem merilom, zato so bili uvrleeni na glasovanje. ObEani so izglasovali 44 projektov,

ki so bill nato, glede na pristojnost za njihovo izvedbo, umegeeni v proraEunske postavke
razlienih uradov v dve proraeunski leti 2021 in 2022. Kljub temu, da je celoten proces moeno
zaznamovata epidemija, ki je onemogoeila izvedbo delavnic z obeani v 2ivo, je v procesu
sodelovalo 1731 obeanov vseh starostnih skupin.

MO Maribor je v letu 2021 realizirala 95 odstotkov vseh naertovanih projektov za leto 2021, v

letu 2022 pa se projekti ie izvajajo.

V zaEetku leta 2022 se je ponovno sestala delovna skupina, ki je izvedla evalvacijo modela in

procesa cikla PP 2019-2022 ter pripravila posodobitev modela za izvajanje novega cikla
participativnega proraeuna v obdobju 2022-2024 v skladu z izsledki analize ter vi gino sredstev
namenjenih za izvedbo PP. Vi gina sredstev namenjenih za realizacijo projektnih predlogov
predstavlja kljuEno postavko pri pripravi modela. Predtog Zupana je, da se za izvedbo projektov
iz PP v naslednjem proraEunskem obdobju 2023-2024 nameni I mio evrov.

2 O modelu

Model PP MO Maribor sledi konceptu uvajanja participativnega prora6una, ki predvideva ciklieno

izvedbo (dve leti), ta pa se izvaja v fazah, ki se nato v koledarskih letih prekrivajo:

1

2.

3.

4,

5

Faza: ObvegZanje obeanov in zbiranje predlogov

Faza : Pregled in ovrednotenje predlogov

Faza: Glasovanje o predlogih

Faza : Urnestitev projektov v obeinski proraEun in njihova izvedba

Faza : Evalvacija
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Model za nov cikel participativnega proraEuna za obdobje 2023–2024 sloni na obstojeEem

modelu, kt se je izkazal za uspeghega z doloeenimi modifikacijami. V njem so opredeljeni:

pravni okvir,
cilji uvedbe participativnega proraEuna,
finan6ni okvir,
obmoeja izvajanja v vseh mestnih eetrteh in krajevnth skupnostih,
algoritem podajanja predlogov, glasovanja in razporejanja sredstev med obmo6ji,
krtteriji za projektne predloge,
postopke po fazah izvajanja procesa participativnega proraEuna,
Easovni okvir.

Na podlagi modela so pripravljena natanEna navodila za sodelovanje, podrobni na6rti za
izvajanje in komunikacijo z javnostmi za:

ob6ane tn obeanke,
komisijo za presojo predlogov projektov participativnega prora6una MO Maribor,
strokovne sluZbe MO Maribor.

Podrobnej ia vsebina modela je opredeljena v naslednjih dokumentih:

Postopkovniku izvedbe procesa participativnega proraeuna za MO Maribor,

easovnici izvajanja participativnega proraEuna v MO Maribor za leti 2023-2024,
Naertu izvedbe delavnic za obEane in delovanje projektnih pisarn,

Protokolu za delovanje Komisije za uvrgeanje predlogov projektov v glasovanje,
NaErtu komuniciranja za informiranje in obveieanje obeanov.

3 Cilji uvedbe participativnega proraeuna MO Maribor za leti 2023-2024

ObEine glede na cilje, ki jih Zelijo doseei z uvajanjem participativnega proraeuna oblikujejo svoj
}astni model izvajanja procesa, v skladu s konceptorn participativnega proraEuna upoitevaje
lokalne posebnosti lokalne skupnosti.

Na podlagi dognanj in odziva obeanov v preteklem procesu smo si za cikel 2023-2024 zastavili
naslednje cilje:

Cl: Z uvedbo participativnega proraEuna Zeli MO Maribor pritegniti svoje obEane vseh starostnih
skupin kaktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti

bivanja v lokalnem okolju.

C2: vkljueiti v proces participativnega proraEuna 50 odstotkov veE obEanov, kot v preteklem
ciklu

C3: Poveeati deleZ rnladih med 15 – 29 let, ki bodo sodelovali v procesu participativnega
proraEuna, za 50 odstotkov.

