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1 O participativnem proračunu v MO Maribor 

 

Občani so najpomembnejši vir informacij o tem kdaj so potrebne spremembe in kakšne rešitve 

potrebujejo za lažje in uspešnejše življenje in s tem hitrejši razvoj občine. 

S tem, ko so občani vključeni v procese odločanja se zagotavljajo boljši ukrepi, poveča pa se tudi 

zaupanje občanov v delo občine. Ob tem se postopno lahko razvija tudi inovativna skupnost, ki 

je sposobna uvajati spremembe in inovirati s ciljem izgrajevanja trajnostne družbe.  Inovativne 

skupnosti spodbujajo razvoj novih idej, iščejo rešitve, usmerjene so v znanje, mreženje in 

izmenjavo informacij. Eden najpomembnejših delov inoviranja v skupnosti je vpijanje in 

razpršitev znanja in informacij do vseh članov neke skupnosti.    

Vodstvo Mestne občine Maribor (MO Maribor) z županom Sašo Aleksandrom Arsenovičem se 

je zavezalo, da ponovno aktivira mehanizem izvajanja participativnega proračuna v želji, da 

svoje prebivalce  pritegne k aktivni participaciji, sodelovanju in povezovanju pri ustvarjanju 

pogojev za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju.  

Z mehanizmom participativnega proračuna občina ob sprejemanju svojega letnega ali 

dvoletnega proračuna omogoči občanom, da neposredno odločajo o porabi dela sredstev in 

tako sami predlagajo in izberejo projekte za katere menijo, da so potrebni za izboljšanje 

kakovosti bivanja ali kakorkoli drugače prispevajo k razvoju skupnosti. Proces izvedbe 

participativnega proračuna se torej odvija občasno in v omejenem časovnem obdobju v 

katerem morajo občani razmisliti o predlogih projektov, jih predstaviti in zanje glasovati.  

Kot prva v Sloveniji ga je MO Maribor pilotno izvedla že leta 2015 v mestni četrti Radvanje, 

proces  ponovila v letu 2017, vendar  žal brez realizacije izglasovanih projektov. V letu 2020 je 

ponovno pristopila k aktivaciji in revitalizaciji procesa participativnega proračuna vendar v 

sodelovanju s civilno družbo in nevladnima organizacijama Zavodom PIP in Fundacijo Prizma. 

Oblikovana je bila multidisciplinarna delovna skupina, ki  je preučila razloge dveh neuspešnih 

poskusov izvedbe v MO Maribor in  prakse izvajanja v svetu ter v drugih slovenskih občinah, 

nato pa začela sistematično graditi in oblikovati svoj lasten sistemsko, finančno, kadrovsko in 

tehnično vzdržen model prilagojen MO Maribor.  

V letu 2020 je MO Maribor kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram in mnogim izzivom v 

celoti izvedla proces participativnega proračuna v skladu z izdelanim modelom in s pomočjo 

digitalne platforme Čuj, sodeluj. Za izvedbo projektov je namenila 500.000, 00 EUR za realizacijo 

projektov v letih 2021 in 2022. Občani s stalnim prebivališčem v MO Maribor in starejši od 15 

let so lahko svoje predloge izboljšav na katerem koli področju delovanja MO Maribor oddali na 

spletni platformi Čuj, sodeluj ali v fizični obliki na sedežu občine.  Prejeli smo skupno 330 

predlogov. Vse oddane projektne predloge je nato pregledala strokovna komisija in ocenila, ali 

so izvedljivi, skladni z zakonodajo, realno ovrednoteni in podobno. 131 predlogov je ustrezalo 
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tem merilom, zato so bili uvrščeni na glasovanje. Kljub temu, da je celoten proces močno 

zaznamovala epidemija, ki je onemogočila izvedbo delavnic  z občani v živo, je v procesu 

sodelovalo 1731 občanov vseh starostnih skupin.  

Občani so v mesecu decembru 2020 izglasovali 44 projektov, ki so bili nato, glede na pristojnost 

za njihovo izvedbo, umeščeni v proračunske postavke različnih uradov v dve proračunski leti 

2021 in 2022.  

