
 

 
           

 
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
Kabinet župana 

 
 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 
T: +386 31 322 933, E: pr@maribor.si 

S: http://www.maribor.si 
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 

 

 

 
 

 

 
ZADEVA: POROČILO DELA KOMISIJE ZA PRESOJO PROJEKTOV 
PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA MO MARIBOR ZA OBDBOJE 2023 – 2024 
 
 
Poročilo dela Komisije za presojo projektov participativnega proračuna MO Maribor za 
obdobje 2023-2024. 
 
S sklepom župana imenovana komisija za pregled prispelih predlogov projektov za 
 participativni proračun, sestavljena iz članov zaposlenih na Mestni občini Maribor in članov 
civilne družbe, je v obdobju med 27. junijem in 26. septembrom pregledala tehnično 
izvedljivost  273 predlaganih projektov. Pri tem je komisija sodelovala s strokovnimi službami 
v občinski upravi in javnih podjetjih, ki so pomagale pri preverjanju izvedljivosti, oceni 
vrednosti in izpolnjevanju kriterijev (kot npr. lastništvo zemljišča). Komisija se je redno 
tedensko sestajala in skupaj obravnavala projekte. Ob pregledu je bila odločitev o tem, ali bo 
projekt uvrščen na seznam za glasovanje, sprejeta izključno na podlagi v naprej postavljenih 
meril in kriterijev ter na strokovni oceni izvedljivosti. Člani komisije projektov niso vrednotili po 
nobenem drugem merilu ali kriteriju subjektivne presoje. V primerih, ko je bila komisija v 
dvomu glede razumevanja projekta, ali je menila, da je projekt mogoče izvesti ob določeni 
spremembi, je sodelovala s predlagatelji in iskala rešitev, ki bi omogočila, da se projekt uvrsti 
na glasovanje in to je bilo tudi vodilo pri delu komisije – čim večje število projektov uvrstiti na 
glasovanje. 
 
Komisija je ob zaključku svojega dela na seznam za glasovanje uvrstila 150 projektov, kar 
pomeni, da občani in občanke lahko izbirajo med večjim številom predlogov kot v ciklu 
participativnega proračuna za leti 2021 in 2022. Projekti, ki se niso uvrstili na glasovanje, so 
v aplikaciji www.mariborsodeluj.si opremljeni s komentarjem komisije, s katerim so bili 
predlagatelji seznanjeni tudi po elektronski pošti. 
 
(ČLANI KOMISIJE:  Polona Škofič, Anja Pavličič (Urad za komunalo promet in prostor), 
Gašper Dajčman (Sektor za urejanje prostora), Karina Šenveter (Urad za kulturo in mladino), 
Lidija Ferk (Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti), Bojan Golčar (Zavod PIP), Aljaž 
Brodnjak (Fundacija Prizma), Eva Žunec in Ajda Strajnar – predstavnici mladih,  Neva Pipan 
koordinatorka komisije– Kabinet župana). 
 