Posebna pozornost bo posve6ena participaciji mladih.
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Participativni proraeun je dobra priloZnost za mlade, da uresnieijo svoje ielje in potrebe vokolju
v katerem prebivajo, odraleajo in se med seboj druZijo. Ker so iznajdljivi se znajo pogosto

prilagoditi obstojeEim mo2nostim in si ustvariti prostor zase, z nekaj sredstvi pa si lahko
zagotovijo bolj ge pogoje, pa naj gre za infrastrukturo, ki omogoEa :portne in druge prostoEasne
aktivnosti ali pa za podporo programom, ki spodbujajo in omogo6ajo druZenje in aktivno
preZivtjanje prostega Casa. Z vkljuEevanjem mladih v proces participativnega proraEuna se

krepijo njihove kompetence aktivnega drZavljanstva, demokracije in soustvarjanja skupnosti.

4 Finaneni okvir

Skupna ocenjena vrednost za pripravo in izvedbo procesa ter realizacijo izglasovanih projektov
za leti 2023 in 2024 je 1.000.000 EUR. Od tega zneska bo 980.000 EUR namenjenih izvedbi
projektov in se bo razdelito na 5 obmoEij, 20.000 EUR je namenjenih strolkom procesa in za
morebitne nepredvidljive strogke pri izvedbi projektov.

Sredstva za izvedbo oz. realizacijo izgtasovanih predlogov zagotovi MO Maribor v okviru
proraEunskih sredstev v viiini 1.000.000,00 EUR in sicer 500.000 EUR za leto 2023 in 500.000
EUR za leto 2024.

Sredstva za pripravo modela, oblikovanje in izvedbo komunikacijske kampanje (informiranje in

obve:6anje javnosti), izvedbo delavnic in delovanja projektnih pisarn za izvedbo procesa
participativnega proraeuna v letu 2022 ter prilagoditev digitalne platforme bo zagotovila MO
Maribor v sodelovanju z Zavodom PIP, Fundacijo Prizma in Mladinskim kulturnim centrom
Ma ribor.

5 Obmoeja izvajanja PP

Za potrebe izvajanja participativnega proraEuna in Cim bolj enakomerno porazdetitev projektov
se oblikuje pet obmoeij, ki v posamezno obmoeje zdruZujejo geografsko povezane mestne Eetrti
in krajevne skupnosti. Delitev na vee kot pet obmoEja bi glede na vi gino sredstev namenjenih
za izvedbo projektov participativnega proraeuna zniZevala vi lino sredstev na posamezno
obmo6je, posledieno pa zmanjgevala interes prebivalcev za participacijo. Za vsako obmoeje se
zbirajo predlogi in se glasuje. Za izvedbo izglasovanih projektov v okviru participativnega

proraeuna je 9sakemu obmoEju namenjen enak del sredstev v viiini 196.000 EUR in sicer 98.000
EUR za leto 2023 in 98.000 EUR za leto 2024

Definirana obmoeja participativnega prora6una so:

1. obmoEje Levi breg: KS Kamnica, KS Bresternica<3aj, Me Koro:ka vrata
RazpoloZljiva vigina sredstev: 196.000 EUR

2. obmoEje Levi breg: Me Ivan Cankar, Me Center, KS MaleEnik-Ruperee
RazpoloZljlva viiina sredstev: 196.000 EUR
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3. obmoeje Desni breg: KS Limbug, KS Pekre, Me Radvanjem, KS Razvanje
Razpolo21jiva vi gina sredstev: 196.000 EUR

4. obmoEje: Desni breg: Me Magdalena, Me Studenci, Me Tabor, Me Nova vas
Razpolo21jtva vigina sredstev: 196.000 EUR

5. obmoEje: Desni breg: Me Brezje-Dogole-Zrkovci, Me PobreZje, MC Tezno
Razpolo21jiva vigina sredstev: 196.000 EUR

feea aBuocJA ue/u

an=T &B vPUIR

C:H• nn+ ++
b ,nHHe#anne na , nU+e mIB hh

g:== nf us l£bhhUC • vlan nF •nHnqrLunnda•
WBldn=allbldqhlu

SODELUJI

BP

6 Proces izvajanja participativnega proraeuna

Koncept uvajanja participativnega proraeuna predvideva cikli6no izvedbo (dve leti), ki se izvaja
v fazah, ki se nato v koledarskih letih prekrivajo:

1.

