
 

  
 

 

 

POGOJI IN KRTERIJI ZA ODDAJO PREDLOGOV PROJEKTOV 

 

FORMALNI KRITERIJI 

 

Projektni predlog mora biti oddan preko spletne platforme Čuj,sodeluj! Ali na obrazcu v fizični 

obliki, ki ga lahko občani dobijo preko spletne strani MO Maribor ali v fizični obliki na sedežih 

mestnih četrti in krajevnih skupnosti. 

 

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

 27. 6. 2022, po pošti (naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor) ali   

 27. 6. 2022, do 13.00 ure osebno na sedežu občine v sprejemno pisarno št. 14 ali na sedežu 

katerekoli MČ ali KS v času uradnih ur. 

 

MERILA ZA PREDLAGATELJE 

 Predlagatelj/predlagateljica projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali 

skupine občanov/občank s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki je do oddaje 

projektnega predloga ali glasovanja dopolnila 15 let.  

 Predlagatelj/predlagateljica 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. Projektni predlog prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine 
Maribor; 

2. Je finančno ovrednoten med 3.000,00 EUR in 30.000,00 EUR z DDV; 

3. Izveden bo na območju Mestne občine 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. Projektni predlog prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine 

Maribor (MOM); 

2. Prispeva k ciljem, 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, pospešuje raziskovalno, kulturno, mladinsko in 

skupnostno dejavnosti ter pozitivno vpliva na razvoj športa in rekreacije; 

6. Prispeva k urejenosti in olepševanju mesta, urejanju trgov, zelenic, parkov ter drugih javnih 

površin.  

 

Strokovna komisija bo na seznam za glasovanje uvrstila le predloge, 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. 

 


