POMOČ OBČANOM PRI PRIPRAVI IN ODDAJI PREDLOGOV
koledar delavnic/projektne pisarne

KOLEDAR POSVETOV IN DELAVNIC
Za podporo pri pripravi in oddaji projektnih predlogov se lahko občani brezplačno udeležite
praktičnih delavnic na različnih lokacijah. Na delavnicah se bodo občani seznanili z delovanjem
participativnega proračuna, pridobili znanje, kako uporabiti spletno aplikacijo, kako pripraviti
ustrezen predlog projekta, ki bo v skladu z merili in kako glasovati preko spletne aplikacije Čuj,
sodeluj!.
Delavnice s bodo odvijale vsak četrtek ob 18. uri in sicer:
•

19. maj 2022, interaktivna delavnica za občane »Kako sodelujem v participativnem
proračunu MO Maribor« (www.maribor.si)

•

26. maj, 2., 9.,16. in 23. junij 2022, od 18.00 – 19.30, praktične delavnice za občane »Kako
pripravim projektni predlog za participativni proračun«.

LOKACIJE IN DATUM IZVEDBE DELAVNIC PO OBMOČJIH
•

26. 5. 2022 – Območje 1 (območje Levi breg: KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj, MČ Koroška
vrata)
Lokacija delavnice: KS Kamnica, mala dvorana, Vrbanska cesta 97.

•

2. 6. 2022 - Območje 2 (Levi breg: MČ Ivan Cankar, MČ Center, KS Malečnik-Ruperče)
Lokacija delavnice: Kulturni inkubator, participativni in medgeneracijski urbani center
izobraževanja, interdisciplinarnosti in ustvarjalnosti, Koroška cesta 18.

•

9. 6. 2022 – Območje 3 (Desni breg: KS Limbuš, KS Pekre, MČ Radvanjem, KS Razvanje)
Lokacija delavnice: Gasilski dom PGD Radvanje, Lackova cesta 6.

•

16. 6. 2022 – Območje 4 (Desni breg: MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tabor, MČ Nova
vas)
Lokacija delavnice: MČ Nova vas - na sedežu MČ Nova vas, Radvanjska cesta 65.

•

23. 6. 2022 - Območje 5 (Desni breg: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno)
Lokacija delavnice: MČ Pobrežje - na sedežu MČ Pobrežje, Kosovelova ulica 11.

Za udeležbo na delavnicah predhodna prijava ni potrebna.

PROJEKTNE PISARNE
Ves čas trajanja procesa za oddajo predlogov od 19. maja 2022 do 27. junija 2022 in v času
glasovanja od 1. do 16 oktobra 2022, bodo občanom in občankam na voljo tri projektne pisarne:
-

na Zavodu PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor, vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro.
Vprašanja in naročila na svetovanje potekajo na telefonski številki 070 688 518.

-

na sedežu Fundacije Prizma, Tkalski prehod 4 , Maribor vsako sredo in petek med 10. in
14. uro, tel. št. 02 333 13 39.

-

V Kulturnem inkubatorju, Koroška 18, vsak ponedeljek med 10. in 18. uro, tel. št.
51 659 929. Predhodna prijava za osebno svetovanje ni potrebna.

Občanom, neveščim uporabe računalnika, bodo nudili pomoč tako pri oblikovanju in oddaji
predlogov projektov kot tudi pri glasovanju preko spletne aplikacije tudi na vseh mestnih
četrteh in krajevnih skupnostih v času uradnih ur.
Kontakt: sodeluj@maribor.si
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