2.

3.

4.

5

Faza: Obvegeanje obEanov in zbiranje predlogov
Faza: Pregled in ovrednotenje predlogov
Faza: Glasovanje o predlogih
Faza: Umestitev projektov v obeinski proraeun in njihova izvedba
Faza: Evalvacija
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Pomembni mejniki:

•

•

e

e

•

•

•

19. maj – prva interaktivna delavnica za obEane o participativnem proraeunu
od 26. rnaja – 23. junija, vsak Eetrtek ob 18.00, delavnice v Zivo za obeane
27. junij - rok za oddajo predlogo projektov

28. junij - 30. september – presoja predlogov - Seznam za glasovanje

1. - 16. oktober glasovanje
19. oktober - tiskovna konferenca - predstavitev rezultatov glasovanja in celotnega
procesa

20. oktober – Seja MS - Predstavitev rezultatov glasovanja participativnega proraeuna

Prve tri faze in prvi del eetrte faze (urnestitev projektov v obEinski prora6un) se v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi izvedejo v letu 2022 in morajo biti zakljueene pred predlo2itvijo
predloga proraeuna za tet 2023-2024, drugi del 6etrte faze in peta faza se izvedeta v letu 2023
in 2024

Prva faza: Obvegeanje obEanov in zbiranje predlogov - wPREDLAGAJ<

Ta faza bo potekala med 5. majem in 27. junijem 2022. 5. maja bo v Mestnem easopisu
predstavljen 61anek s prvim pozivov ob6anom k sodelovanju v procesu participativnega
prora6una. V fazi Predlagaj bodo lahko obeani podali predloge projektov, ki bodo morali
ustrezati pogojem, doloEenim v modelu. V Easu pred in hkrati z zbiranjem predlogov projektov
bo v tej fazi potekalo intenzivno obveiEanje in informiranje obeanov o participativnem
proraEunu , ter delavnice z javnirni predstavitvami in razpravami obEanov.

Delavnice za obeane in mladino

Predvidenih je 6 delavnic/posvetov, ki bodo izvedene v sodelovanju z Zavodom PIP, Mladinskim
kulturnim centrom Maribor in Fundacijo Prizma. Na praktiEnih delavnicah se bodo ob6ani
seznanili z delovanjem participativnega prora6una, pridobili znanje kako uporabiti sptetno
aplikacijo, kako pripraviti ustrezen predlog projekta, ki bo v skladu z merili in kako glasovati
preko spletne aplikacije euj, sodeluj.

Prva delavnica, z nastovom Kako sodelujem v participativnem proraEunu MO Maribor bo
potekala 19. maja, 2022 v interaktivni obliki, ostale delavnice z naslovom Kako pripravim
projektni predlog pa v Zivo, na razlienih lokacijah v vsakem izmed obmoeij, naslednjih pet
eetrtkov v mesecu maju in juniju ob 18. uri. Na delavnice so vabljeni vsi, ki Zelijo oddati svoj
predlog projekta. Predhodno znanje o pripravi projektov ni potrebno.

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko obean/obeanka s stalnim prebivali:Cem v MO
Maribor, ki je na dan oddaje predloga dopolnil 15 let. Zbiranje predlogov bo potekalo preko
digitalne platforme euj, sodeluj ter v fizieni obliki na predpisanem obrazcu, ki ga lahko obean
odda po poiti ali osebno na sedeZu obeine ali mestne Eetrti/ krajevne skupnosti, kIer bodo
tiskani obrazci tudi na voljo.

Delavnice bodo potekale od 18. ure do 19.30 ure.
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c)bEan/obeanka lahko projekt predlaga kjerkoli v MO Maribor.

Ob6an/obEanka lahko poda vee predtogov.