MO Maribor je k realizaciji projektov pristopila z vso resnostjo in v letu 2021 realizirala 95 

odstotkov vseh načrtovanih projektov za leto 2021, v letu 2022 pa se projekti še izvajajo. 

MO  Maribor je že od leta 2013 spodbuja tudi participacijo mladih. Mladinski kulturni center 

Maribor (MKC) od leta 2013 izvaja projekt Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej,  ki je 

učni, prostovoljski projekt. V okviru projekta zagotavlja manjša finančna sredstva za projekte, ki 

jih pripravijo in izvedejo mladi med 15. in 29. letom starosti, projekti pa doprinašajo k razvoju 

lokalne skupnosti, še posebej posameznih mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti MO Maribor . 

Med leti 2017 – 2019 je MKC Maribor, kot partner projekta Com'On Europe, izvedel pilotno 

izpeljavo evropske platforme za participatorni proračun za mlade. Čez spletni prijavni obrazec 

je v času zbiranja predlogov prispelo 51 različnih pobud mladih z najrazličnejšimi ukrepi za 

trajnostno izboljšanje mesta Maribor in življenja v njem, med katerimi je bilo pet izglasovanih 

kasneje tudi realiziranih.  

Pričujoči dokument je pripravljen na podlagi evalvacije modela participativnega proračuna za 

cikel 2020-2022. Pripravila ga je interdisciplinarna delovna skupina v kateri sodelujejo 

predstavniki MO Maribor, Zavoda PIP, Fundacije Prizma in MKC Maribor. 

2 O modelu 

 

V letu 2020 je MO Maribor v partnerskem sodelovanju z Zavodom PIP in Fundacijo Prizma in za 

potrebe izvedbe participativnega proračuna razvila edinstven procesni model, prilagojen 

potrebam MO Maribor in uspešno izvedla proces participativnega proračuna.  

Občine morajo namreč kljub podobnemu konceptu same izbrati in pripraviti ustrezen model 

celotnega procesa izvedbe prilagojenega lokalnim posebnostim svoje lokalne skupnosti. Ta 

vključuje izdelan protokol vseh potrebnih operacij, vključno z določitvijo odgovornih služb in 

oseb za izvajanje posameznih operacij, ki zagotavljajo transparentnost in izvedbo izglasovanih 

predlogov. 

Zavod PIP je v letu 2019 spodbudil razpravo o ponovni uvedbi participativnega proračuna v 

Mestni občini Maribor ter pripravil in predstavil dokument z izhodišči za pripravo modela. 

Fundacija PRIZMA je namero o uvedbi mehanizma participativnega proračuna v MO Maribor 
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prepoznala kot pomembno družbeno inovacijo v mestu in jo strokovno ter finančno podprla v 

okviru projekta +RESILIENT Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly 

ResposnsIve ENTerprises (v nadaljevanju +Resilient). 

V nadaljevanju sta Zavod PIP in Fundacija Prizma sodelovala pri oblikovanju modela, 

vključevanju obstoječih dobrih praks in strokovnih podlag,  izdelavi spremljajočih dokumentov, 

promociji in sami izvedbi, predvsem na področju dela z občani. Zavod PIP je imel ključno vlogo 

pri pripravi in izvedbi delavnic za občane na katerih so predstavili participativni proračun, njegov 

pomeni in koristi ter kako poteka oz. kako se ga občani udeležijo.  

Obe nevladni organizaciji sta v času trajanja projekta vzpostavili projektno pisarno, kamor so se 

občani lahko obrnili z vprašanji v zvezi s pripravo projektov in drugimi glede izvajanja PP.  

Model izvedbe participativnega proračuna za MO Maribor za cikel 2020-2022 je bil izdelan  po 

načelih dobre mednarodne prakse in je skladen s t. i. mednarodnim modelom »Participativna 

demokracija«. Je zelo napreden in dosega sedmo izmed osmih stopenj državljanske 

participacije po Arnsteinejevi lestvici. Podoben model uporabljajo tudi nekatere druge občine 

v Sloveniji in daje dobre rezultate.  