Druga faza: Pregled in ovrednotenje predlogov

Potekala bo med 28. junijem in 30. septembrom 2022. Vtej fazi bo s sklepom Zupana irnenovana
strokovna Komisija za uvrIEanje predlogov projektov v glasovanje (v nadaljevanju kornisija),
katere Elani bodo strokovni sodelavci mestne uprave, obeinskih uradov, predstavniki zunanje
strokovnejavnosti in predstavnik mladih in sicer:

Strokovno komisijo sestavljajo:

trije (3) Elani predstavniki MO Maribor (po en iz UKPP- Sektor za urejanje prostora, en
predstavnik slu2be za Me/KS, en predstavnik Urada za kulturo in mladino)
dva zunanja dIana (Zavod Pip in Fundacija Prizma)
en oz. dva predstavnika civilne druZbe (mladi).

Komis ija bo pregledala prispele predloge, preverila njihovo skladnost s pogoji, ocenila
predviden strogek izvedbe posameznih projektnih predlogov in jih uvrstila na seznam za
glasovanje. Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim merilom, bo izloEila z javno
obrazlo2itvijo, katerernu pogoju ali pogojem predlog projekta ni ustrezal. Projektni predlogi
uvrgeeni na seznam za glasovanje se umestijo v tretjo fazo.

Pregled in vrednotenje predlogov projektov s strani komisije bo potekalo preko digitalne
platforme euj, sodeluj.

Tretja faza: Glasovanje o predlogih - >GLASUJ€

Glasovanje bo potekato od 1. do 16. oktobra 2022 do 24.00 ure preko spletne aplikacije euj,
sodeluj. Zglasovanjem obeani odloeajo o projektnih predlogih, ki se jim zdijo primerni in koristni
in bodo nato tudi izvedeni.

Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivalildem v MO Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko
glasuje samo enkrat za »kogarico« predlogov v skupni vrednosti 50.000,00 EUR. Glasuje lahko v
obmodjih po lastni izbiri.

Poleg spletnega je moZno tudi osebno glasovanje na sede2ih mestnih Eetrti in krajevnih
skupnosti po objavljenem urniku oz. v Easu uradnih ur.

Administrator spletne aplikacije bo 16. 10. 2022 ob polno6i onemogo6il glasovanje, s Eirner so
bo faza glasovanja (odloeanja) zakljueila. Po koncu glasovanja bo spletna platforma euj, sodeluj
samodejno zbrala vse glasove in izde lala seznam projektov s !tevilom glasov po posameznem
projektu. MO Maribor bo v roku 8 ur prejela rezultate glasovanja, podatki o glasovanju pa se
bodo arhivirali
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Spletno glasovanje bo potekalo preko digttalne platforma euj, sodeluj.

Rezultati glasovanja se bodo ie pred javno objavo rezuttatov z uporabo algoritma za umestitev
v proraeun aplicirali na projekte, izdelal se bo seznam izglasovanih projektov. Komisija bo
pregledala izpis rezultatov glasovanja in potrdila rezultat za javno objavo.

Med izglasovane projekte za posamezno obmoEje se umestijo projekti po vrsti glede na gtevilo
prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali prese Ze predvidenega zneska
196.000 EUR za posamezno obmoeje. ee zadnji izbrani projekt preseZe finaneni okvir, se ga
preskoEI in se vkljuei naslednjega po !tevilu glasov, ki ie ustreza finanenemu okvlru.

V kolikor na posameznem obmoeju vrednost izglasovanih projektov ne doseZe vrednosti
196.000 EUR, se preostala sredstva prerazporedijo v enakomernih deleZih na preostala
obmoeja.

eetrta faza: Umestitev projektov v obEinski proraEun in njihova izvedba, »SPREMUAJ€

Kot rezultat glasovanja bo nastala lista izglasovanih projektov, ki bodo predani strokovnim
sluZbam MO Maribor v oceno in opredeFitev easovne moZnosti realizacije posameznih
projektov bodisi v proraEunskem letu 2023 ali letu 2024. Na podlagi te ocene se izdela seznam,
ki se preda sluZbi za pripravo gradiva za proraeun, ki projekte ustrezno urnesti v proraEuna za

leti 2023 in 2024. V razlagatnem delu proraeuna se vsi izglasovani predlogi participativnega
proraEuna na enem mestu navedejo in vsebinsko obrazlo2ijo.