Model za nov cikel participativnega proračuna za obdobje 2022-2024 sloni na obstoječem 

modelu, ki se je izkazal za uspešnega z določenimi modifikacijami.   V njem so  opredeljeni: 

- pravni okvir, 

- cilji uvedbe participativnega proračuna, 

- finančni okvir, 

- območja izvajanja v vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, 

- algoritem podajanja predlogov, glasovanja in razporejanja sredstev med območji, 

- kriteriji za projektne predloge, 

- postopke po fazah izvajanja procesa participativnega proračuna, 

- časovni okvir. 

Na podlagi modela so pripravljena natančna navodila za sodelovanje,  podrobni načrti za 

izvajanje in komunikacijo z javnostmi za: 

- občane in občanke, 

- komisijo za presojo predlogov projektov participativnega proračuna MO Maribor, 

- strokovne službe MO Maribor. 

3 Pravni okvir 

 

Osnova za izvajanje participativnega proračuna je RESOLUCIJA O NORMATIVNI DEJAVNOSTI (Ur. 

l. RS, št. 95/09), priporočila računskega sodišča in 48. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. 

RS, št. 94/07 s spremembami). Uvedba participativnega proračuna sledi usmeritvam Strategije 
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razvoja lokalne samouprave do leta 2020, določen model izvedbe pa je skladen z določili člena 

48. a Zakona o lokalni samoupravi,  v katerem je bil z novelacijo  vpisan nov člen, ki omogoča 

uvedbo občinskega participativnega proračuna:  48. a člen 

 »Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno 

financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede 

posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.« 

 

4 Cilji uvedbe participativnega proračuna MO Maribor za leti 2023-2024 

 

Občine glede na cilje, ki jih želijo doseči z uvajanjem participativnega proračuna oblikujejo svoj 

lastni model izvajanja procesa, v skladu s konceptom participativnega proračuna upoštevaje 

lokalne posebnosti lokalne skupnosti. 

 Na podlagi dognanj in odziva občanov v preteklem procesu smo si za cikel 2023-2024 zastavili 

naslednje cilje: 

C1: Z uvedbo participativnega proračuna želi MO Maribor pritegniti svoje občane vseh starostnih 

skupin  k aktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti 

bivanja v lokalnem okolju. 

C2: Vključiti v  proces participativnega proračuna  50  odstotkov več občanov, kot v preteklem 

ciklu. 

C3: Povečati delež mladih med 15 – 29 let, ki bodo sodelovali  v procesu participativnega 

proračuna, za 50  odstotkov.  

Posebna pozornost bo posvečena participaciji mladih.  

Participativni proračun je dobra priložnost za mlade, da uresničijo svoje želje in potrebe v okolju 

v katerem prebivajo, odraščajo in se med seboj družijo. Ker so iznajdljivi se znajo pogosto 

prilagoditi obstoječim možnostim in si ustvariti prostor zase, z nekaj sredstvi pa si lahko 

zagotovijo boljše pogoje, pa naj gre za infrastrukturo, ki omogoča športne in druge prostočasne 

aktivnosti ali pa za podporo programom, ki spodbujajo in omogočajo druženje in aktivno 

preživljanje prostega časa. Z vključevanjem mladih v proces participativnega proračuna se 

krepijo njihove kompetence aktivnega državljanstva, demokracije in soustvarjanja skupnosti.   

 

5 Finančni okvir  

 



 

7 
 

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 razdelilo na 5 območij, 20.000 EUR je namenjenih stroškom procesa in za 

morebitne nepredvidljive stroške pri izvedbi projektov. 

Sredstva za izvedbo oz. realizacijo izglasovanih predlogov zagotovi MO Maribor v okviru 

proračunskih sredstev v višini 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 

obveščanje javnosti), izvedbo delavnic in delovanja projektnih pisarn za  izvedbo procesa 

participativnega proračuna v letu 2022 ter prilagoditev digitalne platforme bo zagotovila  MO 

Maribor v sodelovanju z  Zavodom PIP, Fundacijo Prizma in Mladinskim kulturnim centrom 

Maribor.  

6 Območja izvajanja PP 

 

Območje MO Maribor je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti.  

Za  potrebe izvajanja participativnega proračuna in čim bolj enakomerno porazdelitev projektov 

je oblikovanih pet območij, ki v posamezno območje združujejo geografsko povezane mestne 

četrti in krajevne skupnosti.  Delitev na več kot pet območja bi glede na višino sredstev 

namenjenih za izvedbo projektov participativnega proračuna zniževala višino sredstev na 

posamezno območje, posledično pa zmanjševala interes prebivalcev za participacijo.  