Ko je prora6un sprejet, se projekti participativnega proraEuna izvajajo na enak naEin kot ostali
proraeunski projekti in so podvrZeni projektnemu vodenju. lzvajanje v prora6unu zajetih
projektov poteka praviloma v celem ciklu izvajanja participativnega proraeuna , ki zajema
proraEunski leti 2023 in 2024,

Za vsak izglasovan projekt se v strokovni sluZbi MO Maribor, kamor vsebinsko sodi izvedba
projekta, dolo6i skrbnika projekta. Skrbnik projekta ves las izvedbe projekta sodetuje s
predlagateljem. ZaZe leno je Cim tesnej ie sodelovanje in aktivacija predlagatelja. S tem se krepi
povezanost z obEani.

Skrbnik informacijo o stanju izvajanja projekta aZurno vna ga vjavno dostopno spletno aplikacijo
euj, sodeluj.

Peta faza: Evalvacija

Evalvacija bo potekala v dveh korakih:

Prva za postopek posvetovanja in umestitve projektnih predlogov (1., 2., 3. faze ) v proraEun in
bo izvedena v zaEetku leta 2023 po sprejetju dvoletnega proraEuna, druga za
izvedbo/realizacijo izbranih projektov in bo izvedena v zaEetku in konec leta 2024 za preteklo
in tekoEe leto oz. pred zaEetkom novega cikla izvajanja participativnega proraEuna .
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e Evalvacija l: Evalvira se stopnja aktivacije obeanov, primernost postopkov za oddajo
projektnih predlogov, dernografska slika udele2enih obEanov, komuniciranje z obEani,
kakovost oddanih in izbranih predlogov, primernost metodologije oddaje projektnih
predlogov in glasovanja, postopek umestitve v proraeun in druge aktivnosti ter vsebine.
Vsklopu spletne platforme se ponudi moZnost anketnega vpra:alnika o zadovoljstvu za
obeane, ki so opravili glasovanje.

• Evalvacija 2: Evatvacija izvedbe/realizacija izglasovanih projektov se evalvira skozi
uspeinost realizacijo projektov, primernost pogojev za ustreznost projektnih predlogov,
vkljueevanje predlagateljev projektov in ostalih obEanov, primerno obve:eanje
obeanov, teZave pri izvedbah in drugo.

Predvidoma se proces izvedbe novega dvoletnega cikla ponovno priEne vdrugi polovici leta
2024, za izvedbo izglasovanih projektov v obdobju od 2025-2026.

Evalvacijo izvede delovna skupina za particlpativni proraeun in je podlaga za morebitne
spremembe in dopolnitve modela participativnega proraEuna za izvedbo'procesa naslednjega
cikla izvajanja participativnega proraeuna vletu 2024.

7 Pogoji in kriteriji za oddajo predlogov projektov

Osnovna naloga strokovne komisije je pregledovanje upravieenosti predlaganih projektov za
uvrstitev na glasovanje na podlagi formalnih kriterijev, splolnth in vsebinskih meril.

Upoltevajo se le projektni predlogi, ki ustrezajo pogojem. Pogoji za oddajo projektnih
predlogov so zastavljeni tako, da dopuIEajo lim vee svobode in kreativnosti ob6anom, hkrati pa
zagotavljajo, da so projektni predlogi zakoniti, izvedljivi, finan6no vzdr2ni in zasledujejo !ir ii
javni interes.

8 Formalni kriteriji - naEin oddaje projektnih predlogov

Projektni predlog mora biti oddan preko spletne aplikacije euj, sodeluj, ali na obrazcu v fiziEni
obliki, kt ga lahko obEani dobijo preko spletne stra ni ali v fizi6ni obliki na sedeZih mestnih 6etrti
in krajevnih skupnosti ter na MO Maribor.

Projektnt predlogi morajo biti oddani na predptsnem obrazcu, najkasneje do:

27. junija 2022, po poEti (naslov Mestna obEina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor) al
27. junlja 2022, do 13.00 ure, osebno na sedeZu obEine v sprejernno pisarno gt. 14 ali
na sedeZu katerekoli Me ali KS v Easu uradnih ur.