Za vsako območje se zbirajo predlogi in se glasuje. Za izvedbo izglasovanih projektov v okviru 

participativnega proračuna  je vsakemu območju namenjen enak del sredstev v višini 196.000 

EUR in sicer 98.000 EUR za leto 2023 in 98.000 EUR za leto 2024. 

Definirana območja participativnega proračuna so: 

1. območje Levi breg: KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj, MČ Koroška vrata 

Razpoložljiva višina sredstev: 196.000 EUR 

 

2. območje Levi breg: MČ Ivan Cankar, MČ Center, KS Malečnik-Ruperče 

Razpoložljiva višina sredstev: 196.000 EUR 

 

3. območje Desni breg: KS Limbuš, KS Pekre, MČ Radvanjem, KS Razvanje 

Razpoložljiva višina sredstev: 196.000 EUR 

 

4. območje: Desni breg: MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tabor, MČ Nova vas  

Razpoložljiva višina sredstev: 196.000 EUR 
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5. območje: Desni breg: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno 

Razpoložljiva višina sredstev: 196.000 EUR 

 

 

 

Slika 1 Območja  (Vir: MOM) 
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Slika 2 Območja  (Vir: MOM) 

7 Proces izvajanja participativnega proračuna 

 

Koncept uvajanja participativnega proračuna predvideva ciklično izvedbo (dve leti), ki se izvaja  

v fazah, ki se nato v koledarskih letih prekrivajo: 

1. Faza: Obveščanje občanov in zbiranje predlogov  

2. Faza: Pregled in ovrednotenje predlogov 

3. Faza: Glasovanje o predlogih  

4. Faza: Umestitev projektov v občinski proračun in njihova izvedba  

5. Faza: Evalvacija 

V letu 2022 se prekrivata cikel iz leta 2020-2022 in cikel 2022-2024, kar pomeni, da se izvajajo 

projekti prvega cikla in hkrati izvaja proces zbiranja predlogov in glasovanja za drugi cikel. 

Projekti slednjega se bodo izvedli v proračunskem letu 2023 in 2024.  

Pomembni mejniki v letu 2022: 

 19. maj – prva interaktivna delavnica za občane o participativnem proračunu  

 od 26. maja – 23. junija, vsak četrtek ob 18.00, delavnice v živo za občane 
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 27. junij - rok za oddajo predlogo projektov 

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

 1. - 16. oktober glasovanje   

 

Prve tri faze in prvi del četrte faze (umestitev projektov v občinski proračun) se v skladu z 

Zakonom o lokalni samoupravi izvedejo v letu 2022 in morajo biti zaključene pred predložitvijo 

predloga proračuna za leti 2023-2024, drugi del četrte faze in peta faza se izvedeta v letu 2023 

in 2024.  

Prva faza: Obveščanje občanov in zbiranje predlogov - »PREDLAGAJ« 

Ta faza bo potekala med 19. majem in 27. junijem 2022. V fazi Predlagaj bodo lahko občani 

podali predloge projektov, ki bodo morali ustrezati pogojem, določenim v modelu. V času pred 

in hkrati z zbiranjem predlogov projektov bo v tej fazi potekalo intenzivno obveščanje in 

informiranje občanov o participativnem proračunu ter delavnice z javnimi predstavitvami in 

razpravami občanov.   

 

Delavnice za občane  

Predvidenih je 6 delavnic/posvetov, ki bodo izvedene v sodelovanju z Zavodom PIP, Mladinskim 

kulturnim centrom Maribor in Fundacijo Prizma. Na praktičnih delavnicah lahko občani 

seznanijo z delovanjem participativnega proračuna, pridobijo znanje, kako uporabiti spletno 

aplikacijo, kako pripraviti ustrezen predlog projekta, ki bo v skladu z merili in kako glasovati 

preko spletne aplikacije Čuj, sodeluj.  Prva delavnica, z naslovom Kako sodelujem v 

participativnem proračunu MO Maribor bo potekala  19. maja, 2022 v interaktivni obliki, ostale 

delavnice z naslovom  Kako pripravim projektni predlog pa v živo, na različnih lokacijah v vsakem 

izmed območij, naslednjih pet četrtkov v mesecu maju in  juniju ob 18. uri. Na delavnice so 

vabljeni vsi, ki želijo oddati svoj predlog projekta. Predhodno znanje o pripravi projektov ni 

potrebno. 

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

Maribor, ki je na dan oddaje predloga dopolnil 15 let. Zbiranje predlogov bo potekalo preko 

digitalne platforme Čuj, sodeluj ter v fizični obliki na predpisanem obrazcu, ki ga lahko občan 

odda po pošti ali osebno na sedežu občine ali mestne četrti/ krajevne skupnosti, kjer bodo 

tiskani obrazci tudi na voljo. 

Delavnice bodo potekale od  18. ure do 19.30. 

Občan/občanka lahko projekt predlaga kjerkoli v MO Maribor.  

Občan/občanka lahko poda več predlogov.  
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Druga faza: Pregled in ovrednotenje predlogov 

 
Potekala bo med 28. junijem in 30. septembrom 2022. V tej fazi bo s sklepom župana imenovana 

strokovna Komisija za uvrščanje predlogov projektov v glasovanje (v nadaljevanju komisija), 

katere člani bodo strokovni sodelavci mestne uprave, občinskih uradov, predstavniki zunanje 

strokovne javnosti in predstavnik mladih in sicer: 

Strokovno komisijo sestavljajo: 

- trije (3) člani predstavniki MO Maribor (po en iz UKPP- Sektor za urejanje prostora, en 
predstavnik službe za MČ/KS, en predstavnik Urada za kulturo in mladino)  

- dva zunanja člana (Zavod PIP in Fundacija Prizma) 
- en oz. dva predstavnika  civilne družbe (mladi). 
 

Komisija bo pregledala prispele predloge, preverila njihovo skladnost s pogoji, ocenila 

predviden strošek izvedbe posameznih projektnih predlogov in jih uvrstila na seznam za 

glasovanje. Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim merilom, bo izločila z javno 

obrazložitvijo, kateremu pogoju ali pogojem predlog projekta ni ustrezal. Projektni predlogi 

uvrščeni na seznam za glasovanje se umestijo v tretjo fazo. 

 

Tretja faza: Glasovanje o predlogih - »GLASUJ« 

Glasovanje bo potekalo od 1. do 16. oktobra 2022 do 24.00  ure preko spletne aplikacije Čuj, 

sodeluj !. Z glasovanjem občani odločajo o projektnih predlogih, ki se jim zdijo primerni in 

koristni in bodo nato tudi izvedeni. 

Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v MO Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko 

glasuje samo enkrat za »košarico« predlogov v skupni vrednosti 50.000,00 EUR. Glasuje lahko v 

območjih po lastni izbiri.  

Poleg spletnega je možno tudi osebno glasovanje na sedežih mestnih četrti in krajevnih 

skupnosti po objavljenem urniku oz. v času uradnih ur.  

Administrator spletne aplikacije bo 16. 10. 2022 ob polnoči onemogočil glasovanje, s čimer so 

bo faza glasovanja (odločanja) zaključila. Po koncu glasovanja bo spletna platforma Čuj, sodeluj 

samodejno zbrala vse glasove in izdelala seznam projektov s številom glasov po posameznem 

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

v proračun 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 območje se umestijo projekti po vrsti glede na število 

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

196.000 EUR za posamezno območje. Če zadnji izbrani projekt preseže finančni okvir, se 

preskoči in se vključi naslednji po številu glasov, ki še ustreza finančnemu okviru.  

V kolikor na posameznem območju vrednost izglasovanih projektov ne doseže vrednosti 

196.000 EUR, se preostala sredstva prerazporedijo v enakomernih deležih na preostala 

območja.  

 

Četrta faza: Umestitev projektov v občinski proračun in njihova izvedba, »SPREMLJAJ«  

Kot rezultat glasovanja bo nastala lista izglasovanih projektov, ki bodo predani strokovnim 

službam MO Maribor v oceno in opredelitev časovne možnosti realizacije posameznih projektov 

v proračunskem letu 2023 ali letu 2024. Na podlagi te ocene se izdela seznam, ki se preda službi 

za pripravo gradiva za proračun, ki projekte ustrezno umesti v proračuna za leti 2023 in 2024. 