9



9 Kriteriji za predlagatelje

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni obEan/obeanka ali skupina
obEanov/obEank s stalnim bivaliieem v MO Maribor, ki je do oddaje projektnega
predloga ali glasovanja dopolnila 15 let.
Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projekta, ne kot
fizi6na ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kotoseba povezana s poslovodstvom

izvajalca.

10 Merila/kriteriji za uvrstitev predlogov v glasovanje

Projektni predlog je upravieen za uvrstitev na glasovanje, Ee izpolnjuje splo ina in vsebinska
merila,

> Spb ina merila

1. Prispeva k uresniEevanjujavnega interesa na obmoEju MO Maribor.

2. Je finaneno ovrednoten med 3.000 EUR in 30.000 EUR z DDV.

3. lzveden bo na obmoeju MO Maribor in/ali na nepremiEninah vlasti MO Maribor.

4. Ni uvrieen v proraeun MO Maribor oz. naert razvojnih programov obeinskih vlaganj.

5. Ne ustreza pogojem za nepovratna finanena sredstva, kijih predlagatelji lahko pridobijo
iz javnih razpisov s strani MO Maribor.

6. Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projekta, ne kot
fiziEna ali pravna oseba, ne kot tastnik izvajalca, ne kotoseba povezana s poslovodstvom
izvajalca

7. Je realno izvedljiv v proraEunskih letih 2023 in 2024.

8. ie skladen z zakonodajo in veljavnimi obeinskimi akti.

> Vsebinska merila

1.

2.

3

Prispeva k uresniEevanjujavnega interesa na obmoeju MO Maribor.
Prispeva k ciljem poziva: spodbuja aktivno participacijo in vkljuEenost obeanov, gradi
skupnostni pristop in dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju.
Prispeva k skrbi za varstvo okolja in ohranjanju zdravja (npr.: zraka, taI, vodnih virov,
virov pitne vode, varstva pred hrupom, ravnanja z odpadki, kroinim gospodarstvom,
ponovno uporabo,...).
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4.

5.

6.

Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj obEtne (gostinstvo in turizem, kmetijstvo,
samooskrba, vinogradni:tvo, podjetniltvo,...).

Ustvarja pogoje za izobraZevanje odraslih, pospelevanje raziskovalne, kulturne,
mladinske in skupnostne dejavnosti ter razvoja !porta in rekreacije.
Prtspeva k urejenosti in olepgevanju mesta, urejanju trgov, zelenic, parkov ter drugih

javnih povr gin.

11 TehniEna podpora - spletna platforrna CONSUL- euj, sodeluj !

MO Maribor bo za zbiranje projektnih predlogov, javno predstavitev prispelih projektnih
predlogov, javne razlage zavrnitve projektnih predlogov, glasovanje in objavo rezultatov
glasovanja uporabila spletno aplikacijo Consul, ki jo je prilagodila in nadgradila za potrebe
participativnega proraeuna MO Maribor pod imenom Cuj, sodeluj !.

a &'V/
SODELUJ!

c)bean se bo v aplikacijo moral registrirati z imenom in priimkom prek veljavnega elektronskega
naslova. AvtentiEnost informacij bo zagotovil z vpisom svoje !tevilke EMgO, imena in priimka,
naslova stalnega prebivaliiea in telefonske :tevilke.

Osebni podatki bodo varovant v skladu z uredbo GDPFI, naEin varovanja bo dolo6en v
medsebojni pogodbi med MOM in Danes je nov dan, Ingtitut za druga vpraganja.

Spletna platforma je dostopna na povezavi: www.mariborsodelui.si

Aplikacijo euj, sodeluj bo na svojih streZnikih gostil in upravljal Danes je nov dan, Ingtitut za
druga vpralanja.

Obean, kt ni vegE rokovanja z raEunalnikorn lahko izvede registracijo ob pomoEI svetovalca na
v naprej doloEenih info toekah. Svetovalci, ki bodo nudili pomo6 (referenti na Me/KS) se
usposobijo na javnih delavnicah za obeane.