V razlagalnem delu proračuna se vsi izglasovani predlogi participativnega proračuna na enem 

mestu navedejo in vsebinsko obrazložijo. 

Ko je proračun sprejet, se projekti participativnega proračuna izvajajo na enak način kot ostali 

proračunski projekti in so podvrženi projektnemu vodenju. Izvajanje v proračunu zajetih 

projektov poteka praviloma v celem ciklu izvajanja participativnega proračuna, ki zajema 

proračunski leti 2023 in 2024.  

Za vsak izglasovan projekt se v strokovni službi MO Maribor,kamor vsebinsko sodi izvedba 

projekta, določi skrbnik projekta. Skrbnik projekta ves čas izvedbe projekta sodeluje s 

predlagateljem. Zaželeno je čim tesnejše sodelovanje in aktivacija predlagatelja. S tem se krepi 

povezanost z občani.  

Skrbnik  informacijo o stanju izvajanja projekta ažurno vnaša v javno dostopno spletno aplikacijo 

Čuj, sodeluj. 

 

Peta faza: Evalvacija  

Evalvacija bo potekala v  dveh korakih: 

Prva za postopek posvetovanja in umestitve projektnih predlogov (1., 2., 3. faze ) v proračun in 

bo izvedena v začetku leta 2023 po sprejetju dvoletnega proračuna, druga za  
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izvedbo/realizacijo izbranih projektov  in bo izvedena v začetku in konec leta 2024  za preteklo 

in  tekoče leto oz. pred začetkom novega cikla izvajanja participativnega proračuna .  

Predvidoma se proces izvedbe novega dvoletnega  cikla ponovno prične v drugi polovici leta 

2024, za izvedbo izglasovanih projektov v obdobju od 2025-2026. 

Evalvacijo izvede delovna skupina za participativni proračun in je podlaga za morebitne 

spremembe in dopolnitve modela participativnega proračuna  za izvedbo procesa naslednjega 

cikla izvajanja participativnega proračuna  v letu 2024. 

 

8 Pogoji in kriteriji za oddajo predlogov projektov  

 

Osnovna naloga strokovne komisije je pregledovanje upravičenosti predlaganih projektov za 

uvrstitev na glasovanje na podlagi formalnih, splošnih in vsebinskih meril. 

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. 

 

  Formalni kriteriji - način oddaje projektnih predlogov 

 

Projektni predlog mora biti oddan preko spletne aplikacije Čuj, sodeluj, ali na obrazcu v fizični 

obliki, ki ga lahko občani dobijo preko spletne strani ali v fizični obliki na sedežih mestnih četrti 

in krajevnih skupnosti ter na MO Maribor. 

 

 Projektni predlogi morajo biti oddani na predpisnem obrazcu, najkasneje do:  

- 27. junija 2022, po pošti (naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 

Maribor) ali   

- 27. junija 2022, do 13. ure, osebno na sedežu občine v sprejemno pisarno št. 14 ali na 

sedežu katerekoli MČ ali KS v času uradnih ur. 

 

Kriteriji za  predlagatelje 

 

- Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina 

občanov/občank s stalnim bivališčem v MO Maribor, ki je do oddaje projektnega 

predloga ali glasovanja dopolnila 15 let.  
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- Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projekta, ne kot 

fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom 

izvajalca. 

 Merila/kriteriji za uvrstitev  predlogov v glasovanje 

 

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje splošna in vsebinska 

merila. 

 Splošna merila 

 

1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MO Maribor. 

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

3. Izveden bo na območju MO Maribor in/ali na nepremičninah v lasti MO Maribor. 

4. Ni uvrščen v proračun MO Maribor oz. načrt razvojnih programov občinskih vlaganj. 

5. Ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo 

iz javnih razpisov s strani MO Maribor. 

6. Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projekta, ne kot 

fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom 

izvajalca 

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

 

8. Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.  

 

 Vsebinska merila 

 

1.  Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju MO Maribor.  

2. Prispeva k ciljem poziva: spodbuja aktivno participacijo in vključenost občanov, gradi 

skupnostni pristop in dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju.  