Za nudenje informacij bo na voljo elektronski naslov: sodeluj@maribor.si s katero bodo

upravljali:

Zavod PIP, Fundacija Prizma, PR sluZba MOM in vodja delovne skupine Neva Pipan.

12 Informiranje in obve:EanjeobEanov

Delavnice in projektne pisarne

Za podporo obEanom in obEankam bo s strani Zavoda PIP, MKC Maribor in Fundacije Prizma z
obEani in obEankami organiziranih 6 posvetov oz. prakti6nih delavnic na razliEnih lokacijah,
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predvidoma v prostorih mestnih Eetrti in krajevnih skupnosti. Na delavnicah se bodo obeanl
seznanili z delovanjem participativnega proraeuna, pridobili znanje kako uporabiti spietno
aplikacijo, kako priprav}ti ustrezen predlog projekta, ki bo v sktadu z merili in kako glasovati
preko spletne aplikacije Consul.

Delavnice s bodo odvijale vsak eetrtek ob 18. uri in sicer:

' 19. maj 2022 Interaktivna delavnica za obEane »Koko sodelujem v particlpativnem
proraeunu MO Marlbor (www.martbor.st)

• 26. maj, 2., 9.,16. in 23. junij 2022 od 18.00– 19.30 ure na petih razliEnih lokacijah v
posameznem obmoEju, praktiEne delavnice za obEane wKako prlpravim projektnl
predlog za partic+pativni prora6un« .

Lokacije in datum izvedbe delavnic po obmoEjih:

• 26, 5. 2022 –ObmoEje 1 (obmo6je Levi breg: KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj, Me
Korolka vrata)
Lokacija delavnice: KS Kamnica, maIa dvorana, Vrbanska cesta 97

e 2. 6. 2022 - Obmoeje 2 (Levi breg: Me Ivan Cankar, Me Center, KS MaleEnik-Ruperee)
Lokacija delavnice: Kulturni inkubator, participativni in medgeneracijski urbani center
izobraZevanja, interdisciplinarnosti in ustvarjalnosti, Korolka cesta 18.

e 9. 6. 2022–ObmoEje 3 (Desni breg: KS Limbu S, KS Pekre, Me Radvanjem, KS Razvanje)
Lokacija delavnice: Gasilski dom PGD F\advanje, Lackova cesta 6.

• 6. 2022–ObmoEje4 (Desni breg: Me Magdalena, Me Studenci, Me Tabor, Me Nova
vas)
Lokacija delavnice: Me Nova vas - na sedeZu Me Nova vas, Radvanjska cesta 65.

• 23. 6. 2022 . ObmoEje 5 (Desni breg: Me Brezje-Dogole-Zrkovci, Me PobreZje, Me
Tezno)
Lokacija delavnice: Me PobreZje - na sede2u Me PobreZje, Kosovelova ulica ll.

Za udele2bo na delavnicah predhodna prijava ni potrebna.

Projektna pisarna

V ves Cas trajanja procesa za oddajo predlogov od 19. maja 2022 do 27. junija 2022 in v easu
glasovanja od 1. do 16oktobra 2022, bodo obeanom in obeankam na voljo tri projektne pisarne:

na Zavodu PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor, vsaktorek in Eetrtek med 10. in 14 uro,
na sedeZu Fundacije Prizma, Tkalskl prehod 4 , Maribor vsak ponedeljek in sreda med
10. in 14 uro,
V Kulturnem inkubatorju, Korolka 18, vsak ponedeljek med 10. in 18 uro ter preko
telefona 051 659 929
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ObEanom, neveieim uporabe raeunalnika bodo nudili pomo6tako pri oblikovanju in oddaji
predlogov projektov kot tudi pri glasovanju preko spletne aplikacije.

Pravtako bodo pomoE nudili na vseh mestnih Eetrteh in krajevnihskupnostih vEasu uradnih
ur

Kontakt: sodeluj@maribor.si

Podrobnej ii opisi in statusi izvedbe vseh izglasovanih projektov cikla 2019-2022 so na voljo na
povezavi : https://www.mariborsodelui.si/sl/pp/l/pred loRi

Pripravila: Neva Pipan
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