3. Prispeva k skrbi za varstvo okolja in ohranjanju zdravja (npr.: zraka, tal, vodnih virov, 

virov pitne vode, varstva pred hrupom, ravnanja z odpadki, krožnim gospodarstvom, 

ponovno uporabo,…). 

4. Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine (gostinstvo in turizem, kmetijstvo, 

samooskrba, vinogradništvo, podjetništvo,…).  

5. Ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, 

mladinske in skupnostne dejavnosti ter razvoja športa in rekreacije. 
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6. Prispeva k urejenosti in olepševanju mesta, urejanju trgov, zelenic, parkov ter drugih 

javnih površin.  

 

9 Tehnična podpora - spletna platforma CONSUL- Čuj, 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 proračuna MO Maribor pod imenom Čuj, sodeluj!.  

  

 

 

 

 

Consul je odprtokodno orodje/platforma za izvajanje participativnega proračuna, ki ga je razvila 

občina Madrid in vsebuje tri glavne funkcionalnosti, ki podpirajo izvajanje procesa 

participativnega proračuna: predlaganje, glasovanje in spremljanje ter je namenjena tako 

občanom kot delu komisije. Podpira in vzdržuje ga mednarodna odprtokodna skupnost. 

Omogoča fizično in spletno participacijo, ima privlačen dizajn in zagotavlja prijetno uporabniško 

izkušnjo. Je preizkušena platforma v več državah po svetu, njena inštalacija pa omogoča 

nadaljnji razvoj in širjenje orodja. Platforma za zagotavljanje preglednosti nad volilno pravico 

omogoča vnos raznovrstnih podatkov, avtomatično prešteje glasovnice in določi zmagovalce 

glasovanja. 

Občan se bo v aplikacijo moral registrirati z imenom in priimkom prek veljavnega elektronskega 

naslova. Avtentičnost informacij bo zagotovil z vpisom svoje številke EMŠO, imena in priimka, 

naslova stalnega prebivališča in telefonske številke.  

Osebni podatki bodo varovani v skladu z uredbo GDPR, način varovanja bo določen v 

medsebojni pogodbi med MOM in Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja. 

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

Aplikacijo Čuj, sodeluj! bo na svojih strežnikih gostil in upravljal Danes je nov dan, Inštitut za 

druga vprašanja. 

http://www.mariborsodeluj.si/
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Občan, ki ni vešč rokovanja z računalnikom lahko  izvede registracijo ob pomoči svetovalca na 

v naprej določenih info točkah. Svetovalci, ki bodo nudili pomoč (referenti na MČ/KS) se 

usposobijo na javnih delavnicah za občane.  

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

 

10 Delavnice in projektne pisarne za pomoč občanom pri pripravi in oddaji predlogov 

 

Delavnice   

Za podporo občanom in občankam bo s strani Zavoda PIP, MKC Maribor in Fundacije Prizma z 

občani in občankami organiziranih 6 posvetov oz. praktičnih delavnic na različnih lokacijah, 

predvidoma v prostorih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. 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 ure  na petih različnih lokacijah v 

posameznem območju,  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.  
 

 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. 

mailto:sodeluj@maribor.si
http://www.maribor.si/
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 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 

V 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  

 

 

 

mailto:sodeluj@maribor.si
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Pri izgradnji modela in pripravi dokumenta so sodelovali člani Delovne skupine za 

participativni proračun: 

Člani  delovne skupine za participativni proračun so: 

1. Neva Pipan (Kabinet župana na MO Maribor) - vodja in koordinatorica delovne skupine 

2. Lidija Ferk (MO Maribor - Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti) 

3. Sanja Hrgota (MO Maribor - PR služba) 

4. Metka Čonč (MO Maribor Kabinet župana) 

5. Polona Škofič (MO Maribor - Urad za komunalo, promet in prostor) 

6. Marina Tošič (predstavnica mestnih četrti MO Maribor) 

7. Karolina Merc (predstavnica krajevnih skupnosti MO Maribor) 

8. Bojan Golčar (Zavod PIP) 

9. Aljaž Brodnjak (Fundacija Prizma) 

10. Marja Guček (Mladinski kulturni center Maribor) 

 

 

 

 

 


